
Les Salonnières (Barcelona, 2006) són Laura Cardona,  
Ester G. Mecías, Cèlia Prats i Meritxell Romanos. Amb la in- 
tenció de subvertir narratives i models dominants, generen 
situacions disruptives en entorns quotidians, qüestionant 
discursos com ara el gènere, la identitat, el cos o el vestir. 
Utilitzen la performance com a pràctica artística i com a 
mètode per investigar noves formes d’intercanvi i de produc- 
ció de coneixement, impregnant-se d’altres disciplines 
com la música, l’arquitectura o el teatre, que es concreten 
en formats que van del ritual col·lectiu a l’edició gràfica  
o el taller pedagògic. Han desenvolupat projectes i col·labora- 
cions amb el suport d’ACVic, Lo Pati, MACBA, DEAC-MUSAC,  
Fundació Tàpies, QUAM 2012, IMAC, Can Xalant, Fàbrica 
Fabra i Coats, Hangar, Fundació ”la Caixa”, AECID, Arts 
Santa Mònica, Experimentem amb l’Art, Casa Elizalde, Ebent  
i Month of Performance Art – Berlin. Han estat residents  
a Can Xalant, EART i Elclimamola, i actualment ho són a 
La Bonne – Centre Francesca Bonnemaison.

Fidels a la seva capacitat per al risc i l’experimentació  
en formats i metodologies, Les Salonnières van plantejar, 
amb el projecte deslocalitzat PROD-Couchsurfing, viatjar 
pels sofàs de cinc agents culturals –Ramon Parramon, Raquel  
Friera i Xavi Bassas, Blai Mesa, Christina Schultz i Patrícia 
Soley–, passant una nit a casa de cadascun d’ells per crear 
situacions compartides a partir de la filosofia “Do-It-With-
Others”, la teoria del caos i la noció d’amor subversiu.  
La vivència, imprevisible per endavant, esquitxada pel colo- 
risme i l’humor del col·lectiu i marcada per l’entorn i la 
relació amb cada amfitrió, ha generat diferents tipus de col-
lectivitat, creació, aprenentatge i afecte.

Atzarós, gairebé anarquista, el seu guió obert ha apostat 
per una barreja entre percepció del moment i bateria de 
recursos, abans que per la recerca anticipada d’objectius 
concrets. No obstant això, la capacitat de Les Salonnières 
per detonar situacions i la seva ferma convicció en la produc- 
tivitat del fet col·lectiu els ha permès generar no tan sols 
experiències d’ordre íntim i personal, sinó una sèrie  
de reflexions sobre el potencial creatiu del fet per ell mateix 
i un important volum de material performatiu, fotogràfic, 
videogràfic, textual i sonor. Moments culinaris, distància 
amb la pràctica expositiva, superació de barreres entre  
el que és públic i el que és privat, o la simple idea de l’esde-
venir han estat eines essencials del procés.

Cada cas ha originat un “estadi de relació còsmica” amb 
la producció de coneixement des de l’experiència artística 
col·lectiva. A manera de bitàcola, el blog de Les Salonnières 
ha anat il·lustrant les diferents visites i etapes, relocalit-
zant públicament una part d’aquestes trobades de produc-
ció en la intimitat, permetent-los obtenir retroalimentació  
de més persones durant el recorregut.

El resultat, la presentació del qual es farà a començament 
del 2015, és, en paraules de les artistes, “un nou gènere  
artístic”, el PROD-Couchsurfing, amb un manifest i un decàleg  
fundacional que es donaran a conèixer llavors. A més  
del sorgiment d’aquest gènere en un sentit conceptual, meto- 
dològic i de postulats, un producte-resultat acompanya  
la presentació: l’OVNI, una edició especial amb cinc peces 
sonores a partir de cada experiència, acompanyada d’un 
suport gràfic que vincula narrativa còsmica i especulació 
estètica amb el marc teòric del projecte. A més, hi haurà  
un directe amb una part del material sonor i una sèrie de 
productes expandits o bonus tracks que podran ser desenvo- 
lupats pels usuaris als seus propis entorns.

Finalment, a aquesta presentació, que anirà precedida 
d’una campanya viral d’expectatives, s’hi afegiran entrades 
a Viquipèdia, descàrregues gratuïtes, fanzines, festes  
i altres experiments, així com un braç en línia del PROD-
Couchsurfing, amb l’ànim de motivar més persones a im-
plicar-se i participar en aquest gènere, compartint les seves 
pròpies experiències PROD-Couch en un nou començament 
del cicle d’intercanvi des del “Do-It-With-Others”.

Visita el PROD-Couchsurfing de Les Salonnières a  
www.lessalonnieres.net/#!the-project/c20of
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