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Interfícies és una plataforma de cultura i salut comunitària 
que promou processos de recerca col·lectiva entorn de les 
arts, l’educació i la participació ciutadana. La plataforma ha 
estat coordinada per Transductores des del 2017  
a diferents barris de la ciutat: el Raval, les Roquetes, la 
Trinitat Nova i el Poble-sec. Al llarg de la seva trajectòria, 
s’ha liderat amb diversos agents i es desenvolupa amb les 
xarxes locals dels barris i amb diverses entitats de grups 
de creadores i creadors. Actualment, Interfícies s’ha dut 
a terme sota el paraigua de “Diàlegs entre investigació 
artística, salut comunitària i drets socials” en diferents 
contextos comunitaris i educatius. 

En aquesta exposició, que suposa la cloenda del programa 
2022, es presenten 5 iniciatives artístiques i comunitàries 
que indaguen sobre diverses formes de reteixir els vincles. 
Després de dos anys de pandèmia, amb contextos socials 
i comunitaris durs i complexos, i amb majors desigualtats i 
pèrdua de drets, les diverses pràctiques que es presenten 
es plategen quines formes de relació i interdependència 

podem reactivar. En un temps de suposada normalitat, 
cal repensar com les pràctiques artístiques poden reteixir 
lligams i modes de viure en comú, com poden activar drets 
socials i altres imaginaris possibles sobre maneres d’habitar 
i estar juntes.

Aquesta mostra inclou iniciatives diverses que treballen 
per mitjà de pràctiques artístiques diferents i formats 
interdisciplinaris i híbrids (performances, arts vives, 
fotografia participativa, vídeos comunitaris, mapatge 
col·lectiu i tèxtil, urbanisme  
i pràctiques d’espai públic). 

Aquesta exposició indaga en problemàtiques com què vol 
dir ser jove actualment i les seves relacions amb objectes; 
el suport mutu entre dones i les memòries en temps 
d’emergència; l’exclusió de cossos de les institucions i 
com hackejar les lògiques normativitzadores; les cures 
col·lectives i les interdependències en els barris, o la vida en 
espais públics i la mirada des de l’urbanisme feminista.
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BODEGONS PERFORMATIUS 
Cos col·lectiu

Com és l’adolescència avui? Quin lloc ocupa l’aparença 
del cos en aquesta etapa? Com sedueixen les persones 
adolescents? S’assemblen les adolescències del present  
a les del passat? Aquestes van ser algunes de les preguntes 
disparadores durant el nostre procés d’investigació-creació 
titulat I tu, qui ets?, que ha partit de l’ànim de treballar al 
voltant de l’adolescència avui dia i al llarg de la història.

FEM MEMÒRIA, DOCUMENTAR LA MEMÒRIA  
I TEIXIR RELACIONS EN TEMPS D’EMERGÈNCIA 
Sara Beltrame i Daniela Longobardi  
(part del Col·lectiu Fem Memòria)

Fem Memòria, documentar la memòria i teixir relacions en 
temps d’emergència és un projecte d’investigació i narració 
sobre les vides de dones d’edats i comunitats diferents, que 
registra les seves biografies en format d’àudio i fotografies. 
L’escolta activa, el diàleg i la perspectiva de gènere són les 
eines per compartir la seva memòria, des de la proximitat  
i la inclusió social. 

QUANT DURA UNA EXPOSICIÓ 
Lo Relacional 

A partir de les exposicions Una exposició de debò,  
de Martí Anson, i The Late Estate Broomberg & Chanarin,  
de Broomberg & Chanarin, el procés explora les vivències 
del temps en relació amb l’art i amb la visita a una exposició 
sobre diverses problemàtiques, com: quins cossos estan 
convidats a participar en un centre d’art, quines pràctiques es 
consideren art, com podem pensar les institucions artístiques 
subvertint les lògiques capacitistes, normalitzadores  
i excloents per generar formes institucionals més obertes, 
plurals, experimentals i amables per a totes les persones.

DONA’M ESPAI. EL MAPA DE LES CURES DEL POBLE-SEC 
Més que Cures i Transductores

Dona’m espai és un mapa sobre les cures al Poble-sec, fruit 
d’un procés de treball per indagar com s’organitzen al barri 
els veïns i les veïnes i el teixit comunitari, social i cooperatiu 
per sostenir la vida. En la reflexió sobre la repartició desigual 
de les cures i la càrrega que representa per a les dones, 
vam identificar que el fet que estiguin invisibilitzades 
impedeix reivindicar i aconseguir més corresponsabilitat.


