
CREADORS/ES 
Cos Col·lectiu

CONTEXT
La Dreta de l’Eixample – Institut Jaume Balmes

DATES  
Any escolar, d’octubre de 2021 a juny de 2022

COL·LABORADORES
Grup d’alumnes de 4t d’ESO: Natalia Amich Da 
Silva, Mariana Valeria Flores Alanya, Dagna Isabel 
Gil Arboleda, Iman Lachhab Boudina, Lea Maurus 
Mayoral, Chertzi Isabell Padilla Hurtado, Mar 
Peralta Heredia, María Rey Rubio, Denisa Maria 
Stan, Chlöe Suari Calavia, Lucía Zamora Bodega, 
i les professores Elisenda Vila Basté i Carme 
Clavero; amb la mediació de Transductores i  
el Born CCM.

SUPORT/PRODUCCIÓ
El projecte ha estat desenvolupat dins del 
programa EN RESiDÈNCiA, a l’Institut Jaume 
Balmes, amb la mediació de Transductores i del 
Born Centre de Cultura i Memòria. 
EN RESiDÈNCiA és un programa de l’Ajuntament 
de Barcelona i del Consorci d’Educació 
de Barcelona, que introdueix la creació 
contemporània als centres públics d’educació 
secundària per mitjà del contacte directe d’una 
persona creadora amb l’alumnat al llarg de tot  
un curs.
 

DESCRIPCIÓ
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.

Des de l’inici, la nostra voluntat va ser enfocar el 
procés amb una mirada antropològica. Per això 
vam partir de la investigació d’hàbits, memòries 
i formes d’identificació entre l’alumnat: referents 
culturals propis, imatges de l’àlbum fotogràfic 
familiar, estudi etnogràfic del jovent de l’institut, 
etc. A partir d’aquests treballs, dels debats a l’aula 
i de la visita a diferents exposicions, el grup es 
va interessar a indagar en les formes de seduir i 
les relacions sexoafectives d’abans, així com en 
els estils de vestimenta dels anys setanta fins als 
nostres dies.

Amb tot el material resultant, vam presentar 
la mostra I tu, qui ets? al Born CCM (maig de 
2022), amb un conjunt de fotografies, vídeos, 
instal·lacions i collages. D’entre totes les obres 
destaquem la que podeu veure aquí, Bodegons 
performatius. Aquesta obra és fruit d’un dels 
primers exercicis que vam fer a l’aula, que va 
consistir a fer una composició visual amb objectes 
que l’alumnat utilitza en la seva vida quotidiana, 
al més pur estil de la fotografia de bodegó. Els 

objectes formen part dels nostres costums i 
rituals, i, si poguessin parlar, podrien dir molt sobre 
el nostre caràcter, interessos, desitjos i necessitats. 
Per això, la proposta següent va ser que les 
alumnes escrivissin —en 3a persona del singular— 
un monòleg com si elles mateixes es convertissin 
en els seus objectes. Aquests textos es troben al 
costat de les seves imatges corresponents.

BODEGONS PERFORMATIUS



CREADORS/ES 
Sara Beltrame i Daniela Longobardi, integrants del 
col·lectiu Fem Memòria

CONTEXT
Poble-sec

DATES  
En curs des del confinament del març de 2020

COL·LABORADORES
Sara Beltrame, Daniela Longobardi, Graciela 
Fisas, Montserrat Fariña, Francisca Català Mercè, 
Genoveva Loredo Sánchez, Elena Jaumandreu, 
Manuela Carrera Fauquet, Alicia Pascual 
Fernández, David Torras, Rudy Gnutti, Pablo 
Becerra, Laia Roigé Feixas, Daniel Treo Cascón, 
Maria Chatzi, Riccardo Plaisant i Mireia Peratilla.

SUPORT/PRODUCCIÓ
Centre Cultural Albareda, Agepac, L’Obrador 
– programa d’acció comunitària del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, Transductores, Pla de 
desenvolupament comunitari del Poble-sec, Dau 
al Sec, Cooperasec i La Veïnal.
 

DESCRIPCIÓ
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 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. 
Des del confinament de 2020, hem creat tallers 
i exposicions, i hem obert espais de relació que 
debaten el model de societat que volem i el 
patrimoni cultural d’un barri, amb la finalitat de 
trobar noves maneres de tenir cura plegades de 
nosaltres. 

En aquesta mostra presentem una selecció 
dels materials produïts durant aquests anys de 
treball: un vídeo documental de 15 minuts amb les 
històries de vida narrades en primera persona de 
Francisca Català Mercè (Paquita), Graciela Fisas 
i Manuela Carrera Fauquet; els arxius fotogràfics 
familiars d’Elena Jaumandreu, Montserrat Fariña i 
Genoveva Loredo Sánchez, acompanyats de codis 
QR per poder escoltar la seva història; uns retrats i 
esbossos de les protagonistes dibuixats per Alicia 
Pascual Fernández, i una bústia per poder escriure 
un missatge a les protagonistes del projecte.

FEM MEMÒRIA, DOCUMENTAR LA MEMÒRIA  
I TEIXIR RELACIONS EN TEMPS D’EMERGÈNCIA



CREADORS/ES 
Lo Relacional

CONTEXT
Sant Andreu

DATES  
Del 14 d’abril al 23 de maig de 2021

COL·LABORADORES
CEE Pont del Dragó, Fabra i Coats – Centre d’Art 
Contemporani de Barcelona i Transductores

SUPORT/PRODUCCIÓ
Transductores 

DESCRIPCIÓ
Quant dura una exposició forma part del programa 
“La Trama, cultura, educació i territori” de Fabra i 
Coats – Centre d’Art Contemporani de Barcelona, 
i més concretament de la línia d’actuació El cub 
blanc en entredit. 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. 

El procés es desenvolupa amb l’alumnat i el 
professorat d’Arts Gràfiques de l’escola d’educació 
especial Pont del Dragó.

QUANT DURA UNA EXPOSICIÓ



CREADORS/ES 
Més que Cures i Transductores

CONTEXT
Poble-sec

DATES  
De març de 2019 a gener de 2022

COL·LABORADORS
Salvador (Psicòlegs sense Fronteres), Alba (La 
Raposa), Irene (L’Etnogràfica), Teia (Pla d’acollida, 
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec), Gemma 
(Centre de Serveis Socials del Poble-sec), Gemma 
(Xarxa de Suport Mutu Poble-sec), i Laura i Eva 
(projectes de gent gran de la Coordinadora 
d’Entitats del Poble-sec). Eva i Justin (Baixem al 
Carrer, Coordinadora d’Entitats del Poble-sec), 
Sara (Fem Memòria), Soraya (treballadora social 
del CAP Les Hortes), Montse (Més que Cures), Afra 
(Ocellets del Poble-sec, La Pepi), Carlos (XiBarri, 
Xarxa de Suport Mutu Poble-sec), Marisa i Laura 
(Petit Molinet), Empar (Somiatruites, La Pepi), 
Noelia (Xarxa de Suport Mutu Poble-sec), Chiara 
(Som la Clau), Júlia (Sindicat de Barri del Poble-
sec), Marie (Comitè Revolucionari d’Aliments), 
Esther (Pla Comunitari del Poble-sec), Inés (Comitè 
Revolucionari d’Aliments, Solar de La Puri), a 
més de les assistents al taller de contrast amb 
persones grans (Doris, Dina, Graciela, Soledad, 
Rubèn, Paquita, Manuela i Raquel), i, finalment, 
el taller obert, en què van participar les diverses 
persones que van passar per l’espai de Més que 
Cures en l’esdeveniment #BarriSaBarriOrganitzat.

SUPORT/PRODUCCIÓ
XES (Xarxa d’Economia Solidària) i Ajuntament de 
Barcelona 

DESCRIPCIÓ
Dona’m espai és un mapa sobre les cures al Poble-
sec, fruit d’un procés de treball per indagar sobre 
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 el repartiment 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.

Aquest mapa ha estat confeccionat a partir d’un 
procés de treball que va començar el 2020 i va 
acabar a finals de 2021, és a dir, durant tot l’episodi 
de la covid-19. El corpus de la indagació s’ha dut a 
terme a partir d’una sèrie de mapatges col·lectius 
i d’un total de vuit entrevistes semidirigides a 
diferents agents clau del barri en l’àmbit de les 
cures. Basada en bona part en les propostes del 
col·lectiu argentí Iconoclasistas, per als tallers 
s’ha fet servir una metodologia que mirava de 
trobar connexions entre dinàmiques globals i 
concrecions particulars al barri. El gruix l’han 
compost tres tallers sectorials: cures d’infants, 
gent gran i suport mutu / urgència social. A 
més, s’ha fet un taller de contrast amb persones 
grans respecte del realitzat amb professionals, 
i un altre d’obert durant l’esdeveniment 
#BarriSaBarriOrganitzat.

El resultat final ha estat un mapa del qual es 
poden agafar còpies i s’ha dut a terme aquesta 
versió sobre tela, que acompanyem amb una 
sèrie d’imatges del procés de treball. El nom del 
projecte i les referencies gràfiques a la confecció 
tèxtil són un préstec i un homenatge a Caminantes 
– Grup de dones arpilleristes del Poble-sec, que 
aporta l’arpillera que n’il·lustra la portada. Per a 
la confecció del mapa, com a recursos gràfics, 
s’han fet servir i modificat els pictogrames 
d’Iconoclasistas, mentre que el mapa del barri 
parteix d’un disseny original de Marta Pau per a la 
cooperativa Raons. 

DONA’M ESPAI. EL MAPA DE LES CURES DE POBLE-SEC


