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Línies d'una invitació o maneres
de refer el terreny comú.
Una pàgina en blanc té la doble condició
de ser, d'una banda, lloc de memòria,
un suport en el qual deixar les nostres
petjades. De l'altre costat, i alhora, és
un terreny d'imaginació, d'infinites
possibilitats que conviden i reclamen
ser descobertes. No obstant això, en
aquesta línia temporal entre passat i
futur, oblidem sovint el seu present,
l'espai de permanència que es defineix
pel ser aquí i ara accionant, escrivint la
pàgina en si mateixa.
Això que ara llegeixes o reps en petites
pàgines consecutives és en realitat
una de sola, un cartell, un mural que
una vegada va ser com una gran pàgina
en blanc. Però no es tracta de qualsevol
cartell, sinó d'un cartell construït
per artistes, veïns, veïnes i equips
de treball de tres fàbriques de creació
en tres punts diferents de la ciutat
de Barcelona.
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Fer aquest cartell ens va permetre
conèixer-nos una mica més i tornar
als llocs on hem après alguna cosa per
a reordenar aquestes habilitats o
coneixements i fer-los germinar, retornar-los en forma de relats breus que
puguin ser reeditats i reactivats per un
altre grup de persones.
Aquest, el nostre cartell, vol habitar sempre aquest present i existir cada vegada
que una persona el troba. Pot ser que
la línia que ara mateix llegeixes correspongui a un fragment, al petit gest d'algú
que abans que tu es va implicar en la
construcció d'aquest cartell.
Per això volem convidar-te al rescat
d'aquesta experiència i, contràriament
a tot costum, en lloc d'una lectura, et
proposem que recomponguis amb
aquestes pàgines el cos, les parts del
nostre mural, el nostre cartell. I així, en
aquest exercici de recomposició, en el
moment just de l'acció, estarem compartint un mateix espai, un mateix terreny i
un mateix present.
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Ben sovint pensem en la comunitat
com en aquell espai còmode, de
vegades una mica idíl·lic, en el que
les relacions d’aquells que l’habiten
es produeixen de manera espontània i diàfana.
També desestimem el fet que les
comunitats ocupen un territori
concret i ja són diverses les cultures, amb segles d'existència, com
en el cas de l’ameríndia, que no
estableixen cap diferència entre les
persones, l'espai físic i la natura.
En aquella banda del planeta, la
terra i el que emana d'ella és entès
com a subjecte que acompleix un
cicle vital.
Per tant, aquest espai anomenat
món és un indret co instituït, en el
que les espècies no evolucionem
sinó que co evolucionem, o el que
és el mateix, ens modifiquem i
adaptem de manera conjunta.
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Ens podria semblar que aquestes
afirmacions no només estan molt
allunyades de l’organització de la
vida contemporània, sinó que són
impensables a l’hora de reflexionar
al voltant de les formes en les que
activem les relacions socionaturals
a l’Europa occidental. No obstant,
el fet de no traçar una diferenciació
entre els éssers humans i el seu
hàbitat, que seria equivalent a no
distingir entre la idea de cultura i
la de natura, és un punt d’inflexió
que obre nous imaginaris per tal
d’entendre les relacions comunals i,
dintre d'aquestes, la funcionalitat de
l'art o de la pràctica artística.

Des d'aquest marge una mica difús,
tres Fàbriques de Creació
(La Central del Circ, Graner i l’Ateneu
Popular 9 Barris), entren a la segona
fase de Territori(s), Comunitat(s) i
Pràctiques Artístiques, un projecte
d’investigació i creació comunitària
desenvolupat de manera col·laborativa entre elles però també, i principalment, entre els seus equips de
treball, espais de creació, veïnatge i
d'altres col·lectius propers.

La comunitat com a cos no necessita cap autojustificació ja que precedeix al desig d'estar en ella mateixa.

La pregunta no és:
com estar a una
comunitat?, sinó, com
ser comunitat?
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No és casual (més ben dit, podríem
dir que esdevé un procés causal)
que totes aquestes estructures
artístiques comparteixin la necessitat de reflexionar col·lectivament
al voltant de quina mena de cultura
desenvolupen en el context en el
que estan ubicades. Per una banda,
es tracta d’equipaments ubicats a
tres punts perifèrics de la ciutat, als
barris de Roquetes/Trinitat Nova, El
Besós i El Maresme, i La Marina, a la
Zona Franca. A més, són espais que,
amb intensitats diverses, desenvolupen la seva activitat en aquest
context des de fa uns quants anys.
Això fa que no només necessitin
actualitzar els vincles amb el seu
entorn més proper, sinó que sorgeixi de manera més conscient el
desig de relacionar-se amb el propi
entorn i amb tota la informació
vinculada al fet d’habitar-lo quotidianament. Per últim, i no per això
menys important, es tracta de tres

espais el centre del treball artístic
dels quals gira al voltant de les pràctiques del cos que, més enllà de la
disciplina, proposen un camp en el
que es construeixen nous processos de pensament i creació artística. Tot això es produeix en una
constant relació interdisciplinària
amb altres coneixements en els que
s’implica el cos i sempre es treballa
des d’ell mateix.
En aquest sentit, els factors espai,
temps i pràctica artística es triangulen per tal de formalitzar el desig
de generar processos de creació
que difuminin la distància entre art
i territori i els converteixin en part
d’un mateix esdeveniment.
En aquest projecte, allò col·lectiu no
s’entén com a finalitat artística,
sinó com una pràctica de
treball. Des del moment en el que
els equips de gestió dels tres espais
es proposen explorar conjuntament
la creació artística comunitària
segons els eixos singulars de cada
fàbrica, partint de la seva pròpia naturalesa i de la dels seus contextos,
s’està pensant en la col·laboració
com a resultat

d’un fer col·lectiu, d’una voluntat de
diàleg que proposa la conversa i la
investigació com a metodologia de
treball en equip.
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Sense cap mena de dubte, des
dels seus inicis, les fàbriques, com
a espais culturals, han establert
vincles, amb desigual profunditat i
permanència, envers els barris
on es trobaven i les seves respectives comunitats, entenent aquestes
no només com les veïnals, sinó
també com els col·lectius, agrupacions o persones amb les que es
relacionen des de la seva pròpia
naturalesa artística.
No obstant, aquí la qüestió ha
derivat cap a d’altres preguntes:
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Quina és la raó social del treball i de la pràctica quotidiana que activen les fàbriques?
Quin ressò té aquest fer més enllà dels murs
que les delimiten?
Com s’ha d’activar una relació que descentralitzi la fàbrica com a nucli promotor d’una
activitat «creativa», desactivi les jerarquies
de rols i detoni una nova energia social?
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Els laboratoris de creació comunitària suposen la continuació d’una
primera etapa en la que, des d’una
pràctica de glossari, el projecte
va centrar les seves indagacions
en l’univers de les paraules, en la
manera com anomenem les coses,
no tant per definir com han de ser,
sinó per tal de pensar de quina manera les vivim i les reconstruïm.
Conceptes com «cossos
polítics», «cossos en comunitat»,
«drets i assimilació culturals»,
«transformació», «desbordament»
o «resiliència»
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varen ser examinats des d’una
metodologia de treball en la que
sempre es va partir de preguntes
obertes en comptes d’aplicar receptes, consignes o diagnòstics.
Preguntes, en moltes ocasions, per
a les que no hi ha cap resposta; i
aquest procés d’explorar l’abast i el
límit de les preguntes permet sostenir i assajar formes alternatives de
relacionar-se amb, romandre a, o
compartir un espai.
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Aprofundir en les relacions amb
l’entorn més proper implica fer un
pas de la paraula a l’experiència del
cos i, en aquest sentit, un format
com el del laboratori permet abordar processos més cohesionats o
distesos en el temps però amb una
clara vocació exploratòria.
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Sota aquesta pauta, cada fàbrica va
definir el tipus d’organització per al
seu laboratori, havent estat programats entre els mesos d’abril i juny,
i facilitats per un parell de creadors
que poguessin activar ja fos un
diàleg entre ells, com amb el grup
que es formés i amb els equips de
treball de cada fàbrica.
Ubicar-se a un indret no significa
habitar-lo, almenys no sota la
idea en la que habitar remet al
principi de romandre d’una manera
diferent a la prevista per l’espai
per a nosaltres.
Aquest precepte va ser la base o el
punt de partida per tal de dissenyar
cadascun dels laboratoris. I, tanma-

teix, va traçar la tendència d’aprofundir en nocions, dinàmiques i
eines pensades per a la reedició de
les relacions comunals/veïnals, per
a la pressa de consciència de l’existència d’una altra manera de
concebre ell llaç social des de la
creació i, particularment, de la
caducitat d’algunes coses que consideràvem inamovibles, com ara les
formes en les que fem i treballem
en l’art o les maneres en les que
l’art es troba amb la vida.
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El territori com a material antropològic o la
deriva col·lectiva dels cossos.
El laboratori de La Central del Circ
es va centrar en el repàs de la
memòria tant històrica com actual
dels assentaments irregulars a l’antic Camp de la Bota.
Adreçat a la comunitat professional
de l’àmbit artístic i de les ciències
socials1, el laboratori va tenir dues
fases. En la primera es va dur a terme un apropament d’investigació
antropològica al barri Besòs i
El Maresme. La segona es va
concretar en forma de taller que
permetés compartir, des de la
pròpia pràctica artística, els primers
resultats de la investigació i que
facilités l’intercanvi d’informació
amb agents del barri amb els que
s’havia contactat com a part de
l’esmentada investigació inicial.

1 L’equip artístic va ser integrat per Sofía
Acosta Martínez, Marta Aguilar Ramos,
Jorge Albuerne, Ro Caminal, Esperança
Crespí Bauzá, María Ganzaráin Pina, Trinidad García Espinosa, Sergio González
Gallego, Miren Huarte Huertas, Vanessa
Kamp, Violeta Kokopelli, Josep Mº
Monferrer, Gloria Navarro Barba, Sofía
Núñez, Gustavo Rojas, Norberto Sinatra,
Ababacar Thiakh i Gregorio Torchia.
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A partir de tota aquesta feina,
es va formalitzar una trobada,
concentrada en quatre jornades,
on es van establir tres
eixos de treball:

La reflexió sobre la memòria històrica de la
zona i el pensament teòric que es genera des
dels agents del mateix barri o des dels circuits que treballen des d’una pràctica d’activisme social.
Derives grupals de reconeixement de
la geografia espacial i mediambiental
del context.
Exercicis i pràctiques creatives en les que
poden posar en relació el cos individual i/o
grupal amb elements extrets dels dos eixos
anteriors, i mitjançant els quals, es pogués
experimentar algunes formes de vida tant
històriques com actuals de la zona.

18

A Todo lo que se mueve2, Valeria
Mata es pregunta:
quina és la potència crítica del
viatge?, què entenem quan pensen
en la idea de llar?, és necessari
estar arrelat?, què pot significar allò
nòmada?, quines formes pot adoptar la itinerància i el turisme?
Amb la voluntat de posar en crisi
la noció d’assentament estable
i la fixedat de la comunitat com
a principi, podem afirmar que el
taller d’investigació i creació en
territori Assentaments va activar
una dinàmica de treball en la que,

per una banda, les informacions
sobre el propi espai de La Central
del Circ i el seu context històric i
geogràfic van començar a dotar els
participants del taller d’una major
consciència del lloc que ocupaven i,
per l’altra banda, la posada en valor
d’aquestes dades i el traspàs de les
mateixes a exercicis creatius, van
facilitar una ràpida cohesió del grup
i un alt sentit d’atenció i escolta
entre els seus membres.
² V.Mata, Todo lo que se mueve,

Madrid, Editorial Traficante de sueños,
2020.
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Ja sabem que les arts vives són,
més que una disciplina, un camp
en el que es dilueixen les relacions
tradicionals de passivitat amb
l’espectador i en les que les normes
artístiques canòniques de la «representació» es trenquen en favor
de la construcció d’universos més
inclusius, processuals i sensorials³.
Tot i no estar formalitzat sota
aquesta premissa, el laboratori va
deixar enrere la noció assistencialista del treball comunitari gràcies a
la seva manera de concebre i crear
el vincle tant entre els participants,
com entre els agents del barri i
la pròpia Central, així com per la
interacció de diverses disciplines
o coneixements que estan fora de
l’estricte marc artístic.
Així doncs, va col·locar el territori
com a material de treball no
sobre del que, sinó en el que establir
una rutina creativa i uns vincles
concrets de manera sostinguda,
fet que s’apropa molt més a aquesta idea trans i indisciplinar de les
arts creatives.
El que es desitjava en aquesta fase
del projecte era assajar i posar en
pràctica eines o dispositius artístics
que estimulessin una sinergia amb
el context més proper i amb la vida
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de la gent que l’habita. Al seu torn,
aquesta experiència del laboratori
deixa un grup creatiu i interdisciplinari ja establert, uns vincles inicials
activats amb espais veïnals i amb
agents del barri, i una pràctica creativa conscient de l’espai que ocupa
tant a escala territorial com dintre
de la pròpia estructura de l’edifici
que la va impulsar i la va acollir.
D’algun mode, s’ha generat un
marc que com a projecte podria
continuar explorant les relacions
liminars que, en qualitat d’espai
físic i simbòlic, ocupa la Central,
com a espai artístic situat al
Parc del Fòrum.
La paràbola entre el gest artístic i el
gest social seria, en definitiva, assajar una pràctica capaç d’activar
de manera sostinguda el vincle
entre institucions, agents i creadors
que estan al barri, i provar de
desmobilitzar la distància entre
aquests no per generar proximitats laborals sinó per tal de trobar
els elements que comparteixen i,
utilitzant-los, exercitar una corresponsabilitat creativa en favor dels
aprenentatges col·lectius.

³ Extret de la redacció del projecte
Habitar el gesto, de Karina Pino
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Revisar i reeditar les relacions veïnals de qualsevol espai veïnal, encara que al seu origen disposi d’arrels
i història marcadament populars,
és una tasca que sempre ha d’estar
present a l’agenda de qualsevol
institució cultural.
Però una restitució del vincle social,
o bé es genera des del desig, l’escolta i l’acció col·lectiva, o bé corre el
perill de caure en un servei assistencialista i jeràrquic.
L’Ateneu Popular 9 Barris sorgeix
d’un profund caràcter de lluita
popular i treballa des d’un sistema
assembleari. No obstant, el barri on
es troba no és el mateix del de
finals de la dècada dels setanta,
tampoc ho són els seus veïns i
veïnes ni, especialment, l’estructura social del seu entorn, que s’ha
transformat malgrat que molts dels
problemes i necessitats que varen
impulsar la creació de l’Ateneu
encara estiguin presents.
Tenint en compte tot això, l’organització del laboratori de creació
comunitària va quedar configurat a
partir de la creació d’un grup motor
que, convocat per l’equip de gestió
de l’Ateneu, va posar en contacte
veïns i veïnes dels barris de Roquetes i Verdum gràcies a la participació en aquesta taula de diferents
entitats del territori: la Biblioteca
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Les Roquetes – Rafa Juncadella,
el Centre Cultural Ton i Guida, el
Kasal de Joves de Roquetes, el Pla
Comunitari de Roquetes, el Casal de
Barri de Verdum i el Pla Comunitari
de Verdum.
La proposta es va concretar conformant un grup creatiu intergeneracional integrat per veïns i
veïnes, juntament amb dos artistes
seleccionats pel grup motor per tal
que dinamitzessin el procés i que
comptaven amb vincles previs amb
els esmentats barris4.

⁴ El grup creatiu el conformaren
Salvador Baena, Manu Barandiaran,
Norberto Delisio, Favour Ekpanbor,
Ainhoa Garcia, Lorena Hernández,
Glòria Pereira da Costa, Rufino
Rodríguez, Eleonora Romanyuk,
Angie Fuster, Trinitat Tomás Beltran
i Marta Vergés.
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El seu objectiu era dur a terme
una acció creativa col·lectiva
que naixés del desig i de
l’escolta de les persones que
conformaven el grup però que,
sobretot, prengués les seves
experiències i històries de vida
com a protagonistes.
Aquesta acció col·lectiva també
havia de parar atenció a les connexions que, de manera natural,
es poguessin establir amb rutines
veïnals, agents, espais i entitats
del barri, així com amb altres
pràctiques i coneixements que
fossin d’interès per al propi grup.
Amb una temporalitat molt més
distesa entre els mesos d’abril i
juny, l’estructura del laboratori
es va dissenyar a partir de les
dinàmiques que van activar
lectures compartides, sessions
pràctiques de tècniques circenses, i accions de reconeixement i
itineraris de barri.
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L’experiència d’aquestes trobades
i els materials que en van sorgir
van ser la base per a la realització
d’una mostra escènica final que no
només va visibilitzar les memòries
i particularitats de la identitat
d’aquest territori i de la seva gent
al propi hàbitat, sinó que va col·locar al centre de l’escena creativa
totes aquelles persones que de
manera quotidiana habiten i construeixen el barri.
Aquesta re ocupació de l’escenari
per part de la comunitat «efímera» del laboratori va constituir
el gest artístic transversal
d’aquest projecte.
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Un dels propòsits fonamentals del
laboratori de creació comunitària va
ser concebre un espai en el que es
poguessin generar vincles emocionals entre les veïnes i veïns a través
del lliure exercici creatiu i de la
vivència d’emocions positives.
Amb aquest precepte com a pauta,
es va possibilitar, durant l’experiència de cada sessió de treball, la
desmobilització del còmode nínxol
que estableix l’especialització artística, i el va desplaçar cap a l’activació
de mediacions que servissin per a
relacionar la pràctica artística i les
seves estructures amb les formes

d’organització de la vida quotidiana
i amb les relacions personals que
estaven tenint lloc.
Com a grup, el laboratori deixa
un nucli de persones de diferents
edats i coneixements als que els
uneix l’afecte i el desig de co crear
experiències vitals de manera
conjunta.
A l’Ateneu, com a centre sociocultural, el proveeix de la implementació d’eines comunals i d’una nova
actualització dels contactes amb
altres entitats del barri.

I de cara a una possible continuïtat,
s’ha creat un marc de treball i un
grup d’accions ja identificades pel
grup que passarien del material
artístic al gest social.
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Durant els seus últims anys, Graner,
com a espai de creació, ha desenvolupat un programa de proximitat
amb l’entorn més proper i amb la
seva comunitat veïnal.
De resultes d’això, s’ha creat,
per una banda, el cicle d’accions
artístiques Boombeta al barri de
La Marina, i més recentment, una
investigació amb agents i entitats
per tal d’establir relacions de llarga
durada, flexibles i interconnectades
dintre del barri.
El projecte Territori(s), Comunitat(s) i
Pràctiques Artístiques es va inscriure, d’aquesta manera, dintre d’una
línia de treball (més que en una
acció puntual) que entrava a formar
part, de manera lògica, amb les
relacions de proximitat ja activades.

En aquest cas, el laboratori pretenia explorar una metodologia de
treball en la que es vinculessin tres
comunitats que transitaven Graner
com a espai: la comunitat professional a través de les residències
artístiques, la comunitat veïnal i
l’equip de gestió de la fàbrica.
D’aquesta manera, es pretenia
activar entre elles una dinàmica
d’habitants d’un mateix espai, generant una relació més diàfana amb
un espai pensat, a priori, exclusivament per a «allò artístic».
Parlar d’habitants i no d’artistes
o veïnes o treballadores culturals,
trenca amb les nomenclatures
convencionals que segreguen
entre professionals i
ciutadanes o gestores.
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Un grup de dones grans de la Coral
de Sant Cristòfol ja eren veïnes
habituals de Graner abans que es
posés en marxa el laboratori.
Es feien dir Las Aventureras;
participaven en diferents projectes
artístics i recorrien l’espai com si
es tractés d’una casa.
Però a partir del marc del laboratori
facilitat pels creadors⁵ , aquest grup
de veïnes⁶ s’ha implicat en una
pràctica artística experimental que
les col·loca al centre de l’escena.
No obstant, el laboratori no es
limita a aquell moment exclusiu de
treball a l’estudi o a escena.
Ben al contrari, s’eixampla cap a un
seguit de trobades quotidianes amb
altres col·laboradors que es vinculen amb el centre i generen una
altra mena de converses, més enllà
de l’exercici pròpiament artístic.
Es tracta d’una relació que insisteix
en la trobada permanent com a
forma única per a fer de l’espai públic un espai comú i, sobretot, per
a desactivar la jerarquia de
les formes que relacionen els
professionals amb les comunitats
veïnals on treballen.

Mantenir i desenvolupar relacions
veïnals requereix assumir la noció
del temps sense fixedats, amb la
flexibilitat que implica la gestió
col·lectiva de les disponibilitats
individuals.
En aquest sentit, aquesta pràctica
es va desenvolupar durant quatre
mesos amb sessions orientades,
per una banda, a una investigació
d’experimentació escènica que
aprofundís en la relació entre el cos,
la veu i els mecanismes d’identitat.
I, per una altra part, es van activar
formes d’habitar el centre de creació des d’una perspectiva domèstica, exercitant rutines típiques de
situacions més casolanes.
Boombeta, en la seva edició del
2021, va acollir de forma dialògica el resultat o mostra final del
laboratori amb la peça escènica
Aquí y no allà, que va connotar, com
a exercici, la dimensió tripartida
de les comunitats implicades al
laboratori però, per sobre de tot, el
creixement i aprofundiment de les
seves relacions i vincles.

⁵ Pere Jou i Aurora Bauzà
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⁶ Soledad Cabañes, Amàlia Bisbal,
María Luisa Martín, Isabel Ventura
Mañas, Enriqueta Queralt i Ángeles
Egido.
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Com a projecte, Territori(s), Comunitat(s) i Pràctiques Artístiques,
disposa de dues dimensions.
La primera és la que comparteix
com a estructura associada a una
xarxa de ciutat (la xarxa de Fàbriques de Creació), i una segona, com
a espai de creació que treballa per
a un sector cultural en una localització i, per tant, en un barri concret.
Tenint en compte aquests dos
nivells, sorgeixen dues
preguntes clau:

Què és allò transversal dintre del projecte que, en conjunt, impulsen com a
Fàbriques de Creació?,
Quins materials i eines s’han activat
que, més enllà de les respectives particularitats, afecten a la seva posada
en comú?
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Allò que comparteixen els equips
de gestió d’aquests espais és la
necessitat de reeditar les relacions
amb l’entorn més proper, activar
altres maneres de generar un flux
bidireccional d’informacions que
estimuli el coneixement mutu, i
l’exploració dels punts d’interès que
afavoreixin un aprenentatge i un
creixement conjunt.
Ara bé, allò transversal és la trama
col·lectiva d’aquest desig, la consciència col·lectiva d’enfrontar-lo en
una investigació compartida pels
tres centres, que es creua per a no
crear un model a partir de resultats,
sinó per tal de compartir l’experiència, en el mateix moment que
aquesta es produeix.

No obstant, en aquesta dinàmica
encara queden qüestions per explorar com ara:

En quin moment d’un procés de creació compartit es coneixen i es troben
els facilitadors dels grups
i els propis grups de cadascuna
de les fàbriques?
34

Què passaria si el disseny d’un laboratori de creació comunitària fos
plantejat pel veïnatge o els agents
actius del barri en comptes de per
part dels artistes i els equips de
gestió de cada espai?

Què ha transitat o amb quina
cosa es queda cada espai de
l’experiència construïda pels
altres grups i equips que estan
dintre del projecte?

Més enllà de la conversa i la
trobada final d’aquesta fase
del projecte, com es poden
compartir les metodologies i
les eines explorades?
35

A nivell específic de cada espai de
creació, es va treballar sobre una
metodologia que va permetre entrar
en contacte amb nous relats i agents
de cada context, així com explorar una
consciència crítica davant de la inèrcia
cultural que estableix cada cop més
distància entre les rutines de l’activitat
professional i la vida quotidiana de
cada territori. Però també es van
plantejar d’altres reflexions que
marquen possibles línies en la
continuïtat del projecte:

Com fer perdurar les relacions activades amb les entitats i agents del
context?

Quins dels gestos artístics articulats a cada laboratori poden adquirir un caràcter de gest social i
com transitar aquesta dimensió?
36

Quina responsabilitat tenen en
aquest tipus de projectes els equips
gestors de cada espai, quins els
artistes i quins els agents del barri
i el veïnatge?

Com podria cadascun dels grups
activats als laboratoris donar
continuïtat a l’experiència o,
almenys, ser transmissor d’ella a
altres possibles grups?

I, quin pòsit deixa la pràctica de
laboratori, o les seves
troballes, en els participants,
en el centre o en la comunitat?
37

En les pràctiques artístiques col·laboratives, relacionals i col·lectives les
formes de relació no són anteriors a la
institució d’un vincle, sinó que el sentit
primigeni d’aquella equació és el vincle
com a eix articulador i detonador de
llenguatges, modes i formes de fer.
Territori(s), Comunitat(s) i Pràctiques
Artístiques posseeix una trama com
a projecte perquè ha atès a un vincle
que, malgrat que no era visible, germinava entre els qui avui han impulsat
aquest recorregut.
Afavorir la permanència i continuïtat
d’aquesta trama sembla l’evolució més
raonable, parant atenció més que mai
a l’enllaç social activat i posant-lo per
davant de la investigació que es va
proposar inicialment.
Passar del projecte al programa i d’allò
puntual a allò sistèmic, així com d’allò
artístic a allò indisciplinar, del dispositiu
al gest, serien, possiblement, els punts
de partida per tal de continuar el camí.
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