Les Travessies són camins
transversals, transitoris; terrenys que resseguim per tal
de traslladar-nos d’un punt a
un altre. Davant la necessitat
urgent d'interpel·lar als cossos
i retornar-los al centre de les
intervencions artístiques proposem anar a la deriva, transitar els espais que ja habitàvem,
desplaçar-nos. Reprenem el
concepte de Travessies per
traçar esferes de ressonància
que posin el cos en vibració; recorreguts sonors que permetin
despistar-nos i desviar-nos, ara
més que mai, dins de les urbs:
estimulant els territoris i convertint-los en un marc possible
per a l’experimentació.

Les Travessies s’han anat publicant
progressivament al web de la Sala
d’Art Jove i a les seves xarxes.

Algunes artistes guanyadores
de la convocatòria d’Art Jove
2020 ens apropen al seu projecte artístic a través de l’escolta i
ens condueixen cap a un camí
desconegut que obre infinites trajectòries de circulació i
moviment. La proposta neix de
la voluntat d’activar els projectes desbordant el format «en
línia», implicant els cossos de
forma activa, i en relació amb
la primera mesura de desconfinament: passejar en solitari en
determinades hores del dia.
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Una llavor sap com esperar.
Sota terra està viva, desitjant
poder ser, esperant els factors
atmosfèrics idonis per a poder germinar. Durant aquests
mesos de confinament en què
les trobades s’han tornat un
problema, hem estat esperant
les condicions adequades perquè el programa d’aquest any
2020 pogués realitzar-se, obrint
un espai compartit de recerca,
d’aprenentatge i d’experimentació. Un espai on posar damunt
la taula els nostres afectes, les
nostres sensacions, però també
les nostres maneres de fer i les
nostres eines i metodologies de
treball.
Abraçant els contratemps,
obrim un programa d’Encontres amb diverses convidades
que tindran lloc entre els mesos
de setembre i octubre de 2020.
Per a donar forma a aquestes
activitats hem modelat tres eixos temàtics (Arxius Encarnats,
Coccions Plàstiques i Extrate-

rrestres Arrelats) que travessen
o interpel·len les propostes de
les artistes guanyadores de la
Beca de la Sala d’Art Jove 2020.
Hem volgut evitar partir de
conceptes tancats o dicotòmics
per anar a la cerca de temàtiques suggerents que es puguin
generar a partir de la tensió i la
mescla d’uns conceptes que, freqüentment, es situen en camps
semàntics allunyats. El nostre
desig és convidar a les artistes
i a la resta d’agents implicats a
imaginar juntes possibles definicions d’aquests eixos, quins
relats poden generar i com i des
d’on les seves tensions interpel·len les nostres pràctiques
artístiques.
Els vestigis d’allò que haurà tingut lloc en els Encontres s’anirà
acumulant com a Sedimentacions. En aquest marc de treball
conjunt, la Sala d’Art Jove esdevindrà un espai amb memòria
que s’habitarà com un escenari
mutable i en disputa.

Ruta pel Delta del Besòs amb
Daniel Barbé Farré, assagista, geòleg
(especialitzat en sedimentologia) i
artista visual, conservador de l'Arxiu
de Paisatges Inestables i Jordi Mas,
artista performatiu.

Els paisatges sobreexcitats són
aquells on l’entropia no es fa
immediatament visible tot i
anar-los descomponent per
dins. En aquest itinerari anirem
des de la desembocadura del
Riu Besòs fins a Marina Badalona, construïda damunt dels
terrenys contaminats per l’antiga fàbrica Cros. Les isòcrones
són línies de temps que uneixen
processos que s’hi haurien
produït simultàniament entre
diferents llocs, i diem que són
òrfenes quan la major part dels
processos que recorre la isòcrona es troben fora del jaciment
estudiat. El Delta del Besòs en
el seu darrer tram és una distopia ballardiana camuflada

Les isòcrones òrfenes
o el paisatge sobreexcitat
(un desordre ocult
dins del concepte d’entropia
de Robert Smithson)
Jordi Mas
Daniel Barbé Farré

d’urbanisme de rebosteria postmoderna, com si en una piscina
de Hockney hi aparegués surant
el cadàver d’un animal irreconeixible. Aquest animal és el
passat.

Ruta pel Delta del Besòs amb Daniel
Barbé Farré, assagista, geòleg

El relat s’escindeix cada cop
que és relatat, el llibre de la
memòria està format de làmines arrencades. El text és un
Buit de representació entre
sèries temporals, escorça arren- fòssil enquistat per l’escriptura,
cada de l’Arbre de les Preguntes bossa de lletres on les paraules escrites son el motlle de les
(1), esquerda sola, sense l’altra
paraules perdudes. El relat, a
banda (2), diàleg on una de les
veus se separa, dues vocals jun- l’igual que el fòssil, no l’hem
tes que es troben amb un silenci d’interpretar pel fragment que
representa sinó pel poder que té
enmig, milions d’anys entre
d’evocar-nos l’oceà on va viure.
la pedra i la mà que la recull.
Els hiats son relats que no han
L’escissió: obrir la mà, deixar
deixat registre.
caure l’esquist (5.). L’hiat: recollir el temps escindit, tornar la
L’esquist s’enquista dins la història de la mà que l’ha agafat, la línia a l’ombra, tornar a la línia
d’ombra (6).
línia d’ombra entre els dits i la
.
pedra és una bufeta negra que
.
pixa temps (3), l’oceà on hem
perdut la joventut (4). Hauríem (1. Hi ha un hiat entre el punt i
de llegir les línies de la mà com l’interrogant que el segueix.)
.
si fossin els itineraris dels viat(2. A l’altra banda també hi ha
ges que no vam realitzar però
una esquerda sola. Totes les
que portem escrits a la pell,
esquerdes es quedaran soles.)
com si els haguéssim fet..
.
(3. Kystis en llatí vol dir bufeta

i dona lloc a la paraula quist. El
temps s’enquista a la línia d’ombra).
.
(4. “-Allí té el seu vaixell, capità” a “La Línia d’ombra” de
Joseph Conrad.)
.
(5. L’escissió de l’escindit, esquist prové del llatí schistos que
vol dir escissió.)
.
(6. Tornar a enquistar el temps
entre la pedra i la mà, tornar
a la joventut que hem deixat
enrere, tancar l’escissió, tancar
l’esquist dins la mà.)
L’EXPLICACIÓ COM SI ESTIGUESSIM FENT UN CAFÉ:
per a @evapaia @marinaribot_p
@angelica_tognetti @oriolfontdevila @ona_orojoan #pliecollective @saladartjove i els què
ens vau acompanyar ahir pel
Delta del Besòs.

Agafem una pedra que registra
diferents estrats de temps, un
tros de temps escindit. La pedra
és un esquist que prové del llatí
“schistos” que vol dir escissió
i també làmina. En agafar la
pedra es produeix una línia
d’ombra entre la mà i la pedra,
aquesta línia d’ombra és un hiat,
un espai de temps no representat, l’absència de registre entre
el temps en què van sedimentar
les làmines i el moment en què
he recollit la pedra, també és la
“línia d’ombra” de Joseph Conrad, la joventut que hem deixat
enrere. L’escissió que hem agafat
és precisament la joventut perduda. El temps s’enquista a la línia d’ombra, s’enquista en l’hiat,
en les coses que no han deixat
registre, en el buit que hi ha entre el final de la joventut i l’inici
vida adulta, un buit que no
podem situar enlloc perquè un
dia de sobte ens sentim adults i
no sabem quan ha passat.

El relat surt de la línia d’ombra,
s’enquista a la línia d’ombra que
és una bufeta -bossa- de relats,
la bufeta negra que pixa temps,
el pixa en forma de paraules, el
relat és el temps-paraula.
Si volem retornar a la joventut
hem de llegir el relat no en funció de les coses viscudes que ens
han portat a fer-lo sinó en funció dels possibles relats que no
hem arribat a escriure, dels viatges que no hem fet i que d’alguna manera es mantenen dins
el relat mentre el sostinguem
dins la línia d’ombra. El relat de
Conrad serveix per imaginar no
només l’oceà que descriu sinó
els possibles relats que sortirien
d’aquest oceà, el relat fa possible
l’existència de l’oceà i perquè
l’oceà existeixi ha d’haver-hi
múltiples corrents, platges,
vaixells... el relat no es podria
sostenir si només ens descrigues
l’oceà que exactament descriuen
les seves paraules, seria un oceà
massa petit, un oceà de paper,
Enquistar-se ve de “kystis” que
perquè de debò sigui relat ens
vol dir bufeta en llatí, la bufeta
ha de portar a un oceà autèntic,
negra que pixa temps perdut és travessar-lo serà un experiència
l’oceà on hem perdut la joventut, que ens acompanyarà tota la
un oceà immòbil que no deixa
vida, potser durarà tota la vida
registre però que de cop ens fa
la travessia.
adults quan l’hem aconseguit
travessar, aquest oceà és exacta- El relat ens ha de conduir al lloc
ment el què descriu Conrad a la d’on brollen els relats, el relat
seva novel·la “La línia d’ombra”. només és el motlle dels relats
Primes ens pensem que només
no relatats, de la possibilitat
és un petit canvi, que ham
de relatar, per això la memòria
crescut una mica però un cop
que ens fa buscar qui som està
adults en trobem inscrites a la
formada de pàgines arrencades
ma totes les joventuts no realit- i el relat no pot ser mai relatat
zades i aquesta és la substància
dues vegades igual, s’escindeix
del relat: les possibilitats no
cada cop que es relatat, nosalrealitzades però que realitzem a tres l’escoltem diferent quan
través de la imaginació i al ma- ens fem grans, esquist vol dir
teix temps les perdem perquè
làmina i escissió alhora. Agafar
sabem que només són paraules. un esquist és literalment “agafar

les làmines escindides”. Si volem
escindir-nos, deixar enrere
la joventut aquells que érem
abans, haurem de separar-nos
del relat, obrir la ma i deixar
caure la pedra, de forma que
s’esborri la línia d’ombra on el
temps de la nostra joventut està
enquistat, aleshores la nostra
vida serà continua. Si pel contrari volem tornar a la joventut
que hem deixat enrere hem de
tornar la línia de la nostra vida
a l’ombra del temps sense registre, a l’ombra que forma l’hiat
i a través del relat que brolla
d’aquesta ombra agafar l’escissió
dins nostre, fer-nos escissió.

Arxius Encarnats és un lloc d’encontre
on interpel·lem els cossos i les seves
performativitats en diàleg amb el concepte
d’arxiu. Qüestionant-nos des de quin lloc l’arxiu
es torna carn i com la carn es torna arxiu, ens
preguntem: quines autoritats determinen els
arxius? quines pràctiques queden dins i quines
fora? Com es genera i desborda l’arxiu? Ens
posarem a l’escolta dels organismes com espais
que alberguen memòria, contenidors de relats
col·lectius arrelats en els afectes, arxius vius, que
respiren en moviment.

Nancy Garín, periodista,
investigadora en art i curadora
independient vinculada al pensament
crític, noves pedagogies, arxiu,
memòria i decolonialisme.
Una de les responsables del projecte
Anarchivo sida.

Cossos com arxivxs
i anarxivxs
Nancy Garín

Com es fan cossos d’arxiu, com
es produeix arxiu des del cos
individual i col·lectiu?, És el/els
cos/sos un arxiu? Pensades com
a resposta dual al moment que
vivim, en què els cossos estan
posats en el punt de mira del
control i la sospita, realitzem
dues trobades gairebé en simultani tot recorrent alguns exemples de projectes que desborden
la idea de l’arxiu. Projectes que
poden donar pistes sobre els
interrogants plantejats, les pràctiques dels quals estan inserides
en l’encreuament entre l’art i la
política. Farem un recorregut
per arxivxs i anarxivxs actius,
afectats i afectius, situats, precaris, quotidians, col·lectius i
sentits.

Nancy Garín en conversa amb
Chavo Guerrila (Crapulismo
Ilustrado), Fito Conesa (En
Avant La Musique), Gelen
Jeleton (Archivo DIY), Genderhaker (Archivo T) i Lizette Nin
(de disturbis, dols i festes).
Dimarts 15 de setembre,
17.00h.
Connexió via Zoom.

Visita i recorregut de cos present a l’arxiu feminista.
Dimecres 16 de setembre, de
18.00 a 20h.
Ca la Dona (Carrer Ripoll, 25,
Barcelona).

Encontres
amb Nancy Garín

Itxaso Corral Arrieta, artista viva,
ballarina desenfrenada, cantant
vital, escultora musical, fisiòloga
amateur, escriptora i profundament
paranormal.

Inspiradxs!
Itxaso Corral Arrieta

La inspiració i l’espiració no
són assignatures a les facultats
o escoles de belles arts, encara que siguin dues de les més
belles arts del mantenir-se en
vida. Tenint en compte aquest
fet, podem passar una llarga
estona: que si la fotosíntesi, que
si l’oxigen, que si on estan els
nostres cossos, que quins cossos, que per què tanta separació
entre cos i pensament, que si les
arts ens surten dels cossos, que
com es va arxivant el que ens
entra i el que ens surt, que com
es desenvolupa la nostra fisiologia artística, que com estem,
que com respirem... Amb totes
les mesures de seguretat pandèmiques, conversarem, farem,

estarem, però sense deixar de
respirar, perquè si no no som
ni artistes vives, ni artistes, ni
humanes, ni vives.
Sedimentació
amb Itxaso Corral Arrieta

Coccions plàstiques és un espai compartit
on explorar el material, les seves mescles
i les seves deformacions. Generarem híbrids
i digestions, cuinant-nos juntes i investigant
els processos de cocció de les creacions
de cadascuna. Interpel·lem nous materials
plàstics analitzant les seves contaminacions,
fermentacions i formes de degradació.

Sara González de Ubieta Oliveros,
és docent i investigadora, arquitecta,
dissenyadora i artesana.

Receptes per a una cuina
col·lectiva de materials
Sara González
de Ubieta Oliveros

Partint del desig de generar
una recerca col·lectiva, crearem nous materials mitjançant
una trobada de cuina comunitària. Sintetitzarem bioplàstics
i compartirem receptes per a
acostar-nos al comportament i
als processos dels materials. La
base d’aquest grup de treball és
experimentar la matèria com a
forma d’aprenentatge des de la
seva pròpia agència, més enllà
del seu resultat o forma final.
Encontre amb
Sara Gónzalez de Ubieta Oliveros

Sonia G. Villar és part de l’organisme
DU-DA, des d’on cuida i manté viu
el laboratori rizoma.

En un estat permanent d’ebullició, de transformació –talment
com les idees que muten, es
desborden i inspiren moviments de canvi–, la fermentació
es materialitza en els vincles,
segons el com i amb qui els
creem. Ens involucra en processos vius, amb tots els sentits,
a nivell visceral. Ens empeny a
conèixer des del cos, a fiar-nos
de la nostra intuïció, a parar
esment, a mirar, a olorar, a
escoltar, a provar, a explorar
l’imprevisible de les pràctiques
i de les poètiques de les cures
microbianes. Durant el taller,
aprendrem a cultivar i a cui-

Puaj! Simbiosi, pòsits
i fluids màgics
Sónia G. Villar
(DU-DA)

dar Kombutxa, una comunitat
simbiòtica de bacteris i llevats
que s’organitzen segons les
bases cooperatives amb què
s’autoconserven. Compartirem
sabors, receptes i beuratges,
explorarem les possibilitats
materials del scoby (la pel·lícula de cel·lulosa gelatinosa que
creix i flota en la superfície del
cultiu) i, com una instal·lació
probiótica col·lectiva, deixarem
fermentant i sedimentant a la
Sala d’Art Jove contenidors màgics plens de fluid animat amb
el poder de transformar-se amb
el temps.

Sedimentació amb
Sónia G. Villar

Extraterrestres arrelats té el desig d’obrir espais
de pensament compartit on abraçar
des d’una perspectiva situada, arrelada
i en desplaçament, una anàlisi crítica
de les formes de colonització i de conquesta,
dels marges que defineixen l’aliè, de les formes
de migració, de la identitat i del territori,
del refugi com a llar. Assajarem com donar veu
a històries que sovint no la tenen, representar
allò que sovint no ho és, utilitzant l’especulació
com a format per crear altres narratives,
històries no lineals que habiten temporalitats
imaginades i permetin problematitzar
construccions culturals, socials i històriques.

Raquel Congosto, és arquitecta encara
que la seva pràctica professional se centra
en qüestionar els fonaments de tot el
construït, les ciutats, les relacions o els
cossos. Treballa proposant imaginaris
i ficcions en l’espai públic i investiga
noves narratives. És fundadora de
lagaleriademagdalena i de la xarxa i espai
de treball feminista Frauhaus.

Entrarem en un procés d’immersió col·lectiva per a comprendre el món en el qual
vivíem abans del Covid. La
forma en la qual s’han anat
organitzant espai, ciutats, cases.
El que ens hem cregut i el que
ens hem comprat. El que crèiem
que érem i el que crèiem que
era el nostre cos. L’èxit de l’individu a costa d’altres persones
o del planeta. El planeta ocult
que sosté als reeixits, que està
esgotat, agònic, que demana
ajuda encara que ningú l’escolti. A partir d’aquí, jugarem
juntes per a compartir i comprendre’ns acompanyades de
Joseph Beuys, Marina Garcés i
Lina Bo Bardi. I, sense adonar-

Le Corbusier no estenia
la roba
Raquel Congosto

nos-en, ens endinsarem en la
ficció, en la possibilitat de jugar
a canviar-ho tot. Farem política
i imaginarem altres mons amb
Úrsula K. Le Guin. Entrarem en
el cos, en la seva foscor palpitant, que tant hem escoltat en
aquests mesos de tancament.
Parlarem dels límits físics, de
l’aïllament i anirem trencant
les velles creences una per una.
Treballarem un moment amb
Clarice Lispector i atendrem
els nostres monstres interns i
quan tot el taller sigui un gran
monstre, quan tinguem els peus
arrelats a terra, llavors, a poc a
poc, anirem tornant, però ja no
serem els/les matei(x)s, serem
també els/les altres.

Sedimentació amb
Raquel Congosto

Alicia Kopf, nom artístic d’Imma Ávalos, és artista
visual i escriptora. És autora de Modos de (no) entrar
en casa i Hermano de hielo novel·la traduïda a deu
idiomes i guanyadora dels premis Documenta 2015,
Llibreter 2016 entre d’altres. Recentment ha exposat
Speculative Intimacy a la Galeria Joan Prats (2019) i
Culturgest Lisboa (2020).

«Esferes» significa, no un espai
neutre, sinó un animat i viscut;
un receptacle en el qual estem
immersos. No hi ha vida sense
esferes. Necessitem esferes com
l’aire que respirem; ens han
estat donades, sorgeixen sempre de nou allà on hi ha éssers
humans junts i s’estenen des de
l’íntim fins al còsmic, passant
pel global. [...] No en últim terme la fecunditat d’una cultura
es mesura per la seva capacitat
de solucionar aquest problema
del pas d’una esfera més petita a
la següent en magnitud. Pròleg
de Rudiger Safranski a Esferes,
de Peter Sloterdijk.
Durant el confinament va començar a treballar amb esferes

Relats d’allò íntim
a allò còsmic
Alicia Kopf

de gel; es tracta d’un repositori
d’aigua per a mantenir una
humitat constant en les plantes.
La seva consistència, semblant
a la carn, va fer que cuidar les
plantes li fes pensar en temes
com la fertilitat (i per tant la
possibilitat de donar vida), la
responsabilitat i alhora el plaer
de les cures, així com el futur
del planeta. En aquest taller
crearem relats relacionats amb
la intimitat de les esferes a partir d’una experiència sensorial,
sensual i al seu torn relacionada amb el còsmic; utilitzarem
com a base de treball les esferes
de gel.
Sedimentació amb
Alicia Kopf

Ariadna Guiteras, la seva pràctica artística es
desplega entorn el cos i la performativitat, explorant
la materialitat o la immaterialitat en propostes
instal·latives, performatives i textuals en les quals
el cos és mitjà (i mèdium) travessat per qüestions
polítiques, socials o emocionals que s’interrelacionen.

Tota sortida
és una entrada
Ariadna Guiteras
Ariadna ens proposa una
performance des de la qual ens
endinsarem plegades en la seva
pràctica i en els seus interessos per a compartir materials,
experiències i textos de manera
íntima i col·lectiva, pròxima
a les sessions d’espiritisme de
finals del segle XIX.

Encontre amb
Ariadna Guiteras

