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Aquest projecte és una aproximació al què significa aprofitar la 
condició de ‘mala herba’ avui dia. Em sembla més que escaient 
com a metàfora de resistència i de perdurabilitat. “Mala hierba nun-
ca muere”, una connotació pejorativa com a exemple de l’imaginari 
que comporta la idea de ‘mala herba’. Pretenc abordar des de la 
narració física, de quina manera ens és condicionada la relació i 
comprensió del nostre entorn, en base a la manera d’habitar-lo i 
l’ús que en fem. Centrant especial atenció als espais urbans on 
es desenvolupen pràctiques d’empoderament per part del ciutadà, 
utilitzant la permacultura, la jardineria, i la sembra com a forma de 
protesta.

[espai, ciutat, mala herba, monument, col·lectiu]

This project is an approach to what it means to take the status of 
‘weed’ today. It seems more than appropriate as a metaphor for 
strength and durability. “Bad weeds never die,” is an example of a 
pejorative connotation arround the concept of ‘weeds’. I intend to 
approach from a physical narrative, how conditioned is the relation-
ship and understanding of our environment, based on the way we 
inhabit and use it. Focusing special attention on urban areas where 
the citizens develop empowerment practices using permaculture, 
gardening and planting as a way of protest.

[space, city, weed, monument, collective]
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Són moltes les maneres d’apropar-se al paisatge, jo ho he volgut 
fer des de l’entorn més proper. Portar-ho al meu terreny i aprofit-
ar la meva condició gairabé de nòmada, per estar vivint entre dos              
entorns totalment oposats. Amb un peu a una ciutat com és Barce-
lona i amb l’altre en un petit poble, Sant Iscle de Vallalta, que encara 
que tinguem el mar aprop, està situat en una vall rodejada per boscos 
de pins i pel Massís del Montnegre.

Al caure a Barcelona ara fa quatre anys, poc a poc em vaig anar       
interessant pel paper que té la planificació urbana en el nostre dia 
a dia. Va ser des de la pràctica de la ‘deriva’ quan vaig començar a 
centrar la mirada en l’entorn, en les conductes i les formes de rela-
cionar-nos amb l’espai. Una forma d’aproximar-se a la ciutat abando-
nant la contemplació passiva, des del passeig sense un destí marcat 
i activant la obervació a tot allò espontani. Recuperar l’escolta atenta 
i abandonar l’ordre lògic dels camins preescrits.

L’interès per les zones residuals de la ciutat i els intersticis que no 
s’adscriuen a la planificació urbana, em va portar a posar especial 
atenció a aquell tipus de vegetació que creix de manera lliure i no 
controlada. Acostumats a transitar en un espai ordenat, regularitzat, 
on els comportaments s’homogeneïtzen; aquest tipus de vegetac-
ió igual que els comportaments no estandaritzats, queden fora de                 
l’estructura urbana formalitzada. Precisament aquesta condició d’es-
pai indefinit o improductiu, és la que els permet acollir un ventall de 
noves possibilitats i pluralitats.
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A causa de les violentes polítiques urbanístiques, ha proliferat un 
seguit de moviments socials d’empoderament de l’espai, que són        
utilitzats com a espais de comunicació, sociabilització i contrucció 
d’una ciutadania real, cansats de les dinàmiques polítiques i econòm-
iques establertes. M’interessava centrar-me en les nocions de co-
munitat i d’activisme de moviments que treballen la terra a través de 
l’autogestió.

Vivim en un món accelerat, caduc, en continu moviment, les convic-
cions d’ahir són incerteses avui, i on les veritats es construeixen i 
deconstrueixen a pas de gegant. La velocitat en que el nostre entorn 
canvia és molt més acelerada que el propi pas per aquest. L’interès 
per els ritmes de la naturalesa és sempre present, i més en entorns 
on la manca d’aquesta es fa més notable.

Les plantes són la part de la naturalesa més propera amb la que 
ens relacionem. Construeixen un lèxic visual fonamental en el                   
nostre dia a dia. La intel·ligència humana es va capficar en dominar la               
naturalesa no només per mitjà de l’acció, sinó també mitjançant el 
pensament. Una intel·ligència que va més enllà del que necessita, en 
una constant necessitat de convertir la realitat en símbol. 

INTRODUCCIÓ



MONUMENTALITZACIÓ DEL PAISATGE
El jardí com a forma de control

Podriem referir-nos als parcs i jardins que trobem en una ciutat com a espais institucionalitzats 
de la naturalesa. Hi ha un cert paral·lelisme entre la idea de monument i paisatge. Un 
monument és una imatge producte d’una ideologia, mostra la manera en la qual el poder 
pensava la ciutat, conté uns valors i construeix una memoria que escriu la història des 
d’un punt de vista molt determinat. Un element més de control sobre l’espai, senyala les 
zones normalitzades alhora que determina maneres en que mirem la ciutat. Són els obeliscs, els 
arcs de triomf i tota la sèrie d’elements canònics disposats per l’espai, que s’encarreguen de fer 
present la cultura de la globalització en l’espai local. Pretenen mostrar certa col·lectivitat, però 
es tendeix a la estereotipació i a la exclusió de qualsevol pluralitat no normalitzada. 
Es pot percebre un efecte de monumentalització en els parcs i jardins de les ciutats, una repre-
sentació perfectament estructurada d’un espai natural, intententant recuperar un paraís perdut, 
lluny de la marea gris del ciment. Una representació idealitzada fruit d’una determinada cultura, 
creada per a la observació, amb poques possibilitats de poder-t’hi vincular, habitar o empatitzar.
La tornada als paisatges naturals és, ara més que mai, una necessitat. Però, a quins paisatges 
ens referim, què entenem per natural? Els espais que consumim considerats naturals són es-
pais concebuts, ordenats, vigilats, on predomina un ordre que anul·la qualsevol tipus de vincle 
amb la natura.

És interessant fer una breu revisió de la relació amb els parcs i jardins enfocada al control, i de 
com la jardineria ha influït en la nostra manera de veure i percebre les coses. De la mateixa 
manera que els jardiners activistes han usat la sembra com a mecanisme per difondre i 
posar en pràctica els ideals pels quals lluitaven, està present la sembra i planificació de 
parcs i jardins des de la perspectiva del poder.

/ / /

Normalment la jardineria és vista com una activitat d’oci, pacífica, per desconectar la ment i tor-
nar a tenir contacte directe amb la terra. “Alguns jardins són descrits com a retirs quan realment 
són atacs. Però, com un jardí pot ser un atac, una flor una crítica i una pala un agent de canvi
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social? (Certain gardens are described as retreats when they are really attacks. But how can 
a garden be an attack, a flower a critique, a trowel an agent of social change?)” es pregunta 
l’artista i jardiner Ian Hamilton Finlay.1

Des que vam començar a allunyar-nos de la naturalesa, el plaer de tornar-la a acostar a nosaltres 
i domesticar-la ha anat creixent. El plaer de tenir el poder sobre aquests elements vegetals, fins 
al punt en que la seva supervivència depengui de nosaltres, ens ve des de molt temps enrere. 

Hi ha representacions de jardins a les pintures de les tombes egípcies, que daten de fa 
4000 anys. A partir d’aquí, s’ha anat generant un gran ventall de maneres de fer i pensar els                  
jardins. En les ruïnes romanes podem percebre les delimitacions entre els diferents espais i la               
importancia dels jardins com a símbol de riquesa dels més poderosos. En els monasteris me-
dievals l’ús dels jardins girava entorn a l’alimentació, es va experimentar força amb les plantes  
comestibles i medicinals, creant una base de coneixement que ha servit en el desenvolupament 
de la medicina i la gastronomia. Més tard, tornant a la idea del jardí com a exponent de poder, 
es van  dissenyar els jardins com els del renaixement italià o dels típics castells francesos que 
encara avui es poden visitar. Grans àrees verdes amb arbres i arbustos perfectament col·locats 
i  retallats, fins i tot, quan la tècnica de la jardineria es va perfeccionar i la vegetació estava 
encara més al servei de l’humà, en els jardins de les classes més burgeses els arbres i plantes 
reproduïen complexos patrons geomètrics i adoptaven aspecte d’ostentosos animals. El que 
es denonima com a ‘art topiària’, allò que algunes corrents contemporànies consideren un crim 
estètic i contra natura.

Fent un petit salt a la cultura d’Orient, l’art del Bonsai o Ikeabana també serien un clar exemple 
del domini estètic i del regne vegetal al servei de l’humà. I ja més pròxim als jardins i parcs que 
tenim ara, al segle XVIII el jardí anglès intentava representar un paisatge natural ordenat. És el 
tipus de jardí que després s’ha reproduït pels parcs i jardins de les ciutats fins ben entrat el s.XX; 
jardins de gespa, abundant aigua, escultures i monuments, arbres ben ordenats i arbustos ben 
retallats, on res hauria de créixer fora d’allò establert. 
A finals de segle i ja entrant temps més recents, s’ha generalitzat una estètica minimal-
ista que ha donat pas al que es coneix com a ‘places dures’. Grans àrees pavimentades 
creades per un trànsit continu i poca possibilitat de socialització, amb quatre elements 
vegetals rodejats de ciment per donar la sensació de zona verda, que anul·la complet-
ament qualsevol tipus de vincle amb l’espai. El model europeu de ciutat del s.XXI, con-
cebuda per tal de regularitzar i homogeneïtzar els comportaments dels qui hi transiten 
orientant-lo a la productivitat i a la mercantilització, per tal de tenir una imatge ben higien-
itzada de cara als que venen a invertir capital a la ciutat.

Jardí renaixentista del Castell de Villandry, França.

Plaça d’Ovidi Montllor, Badalona. D’un article d’El País com a 
exem- ple d’humanització d’una plaça. [foto: Pedro Pegenaute]
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Casos més concrets que s’han donat de l’abús de poder però usant els jardins com a escenari 
de la problemàtica, és el cas de l’Alemania nazi on s’utilitzaven pràctiques de jardineria en 
camps de concentració, sota la seva ideología de “Blut und Boden”. Alwin Seifert, un referent de 
la jardineria orgànica a Alemania que va inspirar a una generació de planificadors d’horts organ-
ics a Alemania i Europa, per elaborar les seves idees es va inspirar en la observació dels jardins 
experimentals que hi havia als camps de concentració de Dachau que sovint visitava. “Només 
la planta nativa creix per sí mateixa, no necessita cures especials, és sana, vigorosa y resistent 
contra totes les malalties” 2. La seva idea de jardineria orgànica en que res estrany o de fora 
s’afegiria als paisatges era l’exemple de la “Reich Landscape Law”, la llei del ‘paisatgisme nazi’ 
en que no es permetia la introducció de plantes estrangere al paisatge alemany. L’estetització 
de la política que Walter Benjamin plantejava3, l’ús de la producció estètica aplicada a una ori-
entació política.
La gran obsessió per preservar tot allò local sense que res de fora pugui modificar-ho, guarda 
una estreta relació amb el  concepte que tenim de males herbes i la relació amb les plantes que 
creixen ‘on no toca’.

1-2. McKay, George.(2011). Radical Gardening; politics, idealism & rebelion in the garden. Frances Lincoln.
3. Benjamin, Walter. (1989) La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Discursos interrumpidos, 
Taurus, Buenos Aires.
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 MONUMENT A LES MALES HERBES

Tot i que en general es tingui una idea bastant clara del que són les 
males herbes, és un concepte bastant complex ja que no hi ha criteris 
botànics per establir el que és i què no és una mala herba. Són plantes 
que han crescut en el lloc equivocat, que apareixen com un rumor, per 
infiltració i que des del punt de vista productiu no interessen, de mo-
ment. Una etiqueta que se’ls hi posa a certes plantes i que les devalua 
per anar acompanyades d’aquest adjectiu. Però una mala herba és 
més que tot això.

El creixement incontrolat del que són considerades males herbes, 
sense fer cas de l’ordre humà, és una metàfora de resistència a 
l’ordre imposat. Són la multitud, considerada la sublcasse del 
món vegetal, persistent i resistent. Representen la força vital que 
impulsa el creixement de les plantes, negant-se a ser limitades per 
els nostres conceptes culturals.

No puc pensar en la idea crear un monument com pròpiament s’ha fet 
fins ara. Un tipus de monument que encarna un passat visible en una 
determinada producció històrica-cultural. Monuments que estereotipen 
les pluralitats, que no acullen res més enllà d’una col·lectivitat del po-
der. Carlos M. Yory García, en la seva tesi “Topofilia, ciudad y territorio” 
fa una molt bona reflexió entorn al fi d’aquesta idea:

“[...]Para nadie es un secreto que la historia siempre ha sido        
escrita por los vencedores y la época que vivimos no es, ni mucho 
menos, la excepción; ahora los vencedores, actuales editores 
de la historia, somos nosotros, hemos comprendido, final-
mente, que la historia son muchas cosas, nuestra verdade-
ra victoria ha consistido en demostrar que no hay una única 
historia y, por lo mismo, que la historia como tal no existe.” 4

4. Carlos Mario Yory Garcia. (2003).Topofilia, ciudad y territorio: estrategia pedagógica de desarrollo urbano participativo con dimensión sustentable para las grandes metrópolis 

de América Latina en el contexto de la globalización: “El caso de la ciudad de Bogotá”. Madrid.

Quina es la part de la societat que avui decideix aquests fragments de 
temps considerats rellevants? Què passaria si les mateixes mesures 
de protecció i conservació que s’apliquen als monuments tradicionals, 
també s’apliquessin a aquests espais que contenen les bases per la 
lliure evolució?

Aquesta proposta és una deslocalització d’una part d’aquests es-
pais en forma de ‘monument’ viu, mòbil i temporal. L’ordre i el 
caos en un mateix element. No és una representació d’un temps 
en suspensió ja que no té un sentit de permanència. Els elements 
que la configuren tenen vida i estan en constant canvi. 
És una aposta per a re-imaginar nous models de paisatge-mo- 
nument per la nostra relació amb l’entorn natural. Models que     
aposten per veure més enllà de les representacions imposades i 
les formes establertes que fan desaparèixer els teixits reals de la 
ciutat.

La instal·lació està pensada per a poder ser transportada i col·locada 
en diversos contextos. Són una sèrie de figures amb les quals es poden 
crear diverses disposicions; en forma piramidal, en una sola fila, de 
manera circular, apilades unes sobre les altres, etc. Un conjunt d’her-
bes recollides dels espais residuals de la ciutat i les afores d’aquesta. 
Tot i trobar-se en recipients d’un material artficial que reflecteixen una 
indústria global, segueixen creixent i modificant la composició general.

Lois Weiberger, és un de molts artistes que treballen sobre la visió 
política i poètica de la noció de “naturalesa”. Però Weinberger es centra 
sobretot en l’essència de la mala herba, més enllà dels motius estètics, 
ho fa des del sentit més polític del què significa ser una mala herba. Les 
seves instal·lacions aborden temes com la urbanització, la migració i la 

/ PROPOSTA 1 / 
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globalització a partir de la creació d’espais o jardins que tenen un      
sistema obert, amb el mínim d’intervenció, lluny de les definicions dog-
màtiques de la idea de jardí. A partir de la introducció de plantes es-
trangeres entre la vegetació local, la seva obra adopta un punt de vista 
pel que fa a l’estranger, el territori i el nacionalisme, la dinàmica social, 
l’economia i l’ecologia. Considera que l’enfocament d’una societat de-
terminada cap a les plantes és un reflex de la seva pròpia imatge, un 
model a escala d’aquesta societat.
Basant-se en els conceptes de ‘jardí planetari’ o ‘jardí en moviment’4 
que Gilles Clément va nombrar, Weinberger considerava que els millors 
jardiners eren els que descuidaven els seus jardins per tal que fóssin 
les pròpies plantes les que realitzessin l’obra. Els conceptes de jardí de 
Clément s’entenen com a pràctiques de jardineria que parteixen d’una 
no-organització, en que la pròpia naturalesa és la que s’organitza. Creu 
en el mestissatge d’espècies vegetals, prestant la mateixa atenció tant 
a les plantes introduïdes com a les herbes que apareixien accidental-
ment, mostrant l’extensa diversitat que generava en cada espai.

Lois Weinberger, Portable Garden, 1994 // 
CAC Brétigny, 2005.

Una altra obra que està estretament relacionada amb la meva propos-
ta, és el treball que l’artista polonesa Maria Loboda va presentar a la 
dOCUMENTA (13) “This work is dedicated to an emperor”, 2012. Una 
instal·lació en moviment, composta per una dotzena de xiprers idèn-
tics que durant els 100 dies de la mostra es van moure pel jardí ba-
rroc d’”Auepark”, Kassel. La disposició d’aquests arbres en l’espai no 
era arbitrària, es movien en base a estratègies militars fins arribar a 
posicionar-se al davant del castell de l’“Orangerie”. L’escultura estava 
inspirada pel bosc de Birnam, de la profecia de les tres bruixes de 
Macbeth, Shakespeare. No es podien imaginar com de perillós podia 
ser un bosc, fins que el castell de Macbeth va ser atacat per guerrers 
camuflats amb branques d’aquest. 
Loboda entreteixeix la història de l’art amb la de l’exèrcit i la literatura, 
i amb el passat del parc on fa la instal·lació. En la seva obra planteja 
qüestions sobre la conquesta, l’ocupació política i l’apropiació. 
Creu en els artefactes que tenen una imatge ‘benigne’ i que poden 
amagar males intencions, activitats militars i silencioses formes 
d’atac.

This work is dedicated to an emperor, 2012. 
Position IV, 25.6. dOCUMENTA(13), Kassel.
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/ / /  TERCER PAISAJE

Gilles Clément és una figura clara per entendre el canvi que hem fet en quant a la percepció de 
la naturalesa en relació a la convivència d’aquesta amb la ciutat. El procés d’una estètica rígida 
i estàtica cap a una de més diversa i dinàmica. Des de la cosmovisió antropocèntrica que con-
cebia la naturalesa com un objecte fins a la ecocèntrica, amb l’humà com a part de l’ecosistema 
i amb una naturalesa incontrolable.

Clément doncs, convida a posar la mirada des de la contemporaneïtat, a aquells espais que 
contenen les bases perquè la vida evolucioni lliure, els territoris oblidats i recuperats per a la di-
versitat. Els espais que queden després del pas del home, un suproducte o un residu del procés 
urbà, que engloba sota el nom de “Tercer paisaje”. 

En la última dècada han ploriferat notablement aquest tipus d’espais aquí a Espanya, sobretot 
després de la quebra del mercat immobiliari; descampats buits que havien d’acollir grans pro-
jectes d’urbanització, zones periurbanes abandonades i una gran quantitat d’espais residuals 
sorgits per l’abandonament de projectes immobiliaris on ara regna la indefinició. Un nou pai-
satge que ha anat sorgint a les ciutats i que cada cop és més percebut; viu, divers, sal-
vatge, que creix sense ser domesticat. Un paisatge que és en sí més ciutat que la que 
normalment habitem, calculat, disenyat i controlat sota els interessos dels que articulen 
el nostre present.

Estem en contínua construcció simbòlica, en un procés de renovació constant on afegim 

”Dejar de mirar el paisaje como si fuera el objeto de una indústria, podremos 
descubrir una gran cantidad de espacios indecisos, desprovistos de función, a 
los que resulta difícil darles un nombre. Este conjunto no pertenece ni al dominio 
de la sombra ni al de la luz. Está situado en sus márgenes: en las orillas de los 
bosques, a lo largo de las carreteras y de los ríos, en los rincones más olvidados 
de la cultura, allí donde las máquinas no pueden llegar. Cubre superfícies de 
dimensiones modestas, tan dispersas como las esquinas perdidas de un prado. 
Son unitarios y vastos como las turberas, las landas y ciertos terrenos yermos 
surgidos de un desprendimiento reciente”.5

5. Clément, Gilles. (2007). Manifiesto del Tercer Paisaje. Barcelona: Gustavo Gili.
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informació al nostre imaginari paisatgístic que va fluctuant en base a diversos factors so-
cials, culturals i polítics. Aquests són els que determinen la manera com mirem i com fem 
paisatge. Es fa possible doncs, amb apostes com aquesta per volcar la mirada cap als 
tipus d’espais que normalment no s’adscriuen a la representació paisatgística, però que 
pel seu caràcter lliure i salvatge, contenen una gran potencialitat i oportunitat de canvi.

També s’ha designat aquests espais com a Terrain Vague, concepte que originalment introdueix 
l’arquitecte Solà de Morales6, com a llocs de la ciutat amb absència de forma; descampats, 
àrees abandonades, espais indefinits, que queden fora de la dinàmica urbana i de les estruc-
tures productives. Per alguns, aquests territoris són zones de marginalitat i de deteriorament; 
en canvi altres els perceben com a espais on es fa possible la resistència i el comportament 
alternatiu a la ciutat dominant. Són molts els artistes, col·lectius o agents socials que han volcat 
la mirada cap aquests espais, no per reincorporar-los a la lògica productiva de la ciutat, sinó per 
reclamar la seva potencialitat com a espais lliures i contenidors de possibilitats.
Lara Almarcegui és una de les artistes que ha desenvolupat forces projectes amb aquests es-
pais com a protagonistes, així com elaborant guies i recorreguts pels descampats d’una ciutat 
per tal de convidar al ciutadà a tenir la seva pròpia experiència en aquests espais. Reivindicant 
també, la potencialitat dels descampats com a llocs de llibertat on pot passar qualsevol cosa. 
És precisament en aquests espais on la vegetació creix lliure i de manera incontrolada, do-
nant-se les bases per un desenvolupament de la biodiversitat.

6. Solà Morales, Ignasi. (1996). Presente y futuros. La arquitectura en las ciudades. Barcelona, p.10-23.
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1,35 m2

L’interès per aquests espais està estretament relacionat amb la fixació 
de Robert Smithson per els paisatges en ruina sota el concepte d’entro-
pia i la reutilització dels residus d’una societat sobrecapitalitzada. Posa 
la mirada en aquelles construccions que “semblen haver sorgit com 
a ruïnes abans de ser construïdes, enlloc de convertir-se en ruïnes 
després d’haver estat construïdes”7. Allò que es converteix en desper-
dici sense haver estat acabat i que pot configurar aquests nous monu-
ments com a residus de la cultura industrial. Posa especial atenció a la 
seva ciutat natal, Passaic, convertida en un suburbi depriment de Nova 
Jersey8. Entén les ruïnes d’aquell paisatge com a capaces d’arribar a la 
immortalitat d’un monument, funcionant com a memòria d’un paisatge 
industrial i entròpic. Documenta aquella realitat oblidada, els buits mon-
umentals que tot i estar formats per les restes d’un territori industrial 
desolat, tenen una gran capacitat d’evocació.

M’interesa la idea que contempla, de partir dels residus de la                    
destrucció per tal de construïr nous significats. Residus fruit del siste-
ma vertiginós de producció que alhora aquests, ràpidament quedaran                       
obsolets i seràn reemplaçats per els següents. Materials de caràcter 
efímer amb els que s’estaven construïnt els nous edificis. Smithson 
creia que desde la posició d’artista, podia afegir nous significats a les 
restes del passat per reincorporar-les en el present.

1,35m2 és una narració física d’un fragment del tipus d’espai del 
qual venim parlant. És fruit de la recol·lecta d’objectes i materials 
que he anat trobant durant les derives per la ciutat de Barcelona i 
els seus voltants. Neix de l’entorn més proper, funcionant gairabé 
com un gabinet de curiositats. Un conjunt de suproductes o resi-
dus que queden després del procés urbà; materials de construc-
ció, objectes cotidians, i sobretot elements vegetals.
Els espais dels que parteixo, la majoria descampats o zones         
urbanes residuals, són rics en contingut, història i capacitat d’al-
bergar futurs, configurant un gran valor en sí mateixos. 

És una representació física d’un paisatge força ambigu, producte 
d’una ciutat que creix entre la regulació i l’emergència. Pretén 
posar ènfasi en la qüestió urbanística del model de ciutat con-
temporània occidental, en especial atenció a la manca d’entorns 
‘verds’ i a la regulació i a l’artificialitat dels pocs espais que hi ha.

La instal·lació també conté un seguit d’objectes i materials que he creat 
o intervingut a partir de l’imaginari d’aquest “Tercer Paisaje”. Vindria a 
ser la representació de la síntesi del que he vingut parlant fins ara. Una 
mena d’arqueologia del futur. Un caos ordenat que mostra els proces-
sos de transformació i un estat de transició constant, la fragmentació i 
allò caduc. Salvant les distàncies, de la mateixa manera que els paisat-
ges en que Smithson volcava la mirada, 1,35m2 és un espai contenedor 
de petites ruïnes que alhora alberguen possibles futurs.

La plataforma que conté els elementste una mesura de 1,35m2; una 
mitjana hipotètica de la superfície de verd per habitant a la ciutat de 
Barcelona, ja que és gairabé impossible calcular la superfície exacte. 
L’Organització Mundial de la Salut recomana que l’entramat urbà tingui

/ PROPOSTA 2 / 

7. Smithson, Robert. (2009). Entropía y los nuevos monumentos. Selección de escritos. Alias.

8-9. Smithson, Robert. (2006). Un Recorrido por los Monumentos de Passaic: Nueva Jersey. Gustavo Gili.

“Estoy convencido de que el futuro está perdido en alguna parte 
de los basureros del pasado no-histórico; está en los diarios de 
ayer, en los cándidos anuncios de películas de ciencia ficción, en 
el espejo falso de nuestros sueños descartados. El tiempo convi-
erte las metáforas en cosas, y las amontona en cuartos helados, o 
las deja en los parques celestiales de los suburbios.9 

- 13 -



tingui un mínim d’entre 10 i 15 m2 d’àrea verda per habitant. Aqui a 
Barcelona, als barris més perifèrics poden assolir aquesta xifra ja que 
el Parc de Collserola és de gran extensió. Pel que fa fora d’aquest 
barris, la xifra baixa a uns nivells desoladors, no arribant ni a un metre 
quadrat d’àrea verda en els barris del centre. Sota i sobre d’aquesta 
plataforma, s’hi troben reunits tots els elements pensats per a tenir 
una disposició variable, combinant-los i creant noves relacions entre 
símbols i significats.

Recentment vaig topar amb l’obra de l’artista Antonio R. Montesionos, 
que a part de semblar-me molt interessant, segueix una línia molt sem-
blant al que jo estic proposant. Especialment la sèrie d’instal·lacions 
que presenta com a ‘Inopias’, una resposta a la fractura social provo-
cada per la crísi del model econòmic liberal. Fent servir les maquetes 
com a mecanisme de projecció, aixeca micro-ciutats efímeres en deter-
minats espais a partir dels materials que troba en aquests, reutilitzant 
i donant una segona vida als materials rebutjats. Tota la seva obra es 
caracteritza per la constant idea de repensar la nostra relació amb la 
ciutat, obrint un debat proactiu sobre quin és el tipus de models urbans 
en que a la gent li agradaria viure.
Des de la improvització, la imaginació i el joc, presenta possibles     
disenys i mètodes de construcció de l’espai a través de la sedimen- 
tació col·lectiva. Reinterpreta models urbanístics moderns basats en 
la imposició de l’ordre i la raó per assolir un context social determinat, 
situant al ciutadà com a participant d’un exercici d’imaginació de mod-
els urbans i socials que no siguin els imposats. Obre la possibilitat de 
generar futurs per sobre de les veritats absolutes.

De la sèrie Inopias, Antonio R. Montesionos. Fotografía. Impresión digital sobre papel 
baritado sobre foam 10mm. 2012/13
[1] Ciudad de vacaciones. 100 x 69 cm
[2] Carpio. 100 x 58,5 cm
[3] P.G.O.U. 100 x 69 cm

[2]

[1]

[3]
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     LA SEMBRA COM A FORMA DE PROTESTA
En un món en constant canvi i evolució, els modes de vida humà s’han vist reflexats en 
una crisi tant social com ambiental, essent nosaltres els principals causants dels majors 
impactes ambientals. Aquests comportaments s’han anat homogeneïtzant i massificant 
generant uns estereotips que reforcen aquesta inestable situació. 

El filòsof i psicoanalista Félix Guattari, sosté que el capitalisme neoliberal en el que estem in-
mersos produeix una destrucció no només del nostre entorn natural, sinó dels nostres vincles 
socials i de la nostra salut mental. A partir d’una penetració silenciosa en les actituds de la gent, 
genera una tendència a la homogeneïtzació social i una conformitat en els individus, manipulats 
per la producció d’una subjectivitat col·lectiva que desenvoca en aquest tipus de crisi.
Guattari, com a resposta a aquesta situació, publica el llibre “Las Tres Ecologías” partint d’un 
concepte al que es refereix com a ‘ecosofia’10; un moviment de la ecologia en que situa a l’humà 
com a part d’una totalitat, i no com a capdavanter d’una suposada jerarquia de la visió antropo-
centrista. La ecosofia és una articulació ètica/política/ambiental entesa en base a aquests tres 
registres claus que s’haurien d’entendre per solucionar moltes de les problemàtiques presents. 
Així com també per buscar camins alternatius al Capital Mundial Integrat, el que pretén que cap 
activitat humana s’escapi del seu control.11

La ecosofia social doncs, consistirà en el desenvolupament de pràctiques que procurin 
modificar i reinventar els comportaments en col·lectivitat. Partint de lo microsocial fins a 
escala institucional, es tracta de posar en marxa pràctiques afectives experimentals, de 
reconstruïr les modalitats de ser en ‘grup’, en comú. La seva frase “todos somos grupúscu-
los” 12 senyala la constant recerca d’una nova subjectivitat de grup, que no es deixi encaixonar 
en un grup excloent, dogmàtic i “superyoico”. Grups que no estiguin anclats en una organització 
jerarquitzada, piramidal, sota enunciats estereotipats, on no hi ha cabuda per a qualsevol tipus 
de questionament, ruptura o aparició espontània. Estava a favor del grups constituïts de manera 
transversal, que contenien desitjos col·lectius, més enllà dels interessos exclusius del grup, i 
que podien ser motiu d’acció revolucionària. La ecosofia mental va dirigida a una reinvenció de

10. Guattari, Félix. (1996). Las Tres Ecologias. Pre-textos. Trad. José Vásquez Pérez y Umbelina Larraceleta.
11. Guattari, Félix. (2006). Plan sobre el planeta; Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares. Traficantes de sueños. 
12. Deleuze, Gilles. (1972). Tres problemas de grupo (Prefaci a Guattari, Félix - Psicoanálisis y transversalidad). 
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13. Text traduït del fanzine que van elaborar per el taller. Lxs Kuatre, 2015.

la relació del subjecte amb el propi cos, en que es qüestiona les formes de pensar en el dia a 
dia i sobre la constant estandarització del subjecte. L’última de les tres ecosofies és l’ambiental, 
enfocada en repensar les maneres en que l’ésser humà participa de les pràctiques medioambi-
entals sostenibles.

Guattari planteja una manera d’entendre l’ecología que no només es queda en l’àmbit ambi-
ental, sinó que el vincula al polític, econòmic i social, essent iguals d’importants per trobar les 
respostes a la desestabilització ambiental, pensades en comú a partir de la col·lectivitat. 
Proposa una revolució a escala política, social i cultural per tal de “reordenar els objectius de la 
producció dels béns materials i inmaterials”10. Pensar d’una manera transversal, sense separar 
la naturalesa de la cultura per tal d’aconseguir una revolució no només a escala material, sinó 
que també es revolucionin factors com són la intel·ligència, la subjectivitat i el desig.

TALLER DE BANDERES NO OFICIALS

Durant el mes d’abril es va portar a terme un ‘Taller de banderes no    
oficials’ a càrrec de LXS KUATRE, un col·lectiu que està en residència 
a la Fàbrica de Creació l’Estruch, Sabadell. Format per quatre com-
panys que investiguen sobre “aquelles formes de lluita que permeten 
alterar el dispositiu d’identificació en base a la sang i el naixement, i 
les conseqüents categoritzacions de raça, classe i gènere que aquest 
imposa sobre els cossos”.
El taller estava enfocat a la investigació dels imaginaris col·lectius; 
partint d’un anàlisi dels estat-nació, la creació de subjectivitats i la seva 
formalització a través de les banderes. A través de l’ordre simbòlic, 
es pretenia donar forma a la representació dels subjectes que com-
ponen aquesta col·lectivitat. Alhora que servia de punt de partida per              
repensar desde la resistència la possibilitat desbordant de denúncia. A 
partir de la creació d’un objecte que reprodueix identitats, es fa un “gest 
de colonització política, territorial, mental i corporal”.13

 

Durant el taller els participants vam elaborar un seguit de banderes que 
després van servir per fer una cercavila en actitud de protesta per els 
carrers de Sabadell fins arribar al extrarradi de la ciutat; passant per 
antigues indústries, horts i zones que formaven part d’aquell “Tercer 
paisaje”.
La meva bandera estava elaborada a partir d’herbes recol·lectades al 
voltant de l’Estruch. Representava una determinació de la meva iden-
titat com a ‘mala herba’, reconeixent-me en aquella de grup com a 
metàfora de la resistència ‘verda’. 

La mala herba podria equiparar-se a la flora ‘punk’ del regne veg-
etal. Subversiva i resistent, obstinada en créixer cap amunt pro-
duïnt l’esquerda del terreny que la oprimeix. 
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        / / / ANTECEDENTS

No és d’extranyar la quantitat d’iniciatives col·lectives que han sorgit en els últims anys amb 
forta repercusió social, amb el concepte de “Tercer paisaje” darrere i actuant en aquests espais 
residuals. Abans però, fem un salt enrere per veure iniciatives i moviments contra-culturals que 
han servit de referència per a moviments posteriors d’empoderament de l’espai urbà, amb una 
especial atenció a la pràctica de jardineria de guerrilla.

Remontem al s.XVll per veure els principals precedents d’aquest tipus de moviments, com van 
ser els “True Levellers” o també anomenats “Diggers”; un grup de camperols anglesos, que l’any 
1649, oprimits per els terratinents rics es van reapropiar de les terres, no com a medi de poder 
o autoritat sinó per tal de cultivar-les i disposar d’un sosteniment col·lectiu.
S’anomenaven a sí mateixos “True Levellers”, però degut a les accions d’ocupar terres i llau-
rar-les per tal de cultivar-les, van rebre el nom de “Diggers” [llauradors]. Arran de la guerra civil, 
van sorgir diversos grups polítics rivals entre sí; per una banda hi havien els “Levellers” liderats 
per John Lilburne i que  reclamaven una igualtat davant la llei però mantenint el dret a propietat 
privada; i per l’altre, liderats per Gerard Winstanley els “True Levellers”reclamaven una reestruc-
turació fonamental de la propietat de la terra, en contra dels drets de la propietat privada i a favor 
de la propietat comuna de les terres.
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Els “Diggers” van prendre acció directa per posar en pràctica els seus ideals i van establir vàries 
comunitats de terres comunals tant al sud com al centre d’Anglaterra, basades en el treball 
agrari i de producció comuna. Tenien l’esperança que això seria l’inici d’una xarxa de comunitats 
col·lectives i de la restauració de la terra a favor de la propietat comú enlloc de pertànyer a la 
noblesa, al rei i a l’alta burgesia. A grans trets, es podria estructurar en tres punts importants; el 
treball hauría de ser en comú, la distribució hauria de ser controlada i igualitària, i els centres de 
distribució restarien oberts.
La ràpida propagació d’aquest moviment va causar molta alteració entre els propietaris lo-
cals, que van fer enviar grups de mercenaris per perseguir-los a base d’accions legals, boicot 
econòmic i violència que van fer destruïr les seves colònies un any després del primer assenta-
ment.
Tot i la curta durada d’aquest moviment, va servir d’inspiració per a moviments posteriors. Tres 
segles després, a la dècada del 1960 a partir d’un grup de teatre de guerrilla de San Francisco 
“The Mime Troupe”, va sorgir una comunitat contracultural també anomenada “Diggers”, on 
apostaven per un estil de vida lliure des d’on creien que s’havia de construïr el nou món. A través 
d’una vgran quantitat d’iniciatives enfocades a l’abolició total del capital, van anar constuïnt un 
gran projecte comunitari i ecologista sota la filosofia del “free”, del “tot és gràtis perquè tot és 
vostre”.v
Un moviment que va deixar una gran emprenta en la història contracultural dels Estats Units, 
alhora que va despertar la conciència crítica del moviment cultural “Hippie”, el qual patia una 
forta crisi per l’assentament del capitalisme sobre els valors que aquest havien construït.

/ / /  guerrilla gardening
A la dècada dels ‘70, es va produïr a Nova York una de les primeres manifestacions de la          
jardineria de guerrilla. En un context de crisi econòmica s’estaven produïn processos de degra-
dació i abandó d’espais residencials dins de la ciutat. Va ser l’artista Liz Christy amb els Green 
Guerrilla els qui van començar a fer florir aquests espais en desús a partir de la fabricació i el 
bombardeig de les bombes de llavors “seedbombs”.
Tot i que l’ús que en feien de les terres no era estrictament el mateix que els primers “Diggers”, 
sí que procuraven ocupar aquests solars o zones de l’espai públic per tal de reactivar-los i          
dotar-los d’un ús social comunitari. Després del primer jardí col·lectiu autogestionat que van fer 
a Nova York, l’èxit d’aquest els va portar a realitzar tallers de construcció d’horts en altres solars, 
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donant a conèixer aquesta iniciativa activista que s’escamparia per moltes ciutats del món. Tot i 
que els van desallotjar del primer solar, gràcies a la pressió popular van rebre un reconeixement 
per part de l’administració i el segon solar encara avui segueix com a jardí comunitari. Actual-
ment Green Guerrillas és una ONG activa en la xarxa d’associacions sense ànim de lucre que 
participen en el desenvolupament d’horts comunitaris i en l’agricultura urbana a la ciutat.
Aquesta iniciativa es a escampar per moltes ciutats de manera fugaç, es formaven gurps veïnals 
encarregats d’aixecar horts urbans en l’espai públic, o en reforestar solars privats en desús. 
Tot i que es mouen en una mateixa direcció, i ha diverses variants d’aquest moviment. Uns            
prefereixen cultivar zones de l’espai públic per tal de proveïr d’aliments i alliberar-la del rol     
passiu del consumidor fent-la partícep del la seva pròpia nutrició. 
També apareix una jardineria de guerrilla que pretenen provocar el canvi per mitjà de 
l’acció com a protesta per tal de promoure la reconsideració de les lleis de la propietat de 
la terra, en contra de la propietat privada que les descuida i les deixa en desús, així com 
els moviments anteriorment citats reclamaven. Una pràctica que va anar fluctuan amb més 
o menys força, però que fa una dècada va renéixer a Londres, de la mà de Richard Reynolds 
amb el blog que va crear de GuerrillaGardening.org. Inicialment creat per mostrar el procés 
d’embelliment que estava realitzant en un barri de la seva zona, “Elephant and Castle” per la 
seva motivació com a jardiner amateur i pel desastre urbanístic que patia aquesta zona. Però el 
projecte va cridar molt l’atenció dels medis i de moltes altres persones interessades en aquesta 
pràctica, descrita per el mateix Reynolds com a “el cultiu il·lícit de la terra d’una altre persona”.14

Les tecnologies Web van permetre una propagació de la proposta de jardineria de guerrilla a 
un públic molt més ampli que no era possible en els inicis d’aquest moviment. Un altre punt que 
també genera un distanciament amb el moviment dels “Diggers” d’Anglaterra, és la principal 
finalitat de les accions. Els camperols que ocupaven les propietats privades ho feien per ne-
cessitat, es trobaven en una situació de pobresa alimentària i amb una gran quantitat de terres 
privatitzades a les quals no podien conrear-hi aliments.

Segles després, tot i que la intenció principal també és la de reactivar els solars abandonats, 
no sorgeix d’un acte de supervivència. No menys important però, també parteix de la idea 
d’embellir i fer més saludables els entorns urbans en que habitem, de fer nostres i vincular-nos 
als espais que en un principi són públics però que estem acostumats a no tenir-hi cap tipus de 
vinculació participativa. Es a dir, no formar part d’allò que està als carrers i per on transitem         
habitualment. Per tant, iniciatives com aquestes generen comunitat, creen lligams a consequen-
cia que la gent d’un barri es conegui i participi en un mateix projecte.

14. Recuperat de http://www.guerrillagardening.org/ el 16/06/15.
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El blog de Reynolds ha anat creixent amb molta força, fins i tot va escriure un llibre on analitza 
l’activitat de 30 paísos diferents que participen d’aquesta revolució de la jardineria subversiva. 
Cada un d’aquests grups guerrillers, porten a terme un blog per deixar constància de les accions 
que sovint es fan de nit o lluny de la mirada de les autoritats, alhora que també serveix com a 
medi de comunicació per assignar dia, hora i lloc de les següents accions per tal que s’hi pugui 
sumar tothom que hi estigui interessat.

Espai intervingut per Guerrillas Gardeners a St. George 
Circus, al barri d’Elephant and Castle, Londres.

/ / / ATAC / / /

Existeix una gran diversitat d’eines que aquests grups de jardineria de guerrilla fan       
servir per la reapropiació d’aquests espais, depenent de l’ús que en vulguin fer. Aquestes 
guerrilles no ataquen ni amb fusils ni amb granades, es taquen les mans de terra i ataquen 
amb un tipus de munició més viva i verda. Declaren la guerra al ciment i a la mala pràctica 
urbanística, a les parts més deshumanitzades de la ciutat; una jardineria subversiva que 
activa ment i espai.

Si la intenció és aixecar un hort urbà, s’haurà de buscar una zona d’un espai públic el qual sigui 
de fàcil accés i mínimament saludable per els aliments que s’hi cultivaran. Les places o els parcs 
urbans són un bon exemple com a espais ben situats i en que hi ha un fluxe de gent constant per 
tal que hi hagi una implicació. Si el que volem és reforestar o embellir terrenys privats però que 
estan abandonats, zones de difícil accés o directament espais on la marea de ciment predomi-
na, podem fer l’atac a partir de bombes de llavors o “seedbombs”. Aquesta és la tècnica amb la 
que faig la proposta de jardineria de guerrilla a la ciutat de Barcelona.
Aquest mètode de plantació ja s’usava a principi del segle XX, llançades des d’un avió per tal de 
reforestar muntanyes inaccesibles de Honolulu després d’uns grans incendis forestals. És una 
tècnica que permet la rehabilitació i la ràpida expansió d’una espècie en espais de difícil accés 
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amb un mínim d’esforços i de manteniment, ja que només requereix del vent i de la pluja. Va ser 
el considerat fundador de l’Agricultura Natural, Masanobu Fukoka, qui va popularitzar aquesta 
tècnica durant el s.XX. Va estar aplicant aquesta estratègia tant en zones desèrtiques com en 
zones agrícoles marginals de tot el món. Va rebutjar tant l’agroindustria moderna com la tradició 
agrícola, defensant un tipus d’agricultura simple i natural que es tractava de deixar de llaurar els 
camps i fer servir qualsevol tipus de pesticida o fertilitzant per fer créixer els aliments. 
Són molts els llocs web on expliquen i difonen aquesta tècnica, amb més o menys concreció, 
però totes alerten d’una certa lògica alhora d’escollir les llavors que es plantaran. Han de ser 
llavors de l’ecosistema local, per tal de no introduïr plantes exòtiques que poden causar danys 
en les espècies locals que no tenen els medis per fer front a les espècies invasores. Hi ha un 
debat obert entorn aquest tema, hi ha qui creu que es poden preservar els ecosistemes antics i 
evitar una degradació dels hàbitats vegetals; i qui creu que estem en un punt en que la flora esta 
totalment barrejada per culpa de la introducció ocasional o intencionada d’espècies exòtiques. 
Per tant proposen una reintroducció de tot tipus de llavors per tal que sigui la pròpia naturalesa 
la que generi uns nous ecosistemes estables. Edgar Anderson, el reconegut etnobotànic que ha 
influenciat a moltes generacions que han posat la mirada en la relació de la naturalesa i l’humà 
en les ciutats, també va donar el seu punt de vista en aquesta qüestió. “Sólo cuando el hombre, 
o algún otro agente perjudicial, altera todo este rompecabezas, cabe la posibilidad de que en 
algún lugar pueda adaptarse algo nuevo.” 15 Situava a l’acció de l’home com a creador de noves 
plantes i noves comunitats de plantes.

Barcelona té un gran pla en contra de les espècies invasores, dins del El Pla Verd i de la             
Biodiversitat de Barcelona 2020 en que pretenen treballar de manera sistemàtica per preservar 
la biodiversitat a la ciutat i la rodalia i conservar-ne el patrimoni natural. Com ja fa en els parcs 
i jardins de la ciutat, on el que creix i de quina manera creix és totalment imposat i controlat. 
En aquest pla no hi ha cabuda per un mínim de flora adventícia o herbes que no segueixin uns      
patrons establerts. Aquestes mesures de control es pretenen aplicar a nivell de radi i extraradi 
de la ciutat, per tal que res no creixi massa ni d’una manera poc controlada. Una mena de         
reducte d’aquell “feixisme verd” que encara ens acompanya. 

Sóc partidària de la vegetació que reconquesta l’ordre imposat per la raó humana, del 
que creix on ‘no toca’ i de manera irregular, de les males herbes i de la flora adventícia, 
accidental. De la vegetació que es nega a ser limitada per els nostres conceptes culturals, 
subjectes als interessos dels que procuren que res s’abstengui d’aquest ‘ordre diví’. Es 
tracta de fer el pas dels espais verds purament decoratius i artificials, per a crear eco-
sistemes vius i autosuficients, que alberguin una varietat més àmplia de flora per tal que 
també s’hi pugui desenvolupar vida animal.

15. Brinckerho Jackson, John. (2011). Las carreteras forman parte del paisaje. Gustavo Gili, Colección Mínima. Trad.Moisés Puente Rodríguez. [Conferencia sobre ‘El papel del 

hombre en el cambiode la faz de la tierra’, al 1975]
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Actualment estic participant en un projecte que es va iniciar des d’Iden-
sitat sota el nom de TRANSlocacions. Idensitat es defineix com a 
“projecte d’art que experimenta formes d’incidir en el territori en les 
seves dimensions espacial, temporal i social, mitjançant processos 
creatius. Impulsa un conglomerat d’estratègies per dur a terme  ac-
tivitats que combinen investigació, producció, gestió, educació i                                      
comunicació[...]”.13
La proposta va dirigida cap un conjunt d’experiències temporals i pràc-
tiques artístiques en el context local, per reflexionar sobre les formes 
de mobilitat, trànsit de persones i la incidència d’aquests en el terri-
tori. Des del Taller de Cartografies Crítiques (un dels apartats dins del 
projecte de TRANSlocacions) dirigit per Itzíar Gonzalez i Consuelo 
Bautista, impulsem un seguit de projectes a partir de cartografies que            
realitzem del barri del Raval, depenent dels interessos de cada pro-
jecte. Aquestes cartografies ens serveixen per elaborar un seguit de 
dispositius d’autorrepresentació del barri i eines que es puguin deslo-
calitzar i portar a altres zines, per tal que tant la gent del barri com els 
translocals puguin mapejar i construïr la seva idea de barri sense aco     

tar-se a les cartografies més dogmàtiques. Projectes que van des de 
mapes que cartografien el canvi d’una part del barri per culpa de la 
gentrificació, fins a cartografies dels espais buits, perduts o oblidats, 
com també un un dispositiu mòbil que acollirà una sèrie de propos-
tes desenvolupades en aquest taller; entre elles, el tríptic d’una de les 
pràctiques de jardineria de guerrilla que proposo, de com s’elaboren 
les “seedbombs”. Aquest dividit en quatre apartats que expliquen de 
manera molt esquemàtica i entenedora els passos i materials que es 
necessiten per fer una bomba de llavors, així com també es fa una 
petita introducció del què és el moviment de jardiners de guerrilla. En 
la presentació, durant aquest mes de juliol, es realitzaran algunes ac-
tivitats i propostes com la de la reconquesta d’espais a partir de la 
sembra.
El barri del Raval, tot i tenir un passat agrícola realment important, avui 
dia és dels que menys zones verdes té, suspenent la mínima quantitat 
recomenada per la OMS de metres quadrats per habitant. El tríptic és 
una manera ràpida i fàcil d’aproximar-se a la gent amb una proposta 
com aquesta perquè s’impliquin de manera lúdico-reivindicativa.

“seedbombs”/ PROPOSTA 3 / 

[Tríptic sencer a l’Annex 3]
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context local 
 Lluitar plantant

En la mateixa línea que seguíem amb els activistes de Guerrilla Gardening, un projecte que 
també es va iniciar amb la intenció de recuperar un espai d’un barri de Barcelona, el de La 
Ribera, que s’estava convertint en objecte d’especulació urbanística: L’Hortet del Forat. Un hort 
ocupat l’any 2000, que es va iniciar amb la plantació d’un pi en el que va quedar després 
d’enderrocar diversos edificis, com a ‘Forat de la Vergonya’. 
Després de llargues negociacions i la destrucció de la plaça que els veïns havien creat, final-
ment es va convertir en un equipament de l’Ajuntament, deixant un petit espai per l’Hortet del 
Forat, que ja no estava okupat però sí gestionat per una assamblea. Actualment segueix en 
marxa i s’organitzen forces activitats i menjars populars amb tot el que es conrea a l’hort. Un ex-
emple més d’apropiació i reactivació d’un espai de la ciutat que es trobava en estat de negligèn-
cia, i que gràcies a la lluita i constància dels veïns han aconseguit tirar endavant un projecte que 
fomenta les relacions i l’interès de les bones pràctiques pel medi ambient, per la jardineria i per 
l’agricultura ecològica. És un dels únics exemples d’hort okupat que ha estat institucionalitzat, 
tot i que l’Ajuntament no el reconeix dins la seva Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona.

Un altre projecte que tenia el mateix propòsit, era l’Hort comunitari de Gràcia. Va ser al 2008, 
quan els veïns del barri van entrar en un solar que feina més de cinc anys que restava abando-
nat, per tal de plantar-hi el seu projecte d’hort comunitari. Denunciaven la falta d’espais d’ús so-
cial i l’especulació del seu barri, creant un espai de sociabilització i integració alhora que podia 
ser un punt d’experimentació i formació en aspectes d’agricultura i medi ambient. 
L’1 d’octubre de 2009 però, els propietaris legals del solar van presentar una denúncia en contra 
d’aquesta pràctica al seu espai, i van ser desallotjats el 12 de juliol de l’any següent. Un projecte 
que va tenir molt d’èxit com a espai de cultiu social i cultural, però que va ser derrotat per les 
polítiques de la propietat privada.

“Estoy pensando en cultivar un huerto como acto político radical. Significa cues-
tionar totalmente la manera que vivimos, que conseguimos nuestro alimento, 
que utilizamos y abusamos de los recursos naturales, que ocupamos el espacio 
público”.16

16. Fritz Haeg, artista, arquitecte que imparteix classes en el programa de diseny ambiental a la Universitat del Vendre d’Art del Disseny a Pasadena, California.

Hortet del Forat. Novembre del 2005

Hort comunitari de Gràcia, 2008
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Arran del 15M, molts membres de les assamblees que es van crear han acabat formant col·lec-
tius, plataformes, assoociacions cooperativistes i projectes polítics que a dia d’avui segueixen 
vigents.
Des de Recreant Cruïlles, un grup sorgit de l’assamblea de l’esquerra de l’eixampe que naixia 
a partir de l’acampada de Plaça Catalunya, es van unir en la lluita de recuperació d’espais fora 
d’ús i treballen per l’alliberament de l’Espai Germanetes. Un espai situat a l’antic convent de les 
Germanetes dels Pobres (entre c/Comte Borrell i Consell de Cent) que ha estat des del 2006 un 
solar desaprofitat en mans de l’Ajuntament de Barcelona, però que comptava amb un ambiciós 
projecte que acollia un conjunt de serveis públics necessaris per al barri; una residència, un 
centre de dia i apartaments tutelats per a gent gran, habitatge protegit per a joves, un institut 
d’ensenyament secundari i una escola bressol. A banda d’una construcció d’habitatges privada, 
a dia d’avui no s’ha complert cap objectiu d’aquell pla. Així que des de Recreant Cruïlles, una 
iniciativa de participació ciutadana i de regeneració urbana, van moure fils per dur a terme un 
projecte comunitari, gràcies al suport dels veïns i veïnes i a tota la gent que s’hi dedica, han 
aconseguit que l’Ajuntament cedeixi una part del solar per a l’autogestió veïnal. A dia d’avui, 
acullen un gran nombre d’activitats, jornades d’educació i fins i tot residències artístiques, amb 
projectes de caire social, artístic, ecològic i activista.

També arrel de l’acampada a la Plaça Catalunya, es va crear l’Assamblea de Jardiner/es Indig-
nades per la necessitat de donar resposta al cúmul de despropòsits creats pels gestors d’allò 
comú vers la classe treballadora17. Motivat per la indignant situació de precarietat laboral, per la 
defensa de lo públic i en contra de la privatització dels parcs i jardins de Barcelona, que cada 
vegada més comptava amb la gestió d’entitats privades per als serveis de jardineria dels parcs i 
jardins públics. És inspirador el nom amb el que signen per tal de difondre la seva situació i les 
iniciatives que proposen: Males Herbes.

La meva primera aproximació en algun tipus d’acció veïnal qüestionant els usos de l’espai pú-
blic, va ser amb l’iniciativa que vam impulsar amb la Xarxa de Veïns de Ciutat Vella, sota el nom 
de Fem Plaça. 
Va començar ara farà un any i mig en una necessitat urgent per la situació que un barri com 
Ciutat Vella estava i segueix patint; la massificació turística, l’especulació immobiliària i la con-
stant gentrificació per els interessos politico-econòmics, fa que els veïns i veïnes que viuen allà 
es trobéssin en un procés de desvinculació amb el propi barri. L’ús que s’està fent de l’espai 
públic és la seva principal preocupació, ja que la situació no els permet accedir a espais de so-
ciabilització com havien estat les places, s’han convertit en espais públics cedits en benefici dels 
interessos privats. Davant d’aquesta situació, la proposta era anar convocant per les diferents

Espai Germanetes, 2014.

FemPlaça Reial, 22/05/2015 Foto [Jordi Rabassa]

17. Recuperat de http://malesherbes.blogspot.com.es/ el 30/04/15.
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plaçes de Ciutat Vella, trobades reivindicatives per potenciar la recuperació de l’espai                    
públic; de manera creativa, lúdica, desinteressada econòmicament, oberta i lliure a compartir                
coneixements, recuperar la memòria i proposar tot tipus d’activitats col·laboratives. Amb l’ànim 
de transformar i avançar en la cohesió social i l’autogestió dels espais comuns, repensar 
la situació des de la col·lectivitat, tot denunciant les lògiques individualistes que imperen 
en aquests espais públics i que afableixen les relacions veïnals molt necessàries, no 
només entre ells sinó també amb els visitants, que sovint s’apropen per informar-se i 
entendre la problemàtica que els hi és ocultada.
Fem Plaça és una iniciativa que en ocasions s’ha unit a la lluita d’altres col·lectius, deslocalitzant 
la seva proposta als barris veïns. Van fer un FemPlaça amb els que s’estaven movilitzant contra 
la gran reforma del Paral·lel, així com també van fer-ne un a la plaça de la Filmoteca del Raval 
juntament amb el col·lectiu de Prostitutes Indignades. També reben col·laboracions en les seves 
trobades a les places per part d’altres col·lectius com l’Hortet del Forat, Ràdio Contrabanda i tot 
tipus d’iniciatives que lluiten per la reactivació d’aquests espais comuns.
L’última trobada que s’ha fet és a la Plaça Reial, un dels espais més castigats de la ciutat a 
causa de la massificació turística. Ha estat una trobada força abundant i amb moltes col·lab-
oracions així com un micro obert per la poesia, ràdio, actuacions, autoconstrucció de bancs i 
xerrades per recuperar la memòria històrica de la plaça. El que també s’està portant a terme 
a cada plaça és mapejar i fer un recompte de les taules i cadires dels locals privats situades 
damunt  de la plaça, i sobretot de la escassa quantitat de bancs o cadires públiques que hi ha. 
En aquesta última trobada els resultats eren esgarrifadors; 1669 cadires i 452 taules de bars i 
restaurants, i tan sols 8 cadires públiques i per descomptat, individuals.

En un món on el procés d’urbanització es desmesurat, l’interès pels pocs espais ‘naturals’ que 
queden és cada cop més creixent. Per això apareixen propostes per a la conservació i reacti-
vació de la biodiversitat urbana. Molts d’aquests projectes però, s’impulsen per un simple rentat 
d’imatge d’aquells que estan gestionant aquests aspectes en una ciutat. El discurs ambiental, 
parlar de sostenibilitat, de conservació, de biodiversitat, d’acostar la natura a la ciutat; són eti-
quetes molt atractives que sovint s’utilitzen amb facilitat i amb molt poca veracitat.

En els darrers anys hi ha hagut un canvi en la manera de relacionar-se amb l’espai pú-
blic. Cansats de la mera participació i la poca resposta de les institucions, han ploriferat 
els processos un d’implicació ciutadana a petita escala, que s’organitzen i responen als 
problemes i necessitats del propi lloc on habiten. Estratègies pràctiques que demostren 
que poden funcionar els projectes de manera autònoma, gestionats per la pròpia societat
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que s’implica en la regeneració i dinamització del teixit urbà. No pretenen ser grans       
projectes que intenten abarcar tot tipus de pluralitats però que les acaben esteriotipant. 
Funcionen a partir de petites iniciatives construïdes des del reconeixement d’allò propi. 
Iniciatives que es reprodueixen i creen les xarxes que teixeixen el veritable entramat 
de la ciutat. No només són pràctiques de valor ecològic i ambiental, sinó que són la                 
materialització física i simbòlica que operen des de la desobediència, per subvertir les 
relacions de poder amb les que s’ha construït aquest model de ciutat contemporània.
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PROCESSOS 
DE CREACIÓ

El caràcter general dels meus projectes està enfocat al territori i en especial a l’espai públic. 
De quina manera l’ús o l’abús d’aquests espais modifiquen la manera de veure, entendre i               
relacionar-nos amb l’entorn més proper. L’antropologia, l’urbanisme i l’ecologisme són temes 
que m’influeixen a l’hora de treballar. Majoritàriament són obres que es desenvolupen en base 
als aspectes d’un lloc determinat. Tot i que normalment es resolen a partir de la instal·lació, 
l’acció o la fotografia, parteixo d’una idea inicial i després busco quin és el mitjà que em sembla 
més adequat per materialitzar-la. Si en són més d’un, intento que es retroalimentin i clarifiquin 
el sentit i la forma del projecte. Comparteixo la idea que contemplava Octavi Comerón sobre els 
processos de creació ”Quan menys llum artística projectem sobre el que estem investigant, ho 
veurem millor”18

La sèrie de fotografies Postpalos i la instal·lació Principio de Insolación, són dos dels projectes 
que em semblen importants alhora de contextualitzar el que aquí presento.
Per una banda, Postpalos són una sèrie de fotografies amb càmera analògica, producte de les 
derives que faig per camps i zones urbanitzades dels llocs que habito. Composicions sorgides 
a partir de la trobada espontània d’elements artificials que estableixen una relació amb els ele-
ments naturals de la zona. [Annex 1]

Principio de Insolación és una instal·lació que s’aproxima més a la idea d’aquest projecte.       
Vindria a ser una representació a petita escala del verd urbà, peces merament decoratives on 
es mostra la contínua lluita de les plantes per viure i créixer entre el ciment. La falta de verd, de 
sombra i de calitat social de l’espai públic, poden portart-te al que Richard Louv va denominar 
com a ‘Transtorn per dèficit de naturalesa”.19  Les composicions estan inspirades en l’art floral 
japonès Ikeabana. [Annex 2]

El projecte que aquí presento, el concebo com a tres subgrups dins d’un mateix tema, tres      
materialitzacions que es poden entendre per separat o seguint un fil narratiu. 
La primera peça és el ‘monument’ a les males herbes, un reconeixement a aquesta condició.
[1,2,3: proves de diferents disposicions] Les herbes estan recollides dels mateixos espais on també 
s’han anat recol·lectant els objectes i materials per elaborar aquest caos ordenat, la segona 
obra 1,35m2 [4], on els materials estat intervinguts al ‘taller’ de casa meva [5]. La tercera peça és 
fruit de la participació al Taller de cartografies crítiques, on una de les accions que es portaran 
a terme serà la fabricació i atac de “seedbombs” al barri del Raval. Les bombes que dónen vida 
enlloc de treure-la, seran exposades juntament amb el tríptic que he elaborat, com si es tractés 
d’un ‘kit de supervivència’ per a la ciutat. [6: maqueta]
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19. Louv, Richard.(2008). Last Child in the Woods. Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Paperback.
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conclusions

En una situació en que no només s’ha degenerat la noció de ‘ciutat’ sinó que nosaltres ens 
hem perdut dins d’aquesta, les forces competeixen per tenir el domini d’allò públic. El poder és 
seductor, cautivador. Opera des d’una lògica de la eficiència on procura que cadascú sigui amo 
i esclau d’ell mateix. Condueix a la fragmentació, a l’individual·lisme i porta a qüestionar-se a un 
mateix i no a la societat. Aquesta situació fa possible un grau de reflexió sobre un mateix i sobre 
l’entorn que habita, transita i fa servir.

La manera en que interactuem amb el nostre entorn més proper constitueix la forma de          
comprendre’l. A l’hora que la forma d’entendre l’entorn també condiciona la manera de relacio-
nar-nos amb aquest. Inmersos en una crisi ambiental que deriva d’una crisi cultural, és quan 
ens relacionem i generem entorn quan es mostra el clar reflex de la societat en que vivim.              
L’alienació de la persona amb el seu entorn fa que acabem considerant els espais com a  ob-
jectes de consum o de contemplació. 

Potser el que m’ha fascinat més d’aquesta recerca és la capacitat de resistència i compro-
mís que sorgeixen a l’hora d’emprendre iniciatives que no formen part d’aquestes lògiques              
imperants. Donar-me compte de la quantitat de gent compromesa a tirar endevant projectes 
que neixen d’una manera molt dèbil però que van agafant força a mesura que s’hi sumen més 
persones. Col·lectius que han anat teixint una xarxa que lluita per recuperar el seu entorn, allò 
públic que realment els pertany. 

He pogut adoptar un altre punt de vista a l’hora d’entendre la ciutat, més que un espai de        
contemplació, entendre-la com un espai d’experimentació i sociabilització. Capaç d’acollir tot 
tipus de discursos a banda dels preestablerts. Contenedora d’espais amb el potencial per         
generar debat i disenyar futurs. Al cap i a la fí, sóm les persones les que generem espai, i 
per tant, generem ciutat. 

La sembra com a forma de protesta és més que una sembra de llavors, es cultiven 
idees que ensenyen a no conformar-se amb la realitat que ens ofereixen. Ser mala herba         
en el sentit de posicionar-se de manera inconformista davant les polítiques socials,       
econòmiques i ambientals establertes, dogmàtiques, per tal d’equiparar intel·ligències, 
produïr nous sentits i subjectivitats que no es basin en una única veritat.

Aquesta és la meva ‘oda a les males herbes’.
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annex
[1] Postpalos, 2014/15.

[2] Principio de insolación, 2014.

[3] Tríptic “Seedbombs”, 2015.
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