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L’exposició “Apamar”, a l’ACVic, presenta vuit treballs que subverteixen els mapes

Cartografies alternatives

Vic

Jordi Vilarrodà

Apamar és una paraula de 
doble significat. Per una 
part, vol dir “mesurar a 
pams”, i per l’altre, “conèixer 
a fons”. Jugant amb el doble 
concepte –el primer, més 
científic i el segon més sub-
jectiu– l’ACVic-Centre d’Arts 
Contemporànies reuneix en 
una exposició, fins al dia 6 
de juny, vuit treballs de cre-
adors que tenen en comú el 
fet de treballar sobre l’espai i 
que proposen alternatives: a 
la manera de representar-lo, 
d’interpretar-lo o també de 
viure-hi. 

Són persones i col·lectius 
que utilitzen els mapes 
“bé com a suport, bé com 
a eina per diagnosticar i 
intervenir”, explica Ramon 
Parramon, director d’ACVic. 
Les noves tecnologies han 
incrementat aquesta sensa-
ció que tot està disponible 
en un mapa: “Tenim un excés 
de cartografia, que ens dóna 
una sensació de control sobre 
totes les coses”, diu Parra-
mon. L’exposició mostra, en 
canvi, que “no tot és visible 
ni tot és cartografiable”. N’hi 
ha prou de “subvertir l’eina”, 
el mapa, per mostrar allò que 
realment hi ha sota la seva 
aparença. El mapa passa a ser 
una forma de diagnosticar i 
d’intervenir.

Entre les propostes que 
s’exposen n’hi ha de dife-
rents llocs del món, des de 
Mèxic als Estats Units, el 
Líban, Argentina, Grècia o 
Itàlia. I entre aquests, un 
d’osonenc, Guifi.net, que 
malgrat no tenir cap conne-
xió amb el món de l’art sí que 
planteja una alternativa per a 
la connexió a internet nascu-
da des de petites comunitats 
i en competència amb les 
grans operadores de teleco-
municació.
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Ramon Parramon, en primer terme, amb els comissaris de l’exposició “Apamar”

30 anys d’audicions 
musicals, a Manlleu
Manlleu Aquest dimecres 
comença a Manlleu la 30a 
edició dels Cursos d’Audici-
ons Musicals, una iniciativa 
que des de fa deu anys porta  
a terme el cantant i composi-
tor Jordi Domènech. El nou 
curs, de cinc sessions, es cen-
trarà en els quatre elements 
de la natura, i la primera 
sessió és sobre música dedi-
cada a l’aigua, i tindrà lloc 
al Museu Industrial del Ter 
(MIT), a les 9 del vespre.

Última xerrada per a 
la gent gran al MEV
Vic El cicle Dijous amb la 
Gent Gran del Museu Epis-
copal de Vic es tanca aquest 
dijous amb una sessió dedi-
cada a la llegenda de Sant 
Martí, un dels sants amb més 
importància a Catalunya i 
Europa durant l’edat mitja-
na. El cicle d’aquest curs s’ha 
dedicat a les llegendes que 
hi ha en les obres del Museu, 
amb un elevat nivell de par-
ticipació. 

Correus fa un segell 
dedicat a ‘Pa negre’
Vic L’èxit de Pa negre arriba 
fins i tot als segells de Cor-
reus. Un segell que s’acaba 
d’emetre reprodueix el car-
tell de la premiada pel·lícula 
d’Agustí Villaronga, basada 
en la novel·la d’Emili Teixi-
dor. El segell forma part de la 
sèrie “Cine español”, i ha sor-
tit juntament amb un altre 
dedicat als 25 anys dels Goya. 
El segell de Pa negre és de 35 
cèntims i se n’ha fet una tira-
da de 300.000.

Espectacle infantil 
als bibliobusos
Vic Els bibliobusos Guilleri-
es i Tagamanent, que pres-
ten servei a les comarques 
d’Osona i el Vallès Oriental, 
han començat una campanya 
d’espectacles que durant 
aquesta primavera aniran 
portant per les diferents 
poblacions que visiten. L’es-
pectacle és Un conte atabalat, 
a càrrec de Puça Espectacles, 
i la primera sessió es va fer a 
Rupit dimarts passat.

Band Damm triomfa 
al concurs Destaca’t
Sant Joan de les Abades-

ses El grup ripollès Band 
Damm va guanyar la semi-
final del concurs musical 
Destaca’t, organitzat per les 
JERC, que va tenir lloc diven-
dres al pavelló de Sant Joan. 
En aquesta semifinal, hi par-
ticipaven també els grups No 
t’hi Fixis, Mourning Mouth, 
The Joke, La Bella i les 
Bèsties i Martell Roig. Ara 
passaran a la final, el dia 1 de 
juliol a La Mirona de Salt. 

MOVENT-SE A BROOKLYN

La nord-americana Sarah 
Nelson Wright dibuixa un 
mapa a partir dels itinera-
ris de persones que viuen a 
Brooklyn i han canviat de 
residència, consignant els 
motius pels quals canvien. 
Traient el mapa de fons, que-
den només les línies, com un 
tramat de vides.
EN LA FRONTERA

Torolab és un col·lectiu de 
Tijuana (Mèxic). Són a la 
frontera i ho han plasmat en 
el seu treball. Col·loquen un 
GPS a sis persones, i fan un 
seguiment dels seus movi-
ments en  la zona de Tijuana 
i San Diego (EUA). El seu 
treball té un component de 
crònica i crítica social.
LLOCS ‘DESAPAREGUTS’

Isaki Lacuesta i Isa Campo 
treballen en el món del cine-
ma, però han aprofitat els 
viatges per fer un curiós tre-
ball sobre llocs desapareguts 
de Google Earth, per diversos 
motius. En alguns casos, 
secrets militars, presons d’al-

ta seguretat o, senzillament, 
espais que l’especulació 
urbanística ha canviat de 
dalt a baix.
LA SEGURETAT A BEIRUT

Els conflictes que ha viscut 
en les últimes dècades la ciu-
tat de Beirut s’han traduït en 
la permanència de múltiples 
controls i barreres al llarg 
de la ciutat. Mona Fawaz, 
Ahmad Gharbieh i Mona 
Harb han fet un mapa de la 
seguretat de Beirut –privada 
o pública– que revela com 
aquesta afecta els moviments 
quotidians dels ciutadans. 
ATENES, EN LLUITA

El col·lectiu Hackitectura.net 
aixeca, a través d’un taller 
de cartografia, un nou mapa 
audiovisual d’una ciutat que 
ha viscut convulsions impor-
tants els últims anys. S’hi 
reflecteix una nova visió de 
la ciutat, a partir d’espais de 
lluita col·lectiva i de serveis 
alternatius compartits. 
OLI PÚBLIC DE ROMA

Un resultat curiós del pro-
jecte activat per Stalker a 

Roma va ser fer 32 litres d’oli 
a partir d’oliveres situades 
en llocs públics. Al darrere, 
una denúncia de l’explotació 
dels treballadors africans de 
l’agricultura a Itàlia. Els pas-
sejos col·lectius per la ciutat 
són la base dels treballs Geo-
grafie dell’Oltrecittà i Agro-
culture Nomadi.
MAPA EN COMÚ

Mirant el territori de forma 
col·lectiva, parlant i discu-
tint, poden sortir mapes molt 
diferents dels que ens pro-
porciona la cartografia pura i 
simple. Això és el que ha fet 
el col·lectiu Iconoclasistas 
a Buenos Aires. Seran parti-
cipants a la QUAM d’aquest 
any, el proper mes de juliol 
a Vic.  
INTERNET OBERT

Nascut a Gurb, el projecte 
Guifi.net està agafant una 
volada extraordinària com 
a xarxa de telecomunicaci-
ons oberta, lliure i neutral. 
I construïda a partir de les 
aportacions dels seus propis 
usuaris. 

Jordi Canudas dirigeix els projectes “Al portal de casa_” i “Els Constructors_”

Art, educació i territori al Remei

Vic

J.V.

Dels territoris del món al 
territori més proper. ACVic, 
l’escola La Sínia i l’Escola 
d’Art de Vic, amb el suport 
de l’Ajuntament, han posat 
en marxa els projectes “Al 
portal de casa_” i “Els Cons-
tructors_”, que treballen 
en el context del barri del 
Remei de Vic, un cop acabada 
la transformació urbanística 
d’aquest sector de la ciutat. 

Jordi Canudas (Vic, 1963), 
que va viure al Remei, diri-
geix aquests dos projectes 
que parteixen de la idea de 
creuar “art, educació i terri-
tori”. 

Els treballs posen en rela-
ció dos moments històrics 
del Remei, els anys 60 i l’ac-
tualitat, que Jordi Canudas 
planteja des de la seva pròpia 
memòria i vivència. “De l’ex-
periència particular del nen 
de barri que vaig ser cap a la 
coneixença i la construcció 

col·lectiva amb els nens i 
nenes que avui viuen, juguen 
i van a l’escola al barri”. La 
primera part, “Al portal de 
casa_” parteix de la relació 
en comú que lliga persones 
de diferents procedències, 
idiomes i costums: un lligam 
“amb el mateix, portal, la 
mateixa escala, el mateix 
pis, les mateixes parets”. El 
resultat prendrà forma en 
fotografies, textos i objectes. 
L’Escola d’Art de Vic porta 
a terme un taller amb els 

paral·lel, des de la pràctica 
artística. 

“Els constructors_”, per la 
seva part, es desenvoluparà 
conjuntament amb La Sínia, 
escola de 387 alumnes, amb 
un 67% de diferents proce-
dències geogràfiques. El joc 
és l’element que els cohesio-
na, partint també d’un record 
de Jordi Canudas, el de 
construir mons amb retalls 
de fusta al pati de l’escola. El 
resultat s’exposarà a l’ACVic 
a partir del 21 de juny. 


