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El  proper  dimecres  dia  14 de setembre  s’inaugurarà  una exposició  a  Sant  Bartomeu del  Grau,  resultat  del  treball  en

residència de Pablo Sanz a ACVIC i en el context del programa ACVIC-SBG.  ACVIC-SBG fa referència a un programa que

posa en relació art-natura-context rural i que es desenvolupa en col!laboració entre ACVic i Ajuntament de Sant Bartomeu del

Grau. Aquesta residència a més forma part del projecte Campo Adentro (www.campoadentro.es) que s'està portant a terme

en diferents àmbits rurals del context espanyol.

Empremtes sonores, títol del treball de Pablo Sanz, proposa l'exploració d'un context rural específic com és Sant Bartomeu

del Grau a través de l'escolta, tractant de contribuir a l'obertura de noves vies de coneixement sobre els entorns que habitem.

Una escolta més atenta pot servir per enriquir la nostra percepció, permetent prestar atenció a patrons sonors dins del que

habitualment passa desapercebut o és qualificat simplement com a soroll. Es tracta d'establir noves relacions amb el que ens

envolta i de posar de manifest el valor del paisatge sonor com a part important del patrimoni immaterial de cada lloc i com un

possible indicador de les seves particularitats i característiques. Durant un mes s'ha dut a terme un acostament directe a

l'entorn sonor de SBG mitjançant la realització d'enregistraments de camp a la zona, emprant com a estratègies la deriva i el

seguiment de pistes proporcionades pels seus habitants. S'ha indagat en el seu entorn natural, el seu recent passat industrial,

tradicions i en l'actual activitat agrícola, ramadera i social de la població, intentant captar moments, situacions, ambients i

elements quotidians, característics o singulars.

També s'ha tractat de descobrir realitats sonores que romanen ocultes per resultar inaccessibles o ser inaudibles a les orelles.

El primer fruit sorgit del projecte és un mapa interactiu de domini públic conformat per una selecció de fragments sonors

geolocalitzats. [http://aporee.org/maps/projects/sbg]. En conjunt, aquesta cartografia pretén oferir un esbós, un possible

retrat i també una abstracció del territori, traçant un camí alternatiu a través del qual aproximar-s'hi. Aquests sons recollits

són empremtes i memòria del lloc del qual procedeixen, creant imatges que ens remeten a ell, a més de convertir-se en

matèria primera per a la creació de noves realitats i experiències.

Paral.lelament ha estat editant un blog [http://campoadentro.es/blog/author/pablosanz] que sintetitza tot el seu procés de

treball.

Aquest treball ha estat possible gràcies al co-finançament del projecte "Treball als barris 2010" del Servei d'Ocupació de

Catalunya (SOC) dins el context del Projecte d'Intervenvió Integral (PII) del casc antic de Sant Bartomeu del Grau.

Inauguració: dimecres 14 de setembre a les 12.00 h

Sala d’actes UNNIM de Sant Bartomeu del Grau (C. Vell, 21)

Horari expositiu: de dimecres a divendres de les 18 a les 20.30 h

106 lectures

Aquest és el web del poble de Sant Bartomeu del Grau, promogut per l'Ajuntament i desenvolupat pel Telecentre SBG. Els

responsables dels continguts són els seus respectius autors. En general s'accepta que es reprodueixin els continguts, però

citant la font. Darrera d'aquest web hi ha, bàsicament, software lliure: Linux, Apache, Mysql, PHP, Drupal, Gimp, etc.
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