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Després d’una setmana de feina, di-
vendres es va tancar la QUAM, aquest 
any titulada “Wikpolis. Cartografies 
i construccions col·lectives de l’espai 

social”. El nom juga amb el concep-
te de ‘wiki’ –un lloc web que permet 
l’edició de pàgines web interconnecta-
des i de control col·lectiu– i amb el de 

‘polis’ (ciutat). Sota aquest paraigua 
s’han aixoplugat el fòrum i els tallers, 
que han construït eines col•lectives 
aplicades al context de la ciutat. 

Una quarantena de persones han treballat en els dos tallers, on ha participat La Torratxa

La QUAM tanca a Vic una setmana 
de contacte amb moviments socials

Vic

Sara Blázquez

Cinc contenidors reconver·
tits, amb l’ajuda de materials 
reciclats, en mòduls en for·
ma de cuina, bar, hort, espai 
multimèdia, o punt d’infor·
mació, són el resultat més 
vistós de la QUAM d’aquest 
any. Amb la intenció de fons 
de revisar i reordenar l’espai 
públic, el col•lectiu Straddle3 
ha dirigit una vintena 
d’alumnes al taller “Estra·
tègies de creació i arquitec·
tures col·lectives”, durant 
tota la setmana passada. 
Divendres van presentar al 
Centre d’Arts Contemporà·
nies (ACVic) el resultat de la 
feina feta, fruit de la pràctica 
creativa i participativa. 

“Aquests cinc mòduls ser·
veixen per recuperar l’espai 
públic”, deia David Juárez, 
director del taller. “Es poden 
fer servir per a un dinar 
popular, per fer una festa, un 
esdeveniment reivindicatiu 
o una reunió”. Ara aquests 
nous espais viatjaran fins a 
València, però a la seva tor·
nada “estaran a la disposició 
dels col·lectius”. 

Straddle3 i Todo por la 
Praxis, un grup madrileny 
que també ha col·laborat 
en el taller, treballen amb 
iniciatives de la societat 
civil, buscant situacions de 
col·laboració, i aportant una 
mirada centrada en els equi·
paments. Els dos col·lectius 
creuen que la gestió dels 
espais de les ciutats és mas·
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sa normativa i restrictiva, i 
reclamen “un ús comú, un 
apoderament per part de la 
gent”. En aquest cas, han col·
laborat amb el Centre Social 
La Torratxa, on s’ha fet el 
taller. La vintena de joves 
que hi han participat es van 
dividir en grups, i cadascun 
ha construït un tanc amb 
una funció diferent. “Els dos 
primers dies vam treballar en 

el disseny, i després els vam 
fabricar, tothom ha aportat i 
ha participat, i ens hem adap·
tat força a les demandes”, diu 
Diego Peris, de Todo por la 
Praxis. El taller volia dotar 
l’acampada dels indignats de 
Vic (vegeu més informació 
a la pàgina 8) d’un nou punt 
d’informació fabricat amb 
materials reciclats, que per·
met guardar tot el material a 

dins, tancar·lo i moure’l d’un 
lloc a un altre. “Aquest taller 
ha estat una lliçó de com 
s’han de fer les coses”, deia 
un representant de l’acampa·
da, i participant del taller. 
 “Jurídicament s’ha d’avan·
çar. Hem de treballar en els 
protocols i manuals de mun·
tatge. Aquests contenidors 
han de tenir vida, i l’hi hem de 
donar entre tots”, deia Peris. 

Cuina, bar, hort i multimèdia
Vic Tots els mòduls, que es van portar a la 
plaça Major, s’han fet amb contenidors i 
materials com somiers, palets, cons i altres. 
Potser el més curiós és el Gastro Tanker, 
una cuina a la qual no li falta de res: taules 
plegables, calaixos, aigüera i fogons. També 

s’ha creat un hort, amb plantes aromàtiques 
i el seu propi sistema de reg, a part del Barra 
Tanker, amb taules i cadires, i que fins i tot 
té pantalla de projecció. Tot i que el punt 
multimèdia és l’anomenat Media Tanker, 
amb un ordinador a dins, accés a internet, 
una taula de mescles, altaveus i projector.

Mapes amb 
ideologia

Vic

S.B.

L’altre taller de projectes 
que ha acollit la QUAM ha 
estat “Mapeig col·lectiu 
i polítiques de l’espai”, 
dirigit pel col·lectiu argen·
tí Iconoclasistas (Pablo 
Ares i Julia Risler), amb 
l’objectiu d’articular una 
línia d’investigació col·
lectiva sobre cartografia 
de pràctiques existents en 
el territori, metodologies 
de representació i meca·
nismes per activar noves 
propostes. “Hem treballat 
amb un grup molt potent, 
amb moltes propostes i 
inquietuds”, deia Julia Ris·
ler divendres, abans que la 
vintena d’alumnes presen·
tés els seus treballs, que 
estan exposats a l’ACVic. 

Un grup de joves de La 
Torratxa, per exemple, van 
fer tres mapes diferents, 
on volien tractar la crisi, 
les problemàtiques relacio·
nades amb el territori o el 
teixit social. “En el primer 
mapa hem mapejat desno·
naments, serveis públics 
que han passat a ser pri·
vats o propietats de l’es·
glésia”, deia un dels joves, 
“en el segon hem marcat 
carreteres, polígons, con·
taminació de rius, grans 
zones de construcció d’ha·
bitatges, l’ARE o zones de 
barraquisme. I en el tercer 
hem mapejat tot el procés 
de l’agricultura ecològica, 
La Torratxa, associacions 
de veïns, els llocs que han 
acollit les protestes dels 
mestres, l’acampada dels 
indignats, tot el teixit soci·
al actiu amb voluntat de 
transformar”.

CRÍTICA D’ART / “CAMELUS BACTRIANUS” AL TEMPLE ROMÀ

Eudald Alabau, de l’aula a l’exposició
“Camelus bactrianus. 
Una experiència didàc-
tica”. Obres d’Eudald 
Alabau. Temple Romà 
de Vic.

Vic
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Eudald Alabau, artista ripo·
llès i professor de l’Escola 
d’Art de Vic, presenta al 
Temple Romà l’exposició 
“Camelus bactrianus, una 

experiència didàctica”.
Fa molts anys que l’art va 
deixar de crear objectes per 
endinsar·se en el concepte, 
i, més tard, en els àmbits 
pedagògic, polític o social. 
Els artistes més novells s’han 
trobat immersos de ple en 
aquesta actualitat, mentre 
que molts d’altres han hagut 
d’evolucionar fins acomodar·
s’hi. Eudald Alabau és un 
exemple d’aquest particular 
evolucionisme. Les seves 
darreres exposicions s’han 

basat en treballs de recerca 
plàstica amb un important 
component didàctic que 
ha compartit amb els seus 
alumnes i col·laboradors de 
l’Escola d’Art. Ara, al Temple 
Romà, mostra els resultats 
d’un interessant projecte ini·
ciat a l’escola. 

Una caravana de camells 
bactrians de Mongòlia va sor·
prendre fa dies els vianants, 
que van ensopegar amb la 
rècula de grans peces de l’ex·
posició portades a peu des de 

l’Escola d’Art fins al Temple 
Romà. La corrua de camells 
va irrompre enmig del tràfec 
urbà instal·lant un tempo 
vital diferent a l’habitual i 
aconseguint així una repre·
sentació ben estranya que 
emfasitzava la figura d’un 
animal en perill d’extinció.

El camell bactrià és el 
veritable nucli de la recerca 
formal que Alabau va posar 
en pràctica i és també el 
protagonista d’una denúncia 
sobre el perill d’extinció d’es·

pècies per les accions de l’ho·
me. Les diferents fases del 
complex projecte es mostren 
al Temple Romà: a partir del 
dibuix de l’animal en grafit, 
de la pintura del mateix i 
del procés de fer créixer en 
un motlle diversos cultius 
de blat, ordi, civada i fibres 
d’arpillera, l’autor emula 
les mudes del pèl del camell 
i reflexiona sobre la forma 
i les diverses textures amb 
què treballa. Una exposició 
molt interessant, tant per la 
seva vessant estrictament 
artística com pel compo·
nent de recerca empíric que 
aporta i la voluntat didàctica 
demostrada per Eudald Ala·
bau.


