
Geopresències
... s’inicia amb una percepció 
lenta del metabolisme urbà de 
la Mitja Marató Granollers-La Garriga

William Harvey. De motu cordis, 1628
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DE LA DISTÀNCIA GRÀFICA A LA MICROPOLÍTICA

Una proposta de Kathrin Golda-Pongratz, Ignasi López i Bernat Lladó



Cos / Metabolisme / Territori
Fase 0 del cicle Geopresències

En la història humana, el cos ha ocupat un lloc para-
doxal. És cert que la intimitat ha girat sempre al vol-
tant del propi cos, i que aquest és sens dubte singular. 
Al mateix temps, però, el cos i la seva imatge han 
servit per donar forma i sentit al món que ens envolta. 
Potser és perquè el cos ens és allò més proper i fami-
liar, que les metàfores corporals han estat utilitzades 
per representar les geografies més llunyanes. El cos és 
el vehicle entre la interioritat d’un subjecte, l’expressió 
exterior de l’ésser i els imaginaris territorials d’una 
comunitat. És el centre a partir del qual una societat 
pot organitzar els seus espais relacionals. 

Així les coses, com que tots tenim un cap, un cap que 
ordena i dirigeix el nostre cos, també hem acordat 
que les nostres comarques tinguin capitals, que és on 
es concentren les funcions urbanes superiors. I com 
que necessitem pulmons per respirar, hem convingut 
igualment que les ciutats tinguin pulmons. Des del 
moment en què William Harvey escriví, l’any 1628, el 
seu famós tractat mèdicocientífic sobre la circulació 
de la sang De motu cordis, les ciutats no només tenen 
artèries, sinó que han estat pensades per facilitar 
la circulació dels fluxos diaris. I més recentment, 
l’ecologia urbana i territorial han proposat el concep-
te metabolisme per estudiar el funcionament dels 
territoris. Si el cos és el subjecte actiu d’una geografia 
de les presències, no és menys cert que també ha es-
tat font d’inspiració de les representacions territorials. 
Repensar el territori passa per repensar el cos i la seva 
relació amb el territori. 

...i tu, corredor o corredora, 
coneixes el metabolisme de La Mitja?
pots intentar-ho el 3 i 4 de febrer de 2017
a l’Espai d’Arts de Roca Umbert 
d’11 a 13 h i de 18 a 20h

Punts de metabolisme del territori en el recorregut de 
la Mitja Marató 2017 / Granollers-La Garriga.
(plànol al dors)

I. Elements del sistema d’Importació

T. Elements del sistema de Transformació

D. Elements del sistema de Distribució

E. Elements del sistema d’Eliminació de residus

R.  Elements del sistema de Reciclatge

Si representar vol dir absentar-se d’un lloc present, 
una veritable micropolítica passa per descobrir de nou 
una geografia de les presències en el qual la materia-
litat del cos tingui un lloc destacat. 

Cicle GEOPRESÈNCIES
Lloc: Sala Zero - Espai d’Arts de Roca Umbert
Del 18 de febrer al 25 de març 2017

fase 1. INAUGURACIÓ DE LA EXPO-INSTAL·LACIÓ
Amb la participació de Jordi Mas
Data: dissabte 18 de febrer a les 19h

fase 2. OBSERVAR I CONSTRUIR EL TERRITORI 
DES DE LA CARTOGRAFIA
Taller amb Bernat Lladó
Data: divendres 24 de febrer a les 19h

fase 3. QUINS CONCEPTES NECESSITEM 
PER PENSAR ELS LLOCS?
Taller amb Espais Crítics
Data: dimecres 1 de març a les 19h

fase 4. COM IDENTIFIQUEM EL VALLÈS 
DEL PRESENT?
Taller amb Urbanins
Data: dissabte 11 de març a les 18h

fase 5. TERRITORI ICÒNIC
<vs> TERRITORI NO REPRESENTAT
Taller amb Kathrin Golda-Pongratz
data: dissabte 18 de març a les 18h

fase 6. TENIM DRET A NO SER GESTIONATS DES 
DE LA IMATGE (DE LA METRÒPOLI)?
Micropolítiques i innovació social
A càrrec de Rubén Martínez (IGOP)
Debat amb diferents iniciatives i agents socials del Vallès
Data: dimecres 22 de març a les 19h

fase 7. FONDRE’S EN EL PAISATGE...
...i esdevenir territori.
Experiència-taller a peu amb Jordi Mas
Data: dissabte 25 de març de 10 a 14h
Lloc inici: Sala Zero - Espai d’Arts de Roca Umbert 

Totes les activitats són gratuïtes
Més informació i inscripcions a: 
espaidarts@rocaumbert.cat
www.rocaumbert.com

Horari Sala Zero: Diumenges d’11 a 13 h
Dijous, divendres i dissabtes de 18 a 20 h

Organitzat per: 
Espai d’Arts de Roca Umbert
c. Lluís Companys, 1
08401 Granollers

GEOPRESÈNCIES
De la distància gràfica a la micropolítica

Geopresències és un laboratori i un procés obert 
que agrupa en una mateixa instal·lació parts de tres 
projectes sorgits d’un context socioespacial específic: 
la crisi urbana i política de la primera dècada d’aquest 
segle i el seu impacte al territori concret del Vallès. 
Landscapes of Pressure, Agroperifèrics i Urbanopo-
rosi tenien per objectiu manifestar algunes de les 
conseqüències d’un model econòmic i urbanístic poc 
sensible amb els valors ambientals, socials i paisat-
gístics del nostre territori. Passat un temps des de la 
seva exposició pública, ara en recuperem fragments a 
fi d’avaluar i observar què ha succeït en el transcurs 
dels darrers anys. 

Quins són i com han canviat els paisatges sotmesos a 
les pressions urbanístiques i especulatives? De quina 
manera s’han transformat les perifèries agràries de les 
grans ciutats? Ha sorgit algun model urbà que doni 
resposta als porus i buits urbans? Comptem amb nous 
conceptes, instruments, imaginaris, que ens ajudin a 
comprendre millor el territori d’avui? I quines micro-
polítiques urbanes i socials han emergit de l’experiència 
recent? Geopresències, però, no només es vol inserir en 
el terreny de les pràctiques i la investigació empírica, 
sinó que també vol replantejar les representacions 
que ha produït la nostra cultura territorial. Per això, 
partint d’un atles eclèctic, qüestiona els imaginaris 
geogràfics, la percepció visual dels paisatges o l’excés 
d’imatges, que és, també, una altra forma d’especulació, 
amb l’objectiu d’aprofundir en la relació viscuda, com-
promesa i activa amb el nostre entorn.            

Kathrin G. Pongratz 
Bernat Lladó
Ignasi López


