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Us demanem que pengeu, des del 10 d’abril fins al
23 de maig del 2010, aquesta banderola al balcó o
finestra que dóna a la plaça del Canòdrom.

El meu afecte a totes les persones que s’han vinculat en aquest projecte i
que sense elles, com és obvi, res no seria el que ha estat. Gràcies a l’Enric
Fernández-Velilla, a la Paulina Torres, a la Dolors Ceprià, a la Matilde Martínez,
al Juan Segura, a l’Ángel Pérez i a l’altre Enric de la colla (el pare i avi), al Joan
i a l’Aleix Mateu, a l’Oriol, a l’Aina i al Miquel (els tres petits que amb les seves
corredisses bellugaven el grup), a l’Ilda Gili i al Jordi Rosell que ha desplegat
tot el seu món sense topalls. Al Maizer, per a ell les millors croquetes.
I a tots vosaltres, veïns i veïnes, que amb la vostra col·laboració imprescindible feu possible la visibilitat del meu projecte.

Dies que durarà l’exposició
i que cal mantenir la
banderola penjada al balcó:
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del 2010
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Itinerari pel barri del Congrés amb els veïns i les veïnes
del Canòdrom, amb el Jordi –l’amic invident– i amb el
Maizer –el gos fotògraf.
Un projecte d’Albert Gusi

Itinerari pel barri del Congrés amb els veïns i les veïnes del Canòdrom, amb el
Jordi –l’amic invident– i amb el Maizer –el gos fotògraf– és un projecte que
es posà a caminar el dissabte 23 de gener del 2010 en un itinerari en grup
que movia 15 persones. Un passeig perfectament estructurat ens conduiria
pas a pas a conèixer un barri singular. Els dos Enric i el Miquel, la Paulina, la
Dolors, la Matilde, el Juan i l’Ángel ens mostraren tot allò que és més viscut i
estimat pels veïns del barri del Congrés. I ho feren amb un detall precís i un to
apassionat, que dibuixava en el seu parlar tota la vida del barri. Precisament,
des d’aquesta claredat narrativa, el Jordi, invident des de la infància,
interpretava les paraules dels veïns per convertir-les en fotografies. Unes
fotografies, però, que es generaven sobre el cap del Maizer, el seu gos pigall
i ulls-guia del Jordi. A cada carrer, s’hi explicava una història; i a cada carrer
hi naixia una imatge. El Jordi transformava l’experiència que circulava en els
testimonis orals detallats (veritable arxiu per al barri) en fotografies genuïnes
dipositàries de sentiments i emocions.
De les fotografies resultants, i a través de la meva descripció oral, el Jordi
n’ha seleccionat un total de sis. Us proposem que la imatge –en format de
banderola– que us donem la pengeu al vostre balcó o finestra. Vosaltres sereu
els primers veïns a mostrar obertament un projecte d’art contemporani que
ha pretès, des de l’inici, precisament això, posar l’accent i fer participar la gent
del barri.
Albert Gusi

“El primer punt d’interès és el Canòdrom mateix. Comencem amb una
descripció física de l’espai, però ràpidament, com se succeirà tot el matí, la
descripció deixa pas a les vivències. Els veïns parlen amb orgull del que va
representar per al barri aquell equipament que donava vida i on acudia molta
gent del barri cada diumenge al matí.
Els veïns se senten orgullosos de pertànyer al barri, tant per la qualitat
urbanística i dels mateixos habitatges com pel fet de sentir-se escollits quan
es va fer el repartiment dels pisos.”
Jordi Rosell, extracte del text del catàleg

Selecció de tres fotografies realitzades pel Jordi i el Maizer.
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