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Autoedicions 
per guarir l’univers sencer

Aquesta exposició desple·
ga una selecció incompleta 

i subjectiva de publicacions 
que, mitjançant l’autoedició col·

lectiva i experimental, aborden les ur·
gències entorn de l’emergència climàtica i l’autogestió dels recursos. 
La investigació parteix de l’impacte del treball del difícilment classifi·
cable arquitecte, inventor i utopista Buckminster Fuller en diverses ge·
neracions de creadors a l’hora de buscar formes alternatives d’habitar 
l’espai i de relacionar·se amb el medi ambient des de les premisses del 
«fes·ho tu mateix» i el «més amb menys». Les influències que aques·
tes i altres teories utòpiques han exercit en el pensament i la creació 
són recognoscibles en publicacions com Whole Earth Catalog (1968) 
o The New Woman’s Survival Catalog (1973). Aquests dos repertoris 
de recursos alternatius es consideren referents contraculturals que 
van nodrir hippies, beatniks i una sèrie de moviments fonamentats en 
l’autogestió i en l’ecologia llibertària feminista. A més, Whole Earth Ca-
talog s’esmenta sovint com a precursor de la filosofia de l’establiment 
de xarxes descentralitzades que va donar lloc a Internet, entesa com 
una comunitat col·laborativa, alternativa i revolucionària, abans de ser 
devorada per la cibercultura.

La mostra es fixa en projectes comunitaris que es van servir de 
publicacions autoeditades per disseminar de manera independent 
idees que desafien els interessos del poder establert i proposen el 
despertar d’una nova vida espiritual al marge del sistema: col·lectius 
pacifistes com Drop City o The Farm; anarquistes com els de Provo o  
Christiania; o basats en el disseny i l’arquitectura radicals, com Steve 
Baer o Ken Isaacs... Són projectes que no es van limitar a fer circular 
les seves idees a través de publicacions en paper, sinó que, amb vo·
luntat d’experimentació i ampliació de la consciència –i sovint sota els 
efectes de còctels lisèrgics i ritmes hipnòtics produïts amb sintetitza·

dors modulars–, van utilitzar la música com a catalit·
zador en meditacions sonores des de l’escolta 

conscient i profunda, com les generades 
per l’artista Pauline Oliveros.

Referències com Mother Earth’s Plan- 
tasia (1976) de Mort Garson o Green 

 (1986) de Hiroshi Yoshimura van em·
prar instruments electrònics per cre·
ar música per a plantes i humans. 
Aquestes pràctiques es van plantejar 
unes altres formes de camaraderia 
amb la natura que qüestionen la visió 

antropocèntrica i proposen noves re·
lacions interespècies, estudiades des 

del feminisme tentacular especulatiu 
per la filòsofa i biòloga Donna Haraway.

Un element que va propiciar el canvi 
de paradigma produït en aquells anys va ser 

la publicació, el 1968, de les primeres fotogra·
fies en color del planeta Terra en conjunt fetes des de 

l’espai –que van aparèixer, i no és cap casualitat, a la portada de Who-
le Earth Catalog. Aquestes imatges van ajudar a generar una presa de 
consciència col·lectiva del planeta com un ens global, interconnectat 
i suspès en un espai negre infinit, i van constituir un caldo de cultiu 
per a l’aparició de les atmosferes sonores electròniques pròpies de 
la música ambient i el techno. Dins d’aquest panorama també des·
taquen els projectes que somien amb fugir de la Terra, de vega·

des afectats per les noves formes de consciència alterada 
químicament i/o espiritualment, que van servir per posar a 
prova la pista de ball com un espai per fer política a través 
d’experiències empàtiques.

En aquest context sorgeixen moviments musicals hí·
brids o sincrètics que trenquen els esquemes del pen·
sament occidental sobre la música: el cosmic techno, 
l’ambient techno, els ritmes trencats o el temps dubbing. 
Les propostes lligades a l’afrofuturisme i a l’experimentació 
amb l’optimització tecnològica de les màquines de ritmes 
generen una utopia (o distòpia) enmig de la transició al sis·
tema postfordista i a la tecnocràcia. Les textures i els ritmes 

profunds, orgànics i interconnectats, exigeixen una escolta aten·
ta i ens recorden, des de la consciència ancestral del ritme, la  
necessitat de vetllar pel medi ambient.

Partint de totes aquestes manifestacions, ja de caràcter histò·
ric, dels èxits i fracassos de la contracultura i de les seves influèn·
cies en la cibercultura, aquesta exposició explora futuritats pos·
sibles, recombinables i heterogènies. Ens plantegem el paper de 
les arquitectures utòpiques, els viatges psiconàutics i les experi·
ències sòniques en bucle com a vies d’accés a d’altres formes de 
coneixement des de diversos plans perceptius. Rastregem pro·
duccions impreses i sonores relacionades amb les poètiques del 
mar i l’ús de l’aigua com a objecte, que generen, des del present, 
narratives sobre altres maneres d’habitar el planeta davant d’una 
emergència climàtica que està depassant totes les expectatives 
i ansietats previstes. 

Per dur a terme la nostra tria, ens hem adreçat a fronts sònics 
de música urgent que entén que les màquines de ritmes funci·
onen com extensions de la màquina biològica en un cos ci·
borgsònic que opera segons la lògica de la cosmotècnica. 
Es giren les tornes i davant la utopia de la globalització hi 
apareix l’afartament i la necessitat de reconèixer la multipli·
citat de cosmologies, més enllà del desig d’universalització 
propi del colonialisme i la modernitat.

Ens interessa la fisicitat, la tactilitat i el valor simbòlic de 
les autoedicions que aspiren a generar continguts al marge 
de la institució i dels circuits comercials; una activitat que, en 
alguns casos, comença sent una autoedició puntual que es 
converteix en un projecte editorial per difondre també el treball 
dels altres, de manera que es genera un sistema ecosocial entorn 
de l’acte de publicar. Reivindiquem la idea de l’impressor/a – editor/a 
com a activista, que sorgeix durant els últims anys seixanta i que con·
tinua viva en l’actualitat. Parlem de projectes que experimenten amb 
publicacions que performen, que reflexionen sobre la reutilització de 
materials i objectes de rebuig i la precarietat de recursos; de segells 
que operen com experiments low-fi, que alteren els espais liminars 
entre les cosmologies rural i urbana i editen objectes amb biomateri·
als; de fanzins, manuals i formats sonors que assagen narratives tera·
pèutiques entorn del plaer, el descans, la improductivitat, el guariment 
col·lectiu o la criança.

Amb connexions vibratòries, proposem una tria de peces que s’or·
ganitzen a través del contacte, projectes que operen com a refugis 
que, des de la creació, l’activisme i el pensament, planten cara a la 
catàstrofe ecològica. Aquestes edicions aparentment inofensives re·
clamen una aliança necessària entre espècies, un ecofeminisme amb 
voluntat de guarir les ferides causades en el planeta i en els seus ha·
bitants pel capitalisme patriarcal. I ho fan acudint al caràcter dinàmic 
i viral de les publicacions en la seva fisicitat d’estructures lleugeres i 
resistents –com els Dymaxion o les cúpules geodèsiques de Fuller–, 
a la resiliència del llibre i del disc com a objectes sensuals en un món 
d’obsolescències i virtualitats.



Contracultura 
Antisistema

Noves formes radicals 
de viure, pensar i fer

Expansió consciència social 
Formació comunitats

 ɔ Antiguerra
 ɔ Drets civils
 ɔ Black Panther Party
 ɔ Moviment gai
 ɔ Ambientalistes
 ɔ Feministes
 ɔ Anarquistes
 ɔ Comunalistes
 ɔ Moviments estudiantils 

Hippie Modernism: 
The Struggle for Utopia (2015)
Walker Art Center

De qué van las comunas (1980)
Pepe Ribas

Ecocomunalisme rural

 ɔ Aprendre fent
 ɔ Més amb menys

 ɔ Provo
 ɔ Christiania
 ɔ Kaliflower · Diggers
 ɔ Synergy Ranch
 ɔ Drop City
 ɔ The Farm

Antecedents
 ɔ The Kindred of the Kibbo Kift 
(1920·1932)

 ɔ Lucrecio De rerum natura  
(S. I a. C.)

 ɔ Més amb menys
 ɔ Aprendre fent
 ɔ Sinergètica
 ɔ Estructures geodèsiques
 ɔ Nau espacial Terra
 ɔ Cosmos / microcosmos / 
macrocosmos

 ɔ Dymaxion

Buckminster Fuller

EUA Postguerra · Els 60 i 70

 ɔ Pacifisme
 ɔ Alliberament sexe i drogues
 ɔ Responsabilitat ecològica
 ɔ Misticisme i espiritualitat

Buckminster Fuller

Cúpules geodèsiques

 ɔ Visió holística
 ɔ Optimisme tecnològic
 ɔ Vinculació natura 
i tecnologia

EUA Europa · Els 80
Fracàs social i polític
Era Reagan·Thatcher

Arquitectura 
experimental utòpica

Prada Poole

Rave Zine (2020)
Future Ethics

Polítiques ecològiques
d’edició biomaterials

Sonoplástica
Fome Bruta

Transience Podcast

Present

 ɔ Capitalisme en xarxa
 ɔ Neoliberalisme
 ɔ Globalització
 ɔ Canvi climàtic
 ɔ Antropocè
 ɔ Capitalocè

 ɔ Drop City
 ɔ Ant Farm
 ɔ Wheeler’s Ranch
 ɔ Morningstar
 ɔ Red Rockers
 ɔ Libre
 ɔ Charas

The New Woman’s Survival Catalog:
A Woman-made Book (1973)
Kirsten Grimstad i Susan Rennie

 ɔ Catàleg recursos feministes

Whole Earth Catalog
(1969·1972) ...1998
Steward Brand

 ɔ Generar consciència mediambiental
 ɔ Catàleg eines
 ɔ Precursor cultura digital

Tornem a viure (1973)
Jacques Massacrier

How to Build your Own Living  
Structures (1974) 
Ken Isaacs

Autoprogettazione? (1974)
Enzo Mari

 ɔ Estructures ambientals simples
 ɔ Arquitectures nòmades
 ɔ Economia materials

Con nuestros propios esfuerzos (1992)
Edició col·lectiva · Verde Olivo

Els 60 i 70
 ɔ Crisi mediambiental 
 ɔ Ecocomunalisme 
 ɔ Optimisme tecnològic

 ɔ Ordinador personal
 ɔ Internet 
 ɔ Vídeo

Paradoxa tecnocràcia

De la contracultura 
a la cibercultura 

 ɔ Aspectes materials
 ɔ Formes de producció
 ɔ Distribució

Publishing In The Realm Of 
Plant Fibers And Electrons (2014)
Temporary Services

Towards A Self-Sustaining 
Publishing Model (2021)
Marc Fischer Activisme anarquista

dadaista pacifista

Provo (1965·1967)

 ɔ Happenings
 ɔ Publicacions
 ɔ Plans blancs

 ɔ Bicicletes
 ɔ Criança col·lectiva
 ɔ Antimonarquia
 ɔ Anticontaminació
 ɔ LSD i marihuana

 ɔ Desobediència tecnològica 
 ɔ Reinvenció dels objectes 
(no)obsolets

 ɔ Tecnodiversitat 
Fragmentar el futuro  
(2020) Yuk Hui

Tecnologies elementals

Habitants cíborg del futur

Grial (2021)
Verraco 

Manifiesto Mestizxfuturista (2021)
Verraco i Leticia
 
Technologies of Enchantment (2019)
Patricia Domínguez

Raves, pista de ball acid 
Zona Autónoma Temporal (1991) 
Hakim Bey 
High on Hope (2010) 
Piers Sanderson

Do It! (1970) 
Jerry Rubin

 ɔ Supervivència teoria en acció
 ɔ Resposta civil
 ɔ Autogestió infraestructures

 ɔ Eines
 ɔ Tècniques
 ɔ Saber fer
 ɔ DIY

 ɔ L’impressor/a · editor/a 
activista

 ɔ Autoedició
 ɔ Circulació recursos 
 ɔ Antisistema

Free Print Shop SF

Viatges còsmics / 
Escapar de la Terra

Chthulucè i 
relacions interespècies

Faunamap

Natura sintètica / 
Ambience ambient

Narratives terapèutiques 
i cures mútues

Cossos d’aigua 
i hidrozins

Emergència climàtica /
Ambience

Retorn a la terra, 
autogestió 

i ecoanarquisme

Manuals 
Aprendre fent

Autoedicions / 
Autopublicar

Techno utopia

Cosmotècnica / 
Terrorisme activista 

utòpic

Herbert Marcuse

Barrejar la barricada 
amb la pista de ball
 ɔ Resistència política
 ɔ Plaer cultural

Primeres imatges planeta 
Terra des de l’espai 1968

Paradigma planetari

Imaginant hàbitats 
a l’espai exterior  

Ciència·ficció

 ɔ Consciència
 ɔ Interdependència
 ɔ Interconnexió

Perversió dels ultrarics

Donna Haraway
Octavia Butler
Joanna Russ

 ɔ Veïnatge universal (McLuhan)
 ɔ Nau espacial Terra (Buckminster Fuller)
 ɔ Anticonsumisme (Marcuse)

Turisme espacial

Narració d’històries 
per a la supervivència de la Terra

 ɔ Excursions profundes 
per al cos i la ment

 ɔ Viatges amb ambient
 ɔ Escolta en bucle 

Anima Mundi (2018)
Vril

Plianisphere (2021) 
Michal Turtle Reinterpreted 

Souvenirs from Imaginary Cities (1992) 
Mantris

Música interespècies
Patrons rítmics de cicles de vida microscòpics
Ritmes despullats

Mother Earth’s Plantasia (1976)
Mort Garson

Six Songs for Invisible Gardens (2020) 
Green House

Rara Avis (2016)
Alku

Concerto para plantas (2020)
Jose Venditti

Green (1986)
Hiroshi Yoshimura

Healing Frequencies (2019)
Qoso 

La vida de las plantas. 
Metafísica de la mixtura (2016)
Emanuele Coccia

 ɔ Tot és en tot 
 ɔ Permeabilitat interespècies
 ɔ Geometria complexa 
en contínua mutació 

 ɔ Vortex
 ɔ La matèria és ontològicament 
unitària i fluida

 ɔ El mar, brou primigeni

Enregistraments de la natura

Mapeig de la fauna: 
ocells, insectes i granotes

 ɔ Topografia sintètica
 ɔ Tonalitats afectives
 ɔ Glitch, melodies sense processar (RAW)

Sonic Warfare: Sound, Affect,
and the Ecology of Fear (2012)
Steve Goodman

 ɔ Ambients extrems
 ɔ Hauntologia en la música

Irregular Territories (2018) 
Sophia Loizou

Sin título (Arbor inversa)
Roberto Equisoain

Plah Plah Pli Plah (2009)
Alison Knowles

 ɔ Mites sobre l’Atlàntida 
 ɔ Ficció sònica_aquanautes 
 ɔ Espoli d’aigua, terra i territoris 
 ɔ El natural exòtic
 ɔ Romanticisme ambiental

Interstellar Fugitives /
Powers of the Deep (2002) 
Drexciya 

Más brillante que el sol (1998)
Kodwo Eshun 

Bodies of Water (2019)
Astrida Neimanis 

Thinking with Water (2013)
V.A. 

Ficciones del Trópico (2020)
Molero 

Flowers that Bloom at Midnight (2020)
Traumgarten 

Seguir con el problema (2016)
Donna J. Haraway

 ɔ Teoria feminista multiespècies
 ɔ Trencar amb Antropocè i Capitalocè
 ɔ Aliança interespècies – Art, política, ciència
 ɔ Nous parentius – Llibertat reproductiva
 ɔ Pensament tentacular – Fils, compost
 ɔ Feminisme especulatiu i ciència·ficció
 ɔ Sintetitzadors DIY
 ɔ Extensions cíborg de la màquina biològica

Wave Song (1980) 
Jocy de Oliveira 

The Expanding Universe (1980) 
Laurie Spiegel 

To the Moon (2018, residència a la NASA)
Laurie Anderson

El reordenamiento de los sentidos 
y el archivo sonoro (2018)
Ana M. Ochoa Gautier

 ɔ Connexió amb la terra 
 ɔ Autocures 
 ɔ Cures mútues 
 ɔ Guariment col·lectiu

Criança

What Are You Raising Them For? (2016)
Tim Devin · Hippy parenting

Manual revisado del boy scout (1970·2018)
William S. Burroughs

El sentido del asombro (1965)
Rachel Carson

A... Wonderful World! (2015)
Montañas (2017)
Antonio Ladrillo

Fervent Manifesto (2019) 
Mercedes Villalba

The Flower and the Vessel (2019)
Félicia Atkinson

“Do plants feel?
Yes plants do feel”

El contrato natural (1990)
Michel Serres

Despertar consciència 
ambiental

Primavera silenciosa (1962) 
Rachel Carson

A Forest Petrifies (2016)
Félicia Atkinson

Para vos… Norma mía! (2019)
Belleza i Felicidad Fiorito

 ɔ Anarcoelectrònica 
 ɔ Atmosferes profundes 
dub techno 

Planet Earth (2020) 
Calibre

We All Have An Impact (2019) 
Boreal Massif

No Planet No Fun

Sonic Geometry
Laura Mema

Institute For Interspecies  
Art and Relations (IFIAAR)

Art, arquitectura i disseny

 ɔ Art·Vida
 ɔ Fora mercat
 ɔ Fora acadèmia

Micologia radical 
i plantes al·lucinògenes

LSD
John Cage
Dick Higgins

Greenham Common
Women for Peace (1981)

Ecosex
Annie Sprinkle
Elizabeth Stephens

“Mother Earth is a Lesbian”
Genderfail

Revolució a través 
de la percepció

Psicodèlia 

 ɔ Experiències immersives
 ɔ Participatives
 ɔ Meditacions sòniques
 ɔ Drogues
 ɔ Vernacular
 ɔ Viatges en el temps
 ɔ Cinema expandit
 ɔ Disseny crític

Deep Listening (1989)
Pauline Oliveros
Transcendent Waves (2020)
Lavender Suarez 

Kaliflower Magazine  
(1969·1971)

Walden (1854)
H.D. Thoreau
Optimisme filosòfic i individualisme

Maintenance Required (2019)
Sarah Lyon

CoEvolution Quarterly
(1974·1985)

Oz Magazine
(1963·1967)

El Librófono (2021)
Ariel Flores

Perspectiva feminista, 
autogestió i teories 

tentaculars

 ɔ Arquitectures inflables

 ɔ Experiments amateurs 
i outsiders

 ɔ Energies renovables
 ɔ Ús de residus i rebuigs
 ɔ Automòbils i arq. mòbils
 ɔ Estètica frankensteiniana

Arquitectura comunal
Hippie zomes
Steve Baer 
Dome Cookbook (1968)
Lloyd Kahn

Ecocomunalisme  
i modernisme hippy

Contra el capital món rural 
David Van der Hofstadt
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