
Cada dia passo per aquí
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=168

Direcció: Raúl Arroyo 
Producció: Raúl Arroyo, Ramón González 
Durada: 8 min 30 s 
Realització: 2004 

Tal com suggereix el títol, aquest vídeo descriu un entorn urbà que 
l’autor recorre quotidianament —el barri del Raval, al casc antic 
de Barcelona—, amb la particularitat que ho fa mitjançant una 
dinàmica organització de signes: moltes pintades, plaques i codis 
de senyalització viària, cartells i adhesius, escombraries i residus 
diversos, les textures de les parets i de la calçada, els dibuixos 
geomètrics de les llosetes de les voreres, etc. 

Cas públic: Zona blava
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=184

Direcció: Diana Larrea 
Producció: Cameraman Audiovisuales 
Durada: 5 min 
Realització: 2002 

La peça documenta l’acció que l’artista va dirigir el 2002 al carrer 
Valverde de Madrid, on un grup de persones, sota les ordres de 
l’artista, van cobrir amb fundes blaves una fila de cotxes estacionats 
amb la intenció de despertar la sorpresa i la reacció en el vianant i 
reflexionar sobre l’ordre estètic que construeixen els elements a les 
ciutats i sobre com podria transformar-se aquesta estètica. 

Cas públic: Intrusos
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=183

Direcció: Diana Larrea 
Producció: Cameraman Audiovisuales 
Durada: 5 min 15 s 
Realització: 2001 

El vídeo enregistra una acció en grup que l’artista va idear per 
dur a terme als carrers de Madrid amb l’objectiu de reflexionar 
sobre la conducta del ciutadà a l’espai públic i la manera com 
aquest reacciona davant els imprevistos que s’interposen en el 
seu camí en un entorn social rutinari que, paradoxalment, cada 
vegada està més controlat des dels poders. 

Durch / A través 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=998

Direcció: Carlos TMori 
Producció: Kassel Gesamthochschule, Foto Cine Carlos 
i «Ayuda para artistas» de l’Ajuntament de Valladolid 
Durada: 2 min 33 s 
Realització: 1992 

Des d’una terra estranya, observant els seus voltants, buits i 
abandonats, l’autor explora, mitjançant un rebobinatge visual, 
l ’enyor que li provoquen un jardí i una casa abandonada. 
La  nostàlgia de la llar. 

La fi de les paraules
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=806

Direcció: Raúl Bajo Ibáñez 
Durada: 2 min 52 s 
Realització: 2008 

Dues pantalles paral·leles: la ciutat (des de càmeres de vigilància) 
i la seva runa (o la del World Trade Center al cap de dos dies), i, 
a sota, subtítols constants com a veu muda de l’autor omniscient 
que amplia el contingut cap a l’individu desarrelat i la dissolució 
del model actual d’urbs, mentre se sent el relat d’un rescatador 
de sepultats. 

Kc#3: Digital 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=787

Direcció: León Siminiani 
Durada: 6 min 51 s 
Realització: 2003 

El tercer lliurament de la sèrie Kc, de León Siminiani, parla de 
l’última revolució social considerant-la el passat. Una veu feme-
nina neutra en anglès relata, com si es tractés d’una cinta didàctica 
o un informe, els canvis socials que s’han anat produint arran de 
la imposició digital en tota l’existència: una nova conquesta del 
«somni americà». 

MALs CArrers. 
UnA MIrADA A LA  
reLACIó entre CIUtAt  
I CIneMA Des De 
L’AntropoLogIA UrbAnA

 
giuseppe Aricó, José Mansilla  
i Marco Luca stanchieri.  
observatori d’Antropologia 
del Conflicte Urbà (oACU). 
HAMACA



La lluita per l’espai urbà 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=705

Direcció: Jacobo Sucari 
Durada: 59 min 30 s 
Realització: 2006 

Sinopsi: La lluita per l ’espai urbà és un documental que reflexiona 
sobre els violents canvis que generen les noves formes del desen-
volupament urbà en el paisatge i en els seus habitants. En aquest 
cas, el protagonista és un antic barri de fàbriques i tallers que va 
néixer com a resultat de la revolució industrial del segle xviii i que 
actualment està experimentant canvis demolidors a conseqüència 
de diversos interessos econòmics i polítics. 

Los sures 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=774

Direcció: Toni Serra | Abu Ali 
Durada: 16 min 8 s 
Realització: 2008 

Document personal, en què la mirada narra més que les paraules, 
sobre uns carrers i els seus habitants a South Street (Brooklyn), 
«los Sures», el barri porto-riqueny. Nova York és una ciutat 
àmpliament coneguda audiovisualment, i a l’estiu als seus barris 
 limítrofs es constata la visió clàssica: gent a les finestres dels 
 edificis de maons, un home que es refresca amb l’aigua a pressió 
d’una boca d’incendis, nens que juguen o s’esperen a la porta 
de casa, gavines i escombraries, el dic des del qual es veu la Gran 
Poma, la nit amb els seus llums de neó i la festa llatina que s’im-
provisa al matí a la vorera de davant d’un supermercat. 

passejada nocturna
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=1075

 Direcció: Andreas Wutz 
 Durada: 16 min 
 Realització: 2006 

Noční procházka (Passejada nocturna) es va filmar durant una 
caminada pels voltants de Praga. És l ’intent de concebre una 
ciutat a partir dels seus afores, la seva psicogeografia i aspectes de 
l’Altre i del No Humà. La pel·lícula intenta concebre una ciutat 
a partir de la seva perifèria en relació amb el seu centre. És com si 
la perifèria envoltés la ciutat com una zona difusa o com un marc 
ample i permeable. Evoca una «expansió d’una societat i del pensa-
ment» (Susan Buck-Morss) que «respon i es contraposa al centre» 
( Gilles Deleuze). En canvi, el centre, malgrat tota la seva activitat, 
no sembla «res més que una idea vaga» (Roland Barthes). 

reina 135 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=427

Direcció: Pedro Ortuño 
Durada: 8 min 45 s 
Realització: 2001 

Aquesta obra es va produir amb motiu de la quarta edició de 
Portes Obertes, un esdeveniment que acull diversos actes i que se 
celebra cada any a València des del 1998. L’inici de la proposta està 
vinculat a la protesta contra el pla municipal que pretén allargar 
l’avinguda Blasco Ibáñez, la qual cosa comportaria la destrucció 
d’una part del cor del barri marítim de Cabanyal i el consegüent 
desallotjament de la població que hi viu, la major part gent gran. 
Els artistes realitzen i instal·len les seves obres al barri com una 
manera de fer propostes, i amb això també es fan ressò de l’especu-
lació immobiliària de la zona. 

retorn (benvinguts al nou paradís) 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=1216

Direcció: Itziar Barrio 
Durada: 17 min 6 s 
Realització: 2012 

Les múltiples entrevistes fetes a peu de carrer, contrastades amb 
les que es fan a una experta, ofereixen una polièdrica narració oral 
sobre el barri de Bed-Stuy, a Brooklyn (Nova York). Amb una 
població majoritàriament afroamericana i de les Índies Occiden-
tals, a més de les persones arribades recentment de l’Orient Mitjà, 
es tracta d’un barri amb una immigració constant i un nivell 
econòmic no gaire elevat (amb problemes de droga, atur o SIDA) 
del qual, a poc a poc, s’estan apoderant caucasians amb més poder 
adquisitiu. La instal·lació d’una tanca publicitària de grans dimen-
sions amb el lema «Welcome to the New Paradise. You, a Lonely 
Wild Cat» (Benvingut al nou paradís, tu, gat solitari salvatge) 
sobre un dels edificis emblemàtics de la zona produeix desconcert. 

soc de la gran ciutat 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=173

Direcció: Raúl Bajo Ibáñez 
Durada: 4 min 10 s 
Realització: 1994 

L’autor proposa una visió introspectiva de la seva ciutat, Madrid, 
a través de quatre seqüències independents. Mitjançant el contra-
punt entre aquestes seqüències, i també entre la imatge i el so en el 
tercer segment, intenta donar sentit a aquesta construcció seqüen-
cial introduint altres temes relacionats: la identitat en relació amb 
l’espai urbà, massificat, i el sentiment de pertinença i de possessió 
que es crea, a desgrat seu; la vivència quotidiana i ociosa dels llocs 
de pas (el centre comercial de la ciutat), en juxtaposició al·lusiva a 
una certa amnèsia històrica sobre els conflictes violents d’un passat 
no tan llunyà, i, finalment, la intrusió dels mitjans en la privacitat 
aliena i l’exposició d’aquesta privacitat als aparadors públics de la 
societat de l’espectacle. 

V-2 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=713

Direcció: Eugeni Bonet 
Producció: Eugeni Bonet, amb Toni Soler i Joan Subirana 
 (desaparegut) 
Durada: 11 min 44 s 
Realització: 1974 

Filmació en cel·luloide d’imatge vídeo (agafant les imatges d’un 
monitor) muntada sobre pel·lícula. Les latències causades pel 
canvi de format i els seus desenfocaments activen mecanismes de 
confluències i ocultacions. Es tracta d’un viatge a través de diverses 
superfícies urbanes fragmentades que revela situacions aparentment 
clandestines i crea interrogants, tensions en el decurs visual i sonor. 

Veïns 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=794

Direcció: León Siminiani 
Durada: 4 min 36 s 
Realització: 2005 

Algú convoca una reunió de veïns per debatre la conveniència o 
no d’instal·lar un ascensor a la comunitat. Els únics assistents són 
els fantasmes dels seus habitants: cinc cadires, certs objectes i una 
escala polèmica. La lectura de la detalladíssima acta en off repetirà 
des del futur, o potser des del passat, la dramàtica situació d’uns 
éssers que, units només per una escala més que dubtosa, estan 
condemnats a no entendre’s. 


