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«Down these mean streets a man must go.»
Raymond Chandler

La ciutat i el cinema
La relació entre la ciutat i el cinema és tan vella —o 
tan nova— com aquest últim. No en va, la que es con·
sidera la primera obra cinematogràfica, La sortie des 
ouvriers de l’usine, gravada el 19 de març de 1895 pels 
germans Lumière, mostrava la sortida d’un grup de 
treballadors, la majoria dones, d’una fàbrica de Lió. 
La importància, en la determinació de les formes i les 
característiques de les ciutats, del procés d’industria·
lització viscut per alguns països de l’hemisferi occiden·
tal, queda recollida per autors d’obres contemporànies 
molt rellevants. Entre aquestes destacarien, per la seva 
perspectiva analítica, Contribució al problema de l’ ha-
bitatge, de Friedrich Engels, o les obres que geògrafs 
com el francès Élisée Reclus van anar publicant al llarg 
dels anys. 

Anteriorment, ja hi havia hagut intents, davant 
els progressos i els efectes del capitalisme industrial 
triomfant, de plantejar dissenys urbans més humans 
vinculats a l’entorn rural i a la natura, els quals, a més, 
normalment anaven acompanyats de projectes de crea·
ció de noves societats. Precisament, els casos de socialistes 
utòpics com Étienne Cabet o Robert Owen inspirarien 
enfocaments més realistes i, sobretot, més acceptables 
per als poders burgesos, com la ciutat jardí d’Ebenezer 
Howard. Sens dubte, és a partir d’aquest moment que 
les ciutats viuen una nova edat d’or. La necessitat de mà 
d’obra per proveir un nombre de fàbriques que no para·
va de créixer va atreure i concentrar una gran quantitat 
de població pagesa, que, tot d’una, va veure transfor·
mada la seva realitat quotidiana. El paper del cinema 
com a notari dels canvis socials continuava vigent. N’és 
un gran exemple l’obra The City (La ciutat), que, amb 
guió de Lewis Mumford, es va produir el 1939 per a la 
Fira Mundial de Nova York. 

No obstant això, va ser a partir de les intuïcions de 
filòsofs com Michel Foucault o Henri Lefebvre que l’ur·
banisme va començar a ser analitzat en clau crítica, és a 
dir, com a ciència destinada a ordenar la ciutat i la vida 
urbana al servei del poder capitalista. N’és una prova 
la potència, la influència i l’acceptació del moviment 

arquitectònic racionalista, el principal baluard del qual 
el trobem en la figura de Le Corbusier. La seva elabo·
ració funcional, fortament influïda per l’herència de la 
revolució industrial, proposava una ciutat dividida en 
quatre parts segons criteris organicistes: viure, treba·
llar, circular i descansar. Fills i nets d’aquesta concepció 
són les grans urbanitzacions de l’extraradi i els polígons 
d’habitatges que van sorgir a gran part d’Europa i els 
Estats Units a partir dels anys cinquanta del segle pas·
sat, els mateixos que s’han utilitzat repetidament —i 
dels quals s’ha abusat— com a platós cinematogràfics 
per excel·lència en pel·lícules que han acabat formant 
part de la història del cinema, o no. 

Més tard, amb l’ajuda de la televisió, el cinema va 
continuar exercint la seva funció d’explicar què passa·
va amb les persones que vivien sota un disseny utòpic de 
realitat urbana que desconnectava les esferes socials en 
un intent de simplificació al servei del capital. De ve·
gades, es tractava d’autèntics malsons que intentaven 
no tan sols mostrar la disposició d’una estructura social 
construïda a imatge i semblança de les classes mitjanes, 
sinó també estructurar —o més ben dit controlar—, 
determinats grups socials que quedaven ressagats en 
societats cada vegada més desiguals i segmentades. L’al·
legoria de la diferència i la quotidianitat que evidencia·
ven sèries de televisió mítiques com La família Addams 
o Els Picapedra, o el profund tedi existencial reflectit en 
pel·lícules com El graduat, posaria clarament en relleu 
les contradiccions d’aquestes noves àrees urbanes. 

La dècada de 1970, amb la irrupció de l’última i vi·
gent versió del capitalisme, el neoliberalisme, té en les 
ciutats un paper protagonista. El reequilibri del paper 
de l’estat, el pas de l’exercici del control social mitjan·
çant la provisió de béns i serveis col·lectius a la posada 
en marxa d’un sistema amb una marcada responsabilitat 
individual i una resposta punitiva, queda plasmat en la 
cura i la consideració de l’espai urbà com un generador 
de plusvàlues. Això porta determinades àrees de la ciu·
tat a l’abandonament més profund, mentre que altres, 
les més cèntriques, són objecte de neteja i higienització. 
Parlem del Nova York de Taxi Driver i Districte apatxe 
i, de manera més recent, de les perifèries de París que 
apareixen a La Haine (L’odi) o fins i tot de l’extraradi de 
Madrid de Barrio. 
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En definitiva, cinema i ciutat, així com després te·
levisió i ciutat, imatges i ciutat, són fenòmens que van 
néixer junts i que fa dècades que s’alimenten l’un de 
l’altre. No obstant això, és important remarcar que la 
relació entre cinema i ciutat no es pot entendre a fons 
sense considerar la relació d’aquesta última amb els seus 
elements constitutius, és a dir, l’urbanisme, l’arquitec·
tura i, sempre en primer lloc, l’anomenada «conflicti·
vitat social», l’escenari per excel·lència de la qual no és 
altre que el carrer. Però no pretenem fixar·nos en la con-
flictivitat que —difícilment— pot sorgir als «espais pú·
blics» de la ciutat contemporània, espais profundament 
normativitzats i estratègicament depurats de tota pre·
sència indesitjada i connotació negativa. Es tracta, més 
aviat, d’entendre el carrer en la seva essència intrínseca 
i naturalment conflictiva, sòrdida, mesquina, sinistra i 
cobdiciosa, tal com va ser retratat de manera immillo·
rable a les novel·les de Raymond Chandler i portat a la 
gran pantalla per Martin Scorcese amb obres mestres 
com Mals carrers. 

A partir d’aquestes premisses, i amb l’objectiu 
d’entendre la manera com cadascun dels elements que 
defineix la ciutat es connecta amb els altres, conside·
rem indispensable rearticular críticament els conceptes 
d’«espai urbà» i «espai públic», que sovint s’utilitzen —
erròniament— com a sinònims. Després de visionar i 
analitzar posteriorment diverses obres que formen part 
de l’inesgotable arxiu d’HAMACA, hem seleccionat, 
entre les més significatives, les que millor han aconse·
guit comunicar, mitjançant el llenguatge audiovisu·
al, l’estreta relació que uneix cinema i ciutat. Gràcies 
a aquestes obres podrem comprendre fins a quin punt 
tots dos conceptes, retratats a partir de les seves simili·
tuds aparents i, sobretot, a partir de les seves profundes 
diferències, poden ser claus no tan sols per entendre el 
tipus d’urbanisme que caracteritza la ciutat contem·
porània, en el qual, inevitablement, ens trobem tots 
submergits, sinó també per tornar als mals carrers el 
protagonisme que es mereixen.

La ciutat i l’«espai urbà»
És gràcies a les aportacions teòriques avançades per 
Henri Lefebvre, especialment entre finals de la dècada 
de 1960 i principis de la de 1970, que les ciències socials 
comencen a entendre l’espai com una estructura o, més 
ben dit, com un marc estructural en què, literalment, té 
lloc la (re)apropiació i la (re)producció de l’espai per part 
dels individus que el practiquen i l’experimenten física·
ment i sensorialment. Com a fenomen social produït 
i reproduït per les pràctiques diàries de cada persona, 
l’espai demana ser entès com un procés social constant·
ment en curs i farcit de significats i memòries, una quan·
titat de memòries incommensurable.

En aquesta mateixa direcció, Julio Cortázar oferia 
una definició precisa i literària de l’espai a Libro de Ma-
nuel (Llibre de Manuel), on afirmava que «un pont és 
un home travessant un pont». Més enllà de les carac·
terístiques físiques en si, de la posició o de l’orientació 
dels volums que s’hi han construït, l’espai és el que les 
persones n’han fet o en fan. És l’acció dels individus i 
dels grups socials, el que el constitueix. En relació amb 

això, tal com ens adverteix Carlos TMori a Durch / A 
través, la memòria tindria un paper fonamental, ja que 
ens mostra —ens recorda— accions o fets del passat que 
no són sinó projeccions del nostre present. Un solar, un 
descampat, una casa abandonada són pur espai social, 
no per a tothom, potser ara no, però el simple record 
dels seus usuaris, dels dies que s’hi van viure, els con·
fereixen un significat propi, diferent, únic. Així doncs, 
tornant a Cortázar, un pont també és el record del pont 
en qüestió.

Malgrat la insistència de certs antropòlegs post·
moderns —com Marc Augé— per desposseir l’espai 
de la seva identitat, de les relacions i de la història que 
el caracteritzen, aquest es continua presentant com un 
complex entramat de processos socials efímers i, tan·
mateix, profundament tangibles. En són una prova 
ben clara projectes aparentment tan abstractes com 
V-2, d’Eugeni Bonet. Seguint les advertències de l’en·
comiable André Breton, Bonet busca evocar un passat 
abstracte, però a la vegada absolutament concret, i ho 
fa recuperant imatges borroses, incompletes i evanes·
cents en l’intent de comunicar a l’espectador que tot 
espai és, abans que res, un espai social en evolució 
constant, igual que tots els llocs són llocs de memòria. 
Així doncs, darrere l’espai euclidià, podem percebre el 
lloc humà. Darrere els llocs de memòria, la memòria 
dels llocs. Si bé és cert que, històricament, el Poder 
(amb majúscula) ha intentat legitimar les seves accions 
reescrivint la història i fent·la pivotar sobre signifi·
cants espacials, no és menys cert que sempre ha estat 
incapaç de controlar la memòria col·lectiva i popular 
dels seus dominats. Per tant, tal com ens mostra V-2, 
aquestes antimemòries es mantindran sempre latents, 
tot i que ocultes, mentre hi hagi algú que en participi i 
les comparteixi.

Dit d’una altra manera: l’espai és un àmbit invari·
ablement dinàmic que, per damunt i més enllà de les 
estandarditzacions de molts tecnòcrates, urbanistes, 
arquitectes i planificadors, sempre serà objecte de la 
seva pròpia configuració i de l’ús que en fan els sub·
jectes que s’hi mouen. Per descriure aquest dinamisme 
incessant, aquest moviment constant d’individus que 
transiten nerviosament pels carrers i les places de la ciu·
tat, els antropòlegs urbans preferim utilitzar el terme 
«espai urbà». Però allò a què ens referim, en realitat, és 
a l’espai de la dimensió urbana, el lloc on aquesta última 
es manifesta com una successió extrema de confluèn·
cies i intercanvis d’informació a l’interior de múltiples 
contextos de mobilitat, dins dels quals la figura del 
transeünt té un paper bàsic. En definitiva, si la ciutat és 
un objecte, la dimensió urbana és pura vida; si la ciutat 
és substància i essència, la dimensió urbana és esponta·
neïtat i relació. 

Potser és seguint precisament aquest mateix princi·
pi que Raúl Bajo intenta retratar la ciutat com una mena 
d’essència de les relacions socials, sense les quals qualsevol 
urbs deixa de ser i d’estar. No en va, els últims segons 
de la seva obra La fi de les paraules, uns instants esfere·
ïdors, s’obren i es tanquen de manera taxativa amb un 
dels passatges més contundents de Les ciutats invisibles. 
En aquesta obra, Italo Calvino escrivia:
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 A Ersília, per establir les relacions que regeixen la 
vida de la ciutat, els habitants estenen fils entre els 
angles de les cases, blancs o negres o grisos o blancs 
i negres segons si indiquen relacions de parentiu, 
intercanvi, autoritat o representació. Quan hi ha 
tants fils que ja no es pot passar entremig, els ha·
bitants se’n van: es desmunten les cases, i queden 
només els fils i els suports dels fils. Des del vessant 
d’una muntanya, acampats amb els seus trapaus, 
els pròfugs d’Ersília miren l’embull de fils estesos 
i els pals que s’erigeixen a la planúria. I allò encara 
és la ciutat d’Ersília, i ells no són res.

La ciutat d’Ersília, inventada i descrita per Calvino, 
constituiria una metàfora excel·lent per entendre la 
distinció que Lefebvre establia, en termes conceptuals, 
entre l’espai viscut i l’espai concebut, una diferència que 
funcionarà constantment com a oposició neta entre 
l’espai dels usuaris i el dels planificadors. Així doncs, si 
l’espai viscut es configura mitjançant les pràctiques i els 
usos de l’espai que els individus fan en la seva vida quo·
tidiana, l’espai concebut és, en canvi, la representació 
d’aquest espai que està vinculada a les relacions de poder 
i de producció establertes per l’ordre capitalista, és a dir, 
l’espai mercaderia. En aquest sentit, doncs, podem supo·
sar que a la ciutat existeix una conflictivitat intrínseca 
entre la dimensió urbana i l’urbanisme, la qual es pot ex·
plicar en termes espacials. D’una banda, l’espai merca·
deria, concebut i mobilitzat com a valor per obtenir una 
plusvàlua, i de l’altra, l’espai viscut, l’espai de l’experièn·
cia, produït a través de les pràctiques, les apropiacions, 
les memòries, els trànsits, els usos i les relacions socials 
de cada dia. 

Des d’aquesta perspectiva, no és aconsellable enten·
dre la ciutat com un objecte estàtic, inamovible, atrapat 
en la seva forma material i arquitectònica. D’això se’n 
dedueix que l’espai urbà ha de ser analitzat i descrit com 
un procés intrínsecament dinàmic i, per tant, subjecte 
a tota mena de contradiccions, recorregut per una in·
finitat de conflictes i farcit d’ideologies i relacions de 
poder. És per això que, quan parlem d’«espai urbà», ens 
referim més pròpiament no tan sols a l’espai entès com 
l’esfera on s’esdevé la vida social, sinó també a l’espai 
concebut de manera globalitzadora, en les seves facetes 
interferents i interdependents d’espai de les relacions de 
producció i espai arquitectònic. Per entendre aquesta 
duplicitat aparentment paradoxal, que caracteritza l’es·
pai urbà com una dimensió d’enfrontament i conflicte, 
cal analitzar la funció retòrica que exerceix actualment 
a la ciutat la noció d’«espai públic», tan en voga, i des·
mitificar·la i privar·la del caràcter idealitzat que se li sol 
atribuir. 

La ciutat i l’«espai públic»
Durant el segle xviii, la burgesia va començar a adqui·
rir un poder econòmic cada vegada més considerable, 
però la seva principal aspiració era aconseguir també 
el poder polític, monopolitzat per la noblesa, raó per la 
qual es va acabar oposant a la monarquia absoluta de 
l’Antic Règim. Tant és així que, per a la nounada Bil-
dungsbürgertum, l’esfera pública passa a ser considerada 

aquest àmbit en què es despleguen els principis ètics de 
la ciutadania, així com una llarga sèrie de virtuts sobre 
les quals funda la seva possibilitat l’anomenada «demo·
cràcia igualitària». Posteriorment, intel·lectuals com 
Reinhart Koselleck, Hannah Arendt o Jürgen Haber·
mas recollirien de manera progressiva les teoritzacions 
de la filosofia política kantiana concebent l’espai públic 
com un simple domini teòric al qual no s’ha d’atribuir 
una espacialització concreta. El llegat d’aquesta tra·
dició de pensament, que elevava l’àmbit públic a espai 
d’igualtat, s’hauria convertit avui dia en la seva concep·
tualització sublimada d’«espai públic de qualitat». 

Amb aquesta expressió fem referència a un espai 
despolititzat, privat gratuïtament de tota estructuració 
jeràrquica, abstret de qualsevol tipus de pràctica de do·
minació i que no preveu ni el conflicte ni el consum, i 
molt menys el control social. Un espai il·lusori en què 
regnen només l’harmonia i la tranquil·litat i en què els 
discursos institucionals pretenen materialitzar qualsevol 
ideal —vacu— de democràcia, civisme o ciutadania. 
En definitiva, dir «espai públic» no significa parlar de 
les pràctiques i els usos que conformen l’espai social, 
la dimensió urbana, sinó utilitzar un concepte estèril i, 
tanmateix, molt estandarditzat que deu el seu èxit a l’ús 
que n’han fet molts polítics, arquitectes i urbanistes de 
prestigi internacional al llarg de les últimes dècades. 
En aquest sentit, és interessant tenir en compte que una 
part considerable de la literatura clàssica sobre l’estudi 
de la ciutat —des de Kevin Lynch, Jane Jacobs o Amos 
Rapoport fins a Raymond Ledrut, William Whyte o 
John Lofland— no fa pràcticament cap referència al 
concepte d’espai públic tal com l’entenem avui dia. És 
més, en els pocs casos en què s’esmenta sempre s’utilitza 
com a sinònim de places, carrers o voreres. 

Erving Goffman, per exemple, utilitza el terme per 
referir·se a un espai que travessen físicament els indivi·
dus que s’hi troben de manera casual, entenent l’espai 
públic com un espai de les relacions i per a les relacions 
que es desenvolupen «en públic». Seguint Goffman, i 
parafrasejant Pierre Bourdieu, els grups humans que 
deambulen per l’espai públic podrien considerar·se es-
tructures estructurants que mai no quedaran estructu·
rades. Tal com ens mostra Raúl Arroyo a Cada dia passo 
per aquí, la pluralitat de l’espai transitat per vianants i 
transeünts urbans ve donada per una successió intermi·
nable de déjà vus, seqüències, repeticions i representaci·
ons. Aquests fenòmens, al seu torn, podran arribar a ser 
apresos i aprehesos per altres membres del grup, però al 
final no acabaran de consolidar·se mai, i es mantindran 
en una espècie de situació liminar eterna. 

Henri Lefebvre, en canvi, utilitza el terme «espai 
públic» només una vegada, i ho fa per afirmar, justa·
ment, que l’àmbit públic com a tal no existeix, sinó que 
queda gramscianament organitzat sota l’hegemonia 
de l’esfera privada. En aquest sentit, subvertir un ordre 
que es considera regular es converteix en una acció 
revolucionària, i això és el que van pensar els situaci·
onistes en proposar accions com les que apareixen a 
Cas públic: Zona blava o Cas públic: Intrusos. Aquesta 
última obra, en particular, representa un veritable ex·
periment social mitjançant el qual Diana Larrea ens 
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mostra la relativa fragilitat dels entorns urbans quan 
irromp per interrompre el funcionament regular de 
determinats espais de Madrid, alguns de molt signi·
ficatius, com les escales d’accés al Museu del Prado o 
al Reina Sofia. Malgrat la seva relativa originalitat, les 
imatges són profundament suggestives i ens advertei·
xen de l’extrema vulnerabilitat de la nostra quotidiani·
tat, així com de la veritable constitució de l’espai urbà: 
una espontaneïtat sovint oblidada i fortament sotmesa 
al jou opressor de l’esfera privada. 

A la ciutat, aquesta separació estratègica entre 
l’àmbit públic i l’àmbit privat generaria relacions de 
dominació que re·produeixen subjectivitats obedients 
i ajustades a l’ordre vigent en temes com el «civisme» i 
la «urbanitat». N’és una prova l’explotació institucional 
a què s’ha sotmès recentment l’espai públic com a eina 
de dominació social: mitjançant l’anul·lació de la con·
notació política i econòmica d’aquest concepte —elevat 
a categoria pura i exempta de la seva naturalesa conflic·
tiva—, es legitimarien una sèrie de polítiques urbanes 
de tipus classista promogudes amb la finalitat de per·
petuar determinades maneres de concebre, percebre i 
pensar la ciutat. Formes de «fer ciutat» que acaben sent 
autèntiques pràctiques i representacions de la mateixa 
ciutat en si, és a dir, que s’enfoquen a plasmar les experi·
ències subjectives dels «usuaris» (o, dit d’una altra ma·
nera, clients) de l’espai en termes d’obediència política i 
consum comercial formalitzat. 

Un exemple clar d’aquest procés de «plasmació» el 
trobem a l’obra d’Itziar Barrio Retorn (Benvinguts al 
nou paradís). Hi veiem com s’entrellacen inquietuds i 
opinions diferents respecte a una tanca publicitària molt 
llampant i virolada que diu, en anglès, «BENVINGUT 
AL NOU PARADÍS, TU, GAT SALVATGE SOLI·
TARI». Instal·lat dalt de tot d’un edifici ubicat al mig 
de l’avinguda principal de Bed·Stuy, un «barri multi·
cultural» de Brooklyn, a Nova York, el cartell aconse·
gueix cridar l’atenció a diversos veïns i transeünts, però 
també provocar·los un sentiment de descontentament. 
Les interessantíssimes entrevistes fetes per Itziar Bar·
rio, posades en contrast, de manera molt hàbil, amb la 
visió de l’«experta» de torn, revelen el valor i la incidèn·
cia que les experiències subjectives del lloc tenen a l’hora 
de reelaborar les doctrines urbanes que els tecnòcrates 
intenten imposar·nos mitjançant la construcció de 
marca de les ciutats. 

Retratat pel discurs mediàtic i polític com un barri 
«deprimit, pobre i perillós» —apreciació en certa me·
sura confirmada pels mateixos veïns—, Bed·Stuy és, 
en realitat, un dels moltíssims barris que actualment es 
veuen amenaçats per processos severs de depreciació i 
estigmatització territorial, mecanismes discursius que 
precedeixen un procés de gentrificació cada vegada més 
notori i irreversible. Així doncs, malgrat les interpreta·
cions, sovint místiques o metafísiques, que els entrevis·
tats fan sobre el nou paradís que promociona la tanca, 
no tan sols mostren una certa perplexitat davant la idea 
d’obrir portes i braços a futurs «veïns» amb més poder 
adquisitiu, sinó que a més aconsegueixen revertir·la 
fent èmfasi en una realitat de la qual no poden, ni volen, 
escapar·se.

De fet, els testimonis recollits són ben il·lustratius 
de com, en una societat profundament capitalista, la 
lluita de classes encara representa una realitat quotidia·
na innegable malgrat tots els intents d’invisibilitzar·la. 
Retorn seria, en aquest sentit, un projecte audiovisual 
molt valuós per documentar i descriure el funcionament 
pervers de les retòriques polítiques associades al culte 
de l’espai públic, aquelles que pretenen menystenir les 
vivències que constitueixen l’espai urbà per aconseguir 
convertir·lo en un espai mercaderia. No obstant això, tal 
com ens demostren clarament els carrers ingovernables 
i inquiets de Bed·Stuy, la pràctica i la representació ide·
alitzades d’una ciutat harmoniosa, neutral, idíl·lica i 
lliure d’inquietud i agitació social acaben sent una pura 
fal·làcia.

La ciutat i la dimensió urbana
Avui dia, la presumpta igualtat de relacions que impli·
ca el concepte esterilitzat d’«espai públic» queda cada 
vegada més desacreditada per una especulació immo·
biliària sense precedents històrics, un procés de gen·
trificació que frega perillosament la utopia social de les 
classes socials més acabalades i un control social estès 
sobre cada tipus de pràctica relacional. Es tractaria, 
parafrasejant Foucault, d’un domini institucionalitzat 
de la subjectivitat personal en el marc d’una explotació 
capitalista més àmplia i sense escrúpols de la vida en ge·
neral. Aquesta retòrica obstinada, que pretén revelar els 
presumptes beneficis de l’«espai públic», representaria 
en realitat un instrument indispensable per desplegar 
l’acció administrativa i el control racionalitzador sobre 
les intervencions de planificació urbana —no urbanís·
tica— de l’espai. 

Com hem vist en el cas de Retorn, darrere d’aques·
tes retòriques, s’amagarien representacions d’higiene i 
moralisme aplicades aparentment a l’espai, però que, 
en realitat, tenen la funció de deslegitimar els indivi·
dus que tenen una forma de vida urbana considerada, 
deliberadament, improductiva. Dit d’una altra mane·
ra, s’intervé en l’espai alterant les vivències físiques i 
simbòliques dels seus usuaris —però no dels seus con-
sumidors—, de manera que l’espontaneïtat i la impre·
visibilitat de les seves relacions socials difícilment pot 
ajustar·se a marcs cada vegada més restrictius, nor·
mativitzats, homogenis i estratificats. Així mateix, en 
mans de determinats urbanistes, projectistes, arquitec·
tes i tecnòcrates, aquestes retòriques es converteixen 
en un instrument discursiu clau a l’hora de fer que el 
capitalisme intervingui i administri allò que, tot i ser 
presentat com a «espai públic», no deixa de ser terreny 
i prou, és a dir, espai immobiliari, espai per comprar o 
per vendre. 

Efectivament, l’accelerada urbanització que ha 
caracteritzat les polítiques urbanes globals durant les 
últimes dècades estaria estretament vinculada al desen·
volupament del capitalisme entès en la seva accepció ne·
oliberal. Les seves violentes operacions de despossessió 
del bé comú, enfocades a perpetuar l’acumulació massiva 
—i, tanmateix, virtual— de capitals ingents, es materi·
alitzen d’una manera cada vegada més tangible en un 
espai públic «de qualitat». Una qualitat que, val la pena 
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remarcar·ho, no es limita a ser de caràcter ambiental, 
sinó que es presumeix humana. L’objectiu principal 
d’aquestes polítiques és molt clar: produir i reproduir 
un espai totalment net i exorcitzat de la seva naturalesa 
conflictiva, un espai les apropiacions, les interpretaci·
ons, les memòries i les vivències del qual acabin quedant 
sistemàticament amagades pels sabers tècnics oficials, 
essent criminalitzades per les autoritats i reprimides 
per les instàncies de poder i les seves retòriques. Un 
espai buidat, on preval l’absència del transeünt, la pèr·
dua de la identitat de classe i de la memòria col·lectiva. 
Som testimonis, en última instància, de l’aparició d’un 
espai urbà sense la dimensió urbana, una mena de disto·
pia que, com veurem més endavant, Raúl Bajo ha sabut 
conceptualitzar de manera immillorable en el títol de la 
seva obra, La fi de les paraules.

Tenim, doncs, exemples de processos institucionals 
enfocats a frenar, disciplinar o fins i tot neutralitzar ac·
cions que intenten impugnar l’ordre públic de manera 
física o simbòlica, tàcita o verbal, individual o col·lec·
tiva, organitzada o no. Però també trobem altres exem·
ples més subtils de submissió i institucionalització de la 
dimensió urbana en les dinàmiques de tematització, pa-
trimonialització i turistificació de l’espai que, insistent·
ment, van acompanyades dels anomenats «processos 
participatius ciutadans». Com ha quedat àmpliament 
demostrat en nombrosos estudis urbans crítics, mol·
tes vegades aquests processos han suposat una instru·
mentalització partidista, la qual ha dificultat —i, en 
alguns casos, fins i tot impedit— la participació social 
real dels veïns. D’aquesta manera, es legitimen actua·
cions higienitzadores i pràctiques de govern que, lluny 
d’aconseguir la «participació ciutadana» de la qual tant 
es vanaglorien, la redueixen en marcs jurídics punitius 
i amb un caire cada vegada més moralista i repressor. 

Altres vegades, malgrat que són aplicades amb un 
abast pràctic molt relatiu, la finalitat d’aquestes políti·
ques no seria cap altra que intervenir en els anomenats 
«conflictes veïnals» o pacificar·los. D’aquesta manera, 
tal com podem observar a Veïns, obra dirigida per León 
Siminiani, la fi de les paraules retratada per Raúl Bajo 
es converteix dràsticament en la fi dels cossos, en la seva 
absència, és a dir, en la fi de les relacions veïnals que 
constitueixen i estructuren un barri i, a una escala més 
àmplia, de les relacions socials que conformen la ciu·
tat. Les mateixes dinàmiques globals implacables que 
produeixen i exigeixen un espai urbà sense la dimensió 
urbana, doncs, es manifesten localment produint i exi·
gint una comunitat de veïns sense veïns. D’aquesta ma·
nera, es materialitza encara una altra distopia: un espai 
travessat únicament per l’eco verbal del que un dia va 
ser la conflictivitat genuïna i espontània que articulava 
les relacions de veïnatge al carrer Yunque 36. Però n’hi 
hauria més. Una altra eina legitimadora i d’adhesió a 
l’ordre dominant és la idea d’un «patriotisme de ciutat», 
al qual tot bon ciutadà hauria de retre culte. 

A Soc de la gran ciutat, Raúl Bajo desenterra la re·
tòrica discursiva del Gran Madrid franquista, fona·
mentada, entre altres coses, en l’exaltació de la civitas 
i la defensa de la polis, i la reelabora magistralment en 
clau contemporània. A les imatges d’arxiu que l’artista 

ens presenta en la primera part de l’obra, extretes d’un 
influent informatiu local, es pot observar un fort patri-
otisme de ciutat, reflectit clarament en les paraules d’una 
dona que enalteix «el nostre Madrid» i reivindica el dret 
dels ciutadans a passejar per la ciutat. Un Madrid, per 
tant, inevitablement utòpic o, més ben dit, un Madrid 
que s’entesta a assolir la utopia burgesa d’una ciutat har·
mònica i desconflictivitzada. Una ciutat que, com mos·
tra simbòlicament Raúl Bajo, només pot acabar reduïda 
a cendres. La segona part, en canvi, manté un fort con·
trapunt audiovisual mitjançant una selecció gran reser-
va de plans curts i ràpids que, irònicament, busquen 
glorificar la grandiositat, ara decadent, de la capital. 
Una ciutat que, tanmateix, ja no sembla concebuda per 
als ciutadans —aquesta categoria política fantasmagò·
rica—, sinó per als clients d’un sistema cultural i ideolò·
gic arrelat a les extensions d’una polis cada vegada més 
mercantilitzada. Una ciutat exclusiva i excloent, clas·
sista i classificadora, habitada —però no viscuda— per 
individus individualistes que, com mostren els últims 
minuts de l’obra, gravats amb càmera fixa, s’atrinxeren 
en la comoditat burgesa dels seus pisos.

Lluny de constituir dispositius de control social dis·
sociats de l’esfera econòmica, aquestes polítiques urba·
nes, de fet, fomenten i mantenen actiu tot un conjunt 
orgànic de dinàmiques de mercantilització de la ciutat 
empreses per les autoritats i el Capital: depreciació i re·
valoració del sòl urbà, privatització, gentrificació, espe·
culació immobiliària, periferialització, segregació i un 
llarg etcètera. En diverses dosis i amb diverses formes 
de «violència urbanística», aquests processos impliquen 
una invisibilització creixent i una mobilitat forçada de 
grans contingents de població, que des d’espais urbans 
considerats «centrals» són expulsats cap a la perifèria. 
Però, atenció: no es tracta només d’una perifèria físi·
ca, entesa en termes espacials, que conforma un territo·
ri relegat als marges geogràfics de la ciutat. Es tracta 
també d’una perifèria simbòlica, conceptual, sensorial, 
una mena de limbe al qual els subjectes que no s’adhe·
reixen a la ideologia de la polis o bé són foragitats o bé 
es refugien.

És precisament dins d’aquesta accepció de perifèria 
que hauríem de situar una obra com Passejada noctur-
na, en què Andreas Wutz ens presenta una nova imat·
ge distòpica de la ciutat i, en particular, del seu espai 
periurbà. Mitjançant el vagareig nocturn, l’espai es crea 
de manera autònoma, es materialitza a mesura que el 
transeünt el travessa i el practica, cosa amb la qual li 
dona sentit. Andreas Wutz ens ho diu, d’una manera 
més o menys explícita, des del començament, quan apa·
reix un mapa que marcaria un recorregut imaginari per 
la perifèria de Praga i, alhora, per la perifèria psíquica 
del vianant, que deambula per l’espai com un somnàm·
bul. La tensió constant entre realitat i somni, que ens 
recorda inevitablement el cinema de David Lynch i, en 
particular, els espais en blanc i negre que travessa l’ex·
cèntric protagonista d’Eraserhead (Cap esborrador), fa 
que l’espectador se senti cada vegada més confós a me·
sura que va visionant l’obra de Wutz. Les imatges s’hi 
succeeixen en un bucle pràcticament invariable i, tal 
com passa en l’aterradora pel·lícula de Lynch, els sons 
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conformen un tapís auditiu que evoca intranquil·litat, 
angoixa i depressió a parts iguals. 

Aquests elements junts acaben trastornant agrada·
blement la nostra percepció, condició que ens obliga a 
preguntar·nos si realment estem transitant pels afores 
de Praga o, més probablement, viatjant per les tortu·
ositats mentals del vianant nocturn. No obstant això, 
Passejada nocturna també ens mostra alguna cosa més: 
la presència inequívoca d’un ordre espacial racionalit·
zador que tendeix a anul·lar qualsevol possibilitat re·
lacional entre els individus, visiblement reflectit en la 
desolació i l’anonimat dels grans blocs d’habitatges i 
les amples avingudes de la perifèria de Praga. Un ordre 
espacial que s’articula, físicament i simbòlicament, mo·
bilitzant i expulsant la dimensió urbana cap als marges 
de la «centralitat», allà on l’urbanisme pretén fer·la afí 
a les necessitats d’acumulació del Capital. En aquest 
sentit, podríem parlar d’un urbanisme de caràcter ne·
oliberal, ja que el procés actual de neoliberalització al 
qual s’estan sotmetent les ciutats contemporànies s’ha 
d’entendre i analitzar com l’acció directa de les pràcti·
ques economicopolítiques del neoliberalisme sobre la 
dimensió urbana. 

La ciutat i l’urbanisme 
Històricament, la ciutat ha tendit a configurar·se com el 
lloc per excel·lència on exerceixen un paper fonamental 
les xarxes de poder i el control social sobre els individus, 
tant determinant com negant l’espontaneïtat de les seves 
relacions socials. No és estrany que un dels filòsofs que 
més han aprofundit en l’estudi del Poder, Michel Fou·
cault, dediqués una gran part de la seva obra a analitzar 
la idea d’espacialitat, és a dir, la importància que té l’espai 
a l’hora que s’estableixi una relació entre el poder insti·
tucional i el control social. Seria justament l’èmfasi que 
fa en l’espacialitat el que permetria que Foucault anés 
més enllà de la subjectivitat —combatre la centralitat 
del subjecte en termes filosòfics— i comencés a consi·
derar l’espai mateix i l’arquitectura com a components 
centrals en la ubicació i l’execució del Poder. 

Amb l’aplicació de les teories higienistes al París de 
Haussmann, durant la segona meitat del segle xix l’ur·
banisme es converteix definitivament en un dels mit·
jans bàsics per establir el control militar, reglamentar 
les activitats, diferenciar la població i establir un ordre 
extens sobre el territori. Però no serà fins a finals del 
mateix segle, després de l’experimentació a les ciutats 
laboratori del colonialisme europeu, que la planificació 
urbana descobrirà el seu potencial de dominació i con·
trol social, fins a arribar a intervenir sobre la dimensió 
urbana. Des de l’òptica foucaultiana, seríem testimo·
nis de l’afirmació del biopoder, és a dir, la incrustació 
de tecnologies de control sobre els cossos, un fenomen 
que hauria convertit la vida social en una cosa visible i 
en possible camp d’intervenció per a les tècniques po·
lítiques. Aquest aspecte marcaria l’aparició d’un poder 
difús, fragmentat i deslocalitzat, un poder ubic que im·
pregnaria totes les relacions socials que tenen lloc a la 
ciutat, un poder amb una ubicació tant física com sim·
bòlica on pot manifestar·se, reproduir·se i, al mateix 
temps, amagar·se. 

La idea d’espacialitat ens permet, per tant, entendre 
el desplaçament que es produeix en l’exercici del Poder 
en el curs de l’evolució de les societats disciplinàries cap 
a les societats de control. En aquestes últimes s’ins·
taura una nova lògica basada en pràctiques de control 
obert i continu, un control que no necessita visibilitat i 
transcendeix les barreres físiques. Ara ja no cal sotme·
tre els subjectes urbans a la disciplina, sinó que, gràcies 
a l’aparició de les anomenades «institucions totals», els 
subjectes comencen a autodisciplinar·se, i ho fan fins i 
tot fora dels llocs dissenyats per a la vigilància i el con·
trol. Som testimonis, doncs, de la conformació de la 
ciutat transparent, allà on la policia i el poder judicial, 
juntament amb l’hospital, l’escola o la fàbrica fordista, 
s’organitzaran per dissoldre el desordre que pressupo·
sava la ciutat opaca. És en aquest punt que La fi de les 
paraules torna a adquirir una importància especial a 
l’efecte d’aquest programa. 

En aquesta obra, Raúl Bajo ens mostra sense cap 
tipus de mediació com la vigilància s’ha instaurat a la 
part més íntima de la ciutat, fins a provocar·ne el de·
clivi i la desaparició. La virtualitat que defineix i en la 
qual s’empara la falsa essència de l’«espai públic» seria 
l’evidència més palpable de com l’espai urbà ha arribat a 
la seva fi. Per comunicar a l’espectador aquesta realitat 
catastròfica, les imatges que conté La fi de les paraules 
denoten un profund surrealisme que, tanmateix, tots 
reconeixem en la seva tràgica realitat. La hipertròfia del 
temps real, fruit d’una vigilància duta als extrems, ca·
racteritza els ritmes quotidians d’una ciutat on la lògica 
de la por i el que és securitari han aconseguit anul·lar 
els desitjos de l’individu i els han substituït pel somni 
d’una realitat il·lusòria. Com conclou de manera molt 
encertada el mateix Raúl Bajo, «aquesta inquietant 
mundialització ha resolt el vell problema de la visibi·
litat total dels cossos, dels individus i de les coses sota 
la mirada centralitzadora de l’ull del poder». I és que les 
seves consideracions no tan sols són certes, sinó també 
evidents. 

En definitiva, La fi de les paraules retreu d’una ma·
nera desesperada una realitat que ja és aquí i de la qual 
no ens podem escapar: la materialització d’una societat 
de control en què el Poder adopta formes més subtils i 
internalitzades que es valen de les aspiracions, les iden·
tificacions i els desitjos dels subjectes. Aquests es perce·
ben a si mateixos com a participants actius de les seves 
vides, tot i que, en realitat, les tecnologies de govern els 
han persuadit per entrar en una aliança entre objectius 
i ambicions personals i objectius o activitats valorats 
socialment: consum, oci, rendibilitat, eficiència i ordre 
social. Però aquestes tecnologies ja no es despleguen 
mitjançant la coerció, sinó —tal com ens mostrava el 
mateix Raúl Bajo a Soc de la gran ciutat— a través de 
la persuasió inherent a les creences col·lectives que els 
subjectes dipositen en la civitas, així com a través de les 
ansietats estimulades per les normes vigents a la polis. 
Ara bé, també s’articulen a través de les atraccions exer·
cides per les imatges de vida i del jo que pretén transme·
tre, tal com s’ha vist en el cas de Retorn, d’Itziar Barrio.

La difusió implacable d’aquestes tecnologies i, en 
particular, els seus efectes sobre l’essència de la ciutat, 
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la dimensió urbana, queden compendiats de manera im·
millorable a Kc#3: Digital, de León Siminiani. L’obra 
mostra com el capitalisme ha acabat erigint·se com el 
remei definitiu per a la intensificació de les vides nervi-
oses de què ens parlava Georg Simmel en relació amb 
les ciutats. Mitjançant l’absorció —i la reproducció 
posterior— dels carrers i de les places, la geografia del 
Capital hauria aconseguit reduir la infinita quantitat de 
sensacions que percebien els usuaris i, al mateix temps, 
extreure’n un lucre. Tot, a costa d’una homogeneïtzació 
aclaparadora dels entorns físics i una ordenació puniti·
va dels comportaments socials. Els antics transeünts, 
amants i ocupants de l’espai urbà han acabat fugint a 
un altre espai, el digital, on, pobres, es creuen lliures 
i iguals en una mena de reedició utòpica de la figura 
tardiana del públic. Res no és menys cert: a Internet, 
els antics habitants de l’urbs continuen amenaçats per 
l’homogeneïtzació i el control, mentre que els seus 
antics carrers i places no han desaparegut sota la nor·
malització, sinó que s’han acabat convertint en un sim·
ple mercat.

Així doncs, visiblement inspirat per la tradició as·
sagística del documental subjectiu i, en particular, per 
obres com Sans soleil (Sense sol), de Chris Marker, Si·
miniani relata l’exaltació exasperada d’una idea profun·
dament etèria de ciutat, en què els habitants apel·len a la 
desaparició de les barreres entre l’esfera pública i la pri·
vada, aspecte directament responsable de l’aniquilació 
física del subjecte urbà a favor de la seva digitalització. 
Una aniquilació que, paradoxalment, arriba al seu punt 
àlgid amb la caiguda del somni americà. A Digital, és 
a dir, a qualsevol de les ciutats globals actuals, les xar·
xes de poder s’instal·len tant en l’esfera privada com en 
la pública, i sobre aquests àmbits exerceixen un control 
social subtil mitjançant tàctiques que no fan vacil·lar el 
convenciment de l’individu d’actuar lliurement en un 
espai que, de fet, es presumeix, es percep i es concep 
com a públic. 

D’aquesta manera, si en les societats disciplinàri·
es la subjectivitat «s’institueix», deixa marca, modela 
i es reprodueix —al mateix temps que es reprodueix el 
dispositiu que institueix la subjectivitat mateixa—, en 
les societats de control la relació entre subjectivitat i 
Poder és més insidiosa i perversa, més complexa i difícil 
d’evidenciar, ja que promou i apel·la precisament a l’au·
tonomia i la llibertat dels subjectes. Ara el Poder deixa 
d’actuar directament sobre l’individu —disciplinant la 
seva autonomia i, per tant, limitant la seva presumpta 
llibertat— i passa a intervenir en una dimensió social i 
política molt més àmplia com és l’espai públic, on els in·
dividus es relacionen i, alhora, re·produeixen relacions. 
En definitiva, el Poder transcendeix la subjectivitat de 
l’individu i arriba a dominar l’espai que aquest habita i 
practica diàriament. Tal com ens ensenya Digital, a di·
ferència del que passa en un context disciplinari, en les 
societats de control l’exercici del poder constitueix una 
intervenció de tipus indirecte sobre els aspectes socials, 
és a dir, actua sobre l’espai físic de la ciutat en la mesura 
que és espai arquitectònic, amb la finalitat d’arribar a 
l’espai social en què l’individu desplega les seves pràcti·
ques quotidianes i produeix les seves relacions.

No obstant això, és important assenyalar que a la 
ciutat contemporània, on el capitalisme de caire neoli·
beral actua com a ordre social dominant i es desplega 
i s’imposa progressivament en totes les parcel·les de la 
vida urbana, predominen, en correspondència, les llui·
tes socials contra la submissió de la subjectivitat. La pre·
sència activa i determinant de les resistències urbanes 
en la conformació de l’ordre socioespacial de la ciutat 
és un fenomen inevitable i, per la seva naturalesa ma·
teixa, impossible d’amagar o suprimir. En efecte, en 
el moment exacte en què el subjecte comença a practi-
car l’espai, som testimonis de la configuració espontà·
nia de les resistències, conformades per usos extensius 
d’aquest espai que es contraposen al seu consum ins·
trumental i que trastoquen, de manera immediata, les 
lògiques i les tecnologies del control social. No en va, 
el mateix Foucault afirmava que «on hi ha poder, hi ha 
resistència». I, malgrat que aquesta resistència es pensa 
—i es representa— sempre des de l’èpica i l’epopeia, hi 
ha altres resistències, quotidianes, íntimes i, per tant, 
incontrolables, que se solen manifestar als límits de la 
quotidianitat. 

És precisament d’això que ens parla Pedro Ortuño a 
Reina 135, una obra centrada en l’anàlisi de les resistèn·
cies populars sorgides al barri del Cabanyal, a València, 
com a conseqüència d’una sèrie d’intervencions urba·
nístiques violentes i injustificades que, una vegada més, 
pretenien fer·se passar per urbanes. Els protagonistes de 
Reina 135 mostren com els intents de canviar l’entramat 
urbà de les ciutats no tan sols descansen sobre la incan·
sable roda de les dinàmiques del Capital i la seva neces·
sitat de reproducció, sinó també sobre la seva necessitat 
de controlar i canalitzar qualsevol tipus de resistència 
que es pugui originar des de baix. «No és només la casa, 
el que et prenen, sinó la vida», diu una de les entrevista·
des. En aquest sentit, l’obra d’Ortuño constitueix una 
evidència més de com el Capital no comprèn cap altra 
manera de viure que la del valor de canvi, la mercan·
tilització de tots i cadascun dels aspectes de les vides. I 
allò que no pot sotmetre simplement ho elimina, o bé 
ho aparta.

Així doncs, a la relativa pacificació de les relacions 
socials a la ciutat li correspondria la duresa de les rela·
cions socials d’exclusió, discriminació i estigmatització 
cap a categories de població que, tal com s’ha vist a Pas-
sejada nocturna, queden sistemàticament concentrades 
i relegades a l’hàbitat social perifèric. Per això, l’anàlisi 
de les resistències que sorgeixen en contra d’un urba·
nisme sense escrúpols no ha d’oblidar la gran plurali·
tat humana i l’immens desequilibri socioespacial que 
caracteritza la ciutat. Vinculat a això, els processos de 
negociació de la dimensió urbana i la seva declinació 
local en l’esfera social, cultural i política de la metròpo·
li impliquen una espècie de «lluita pel reconeixement» 
dins d’una societat global més àmplia, profundament 
marcada pels imperatius neoliberals de fer i viure la 
ciutat. Podríem afirmar, doncs, que qualsevol forma de 
deserció o resistència que té lloc a la ciutat s’ha d’enten·
dre com una lluita social, la qual s’activa a partir de la 
dimensió urbana i en contra del model neoliberal de «fer 
ciutat». 
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Tal com reflecteix clarament l’obra de Jacobo Suca·
ri, La lluita per l’espai urbà, tota lluita social és, inexora·
blement i abans que res, una lluita de classes. Quan el 
terreny es converteix en una mercaderia preuada, quan 
cada centímetre quadrat de cada ciutat arriba a valors 
inimaginables al mercat, quan la ciutat esdevé espai de 
producció, els seus habitants passen a actuar sota relaci·
ons de producció i són, per tant, treballadors de la gran 
fàbrica·ciutat. L’obra de Sucari ens convida a reflexi·
onar sobre un dels canvis socials més importants que 
s’han viscut a les nostres ciutats: si durant el segle xix i 
gran part del xx la confrontació entre capital i treball es 
va produir darrere les parets de les fàbriques, durant el 
segle xxi, sota la forma actual del sistema socioeconò·
mic vigent —el neoliberalisme—, aquesta ha arribat a 
les places i els carrers, que se’ns mostren com autèntics 
camps de batalla social. Uns nens que juguen a pilota, 
un parc infantil, un hort sobre un solar ocupat o un sim·
ple banc on descansar es converteixen en resistències 
lesives per al model de producció dominant. A la fàbri·
ca·ciutat tot el que no faci olor de benefici s’ha d’elimi·
nar o reprogramar. Resistir aquesta reprogramació és la 
tasca fonamental dels nous treballadors urbans. 

La ciutat i el carrer 
L’agenda municipal de moltes ciutats globals es carac·
teritzaria, cada vegada més, per una ingent activitat 
de vigilància i control social que intensifica fins al pa·
roxisme els processos de normativització i fiscalització 
del carrer. D’aquesta manera, el mal anomenat «espai 
públic» arribaria a convertir·se en l’escenari predilecte 
d’una conflictivitat social de caràcter antagònic: racio·
nalitat contra relacions, formalitat contra informalis·
mes, ordre contra desordre, etc. En general, aquest tipus 
de conflictivitat ha anat sempre associat al carrer, entès 
com a escenari efímer i fugaç per excel·lència de les ac·
tivitats col·lectives, el lloc on als antropòlegs urbans 
se’ns permetria contemplar la feina de la societat sobre 
si mateixa, fent·se i desfent·se sense descans. En efecte, 
al carrer la vida urbana no es caracteritza per un ordre 
estable o determinat, sinó per un ordre que es troba en 
ordenament perenne, ja que respon a dinàmiques i ex·
pressions socials ancorades a un procés constant i ina·
cabat d’estructuració. 

Així doncs, tal com ens adverteix Raúl Arroyo a 
Cada dia passo per aquí, el que trobem al carrer és una vida 
col·lectiva que només pot ser observada en l’instant con·
cret en què emergeix, ja que està destinada a dissoldre’s 
de manera immediata. Les seves expressions són sempre 
efímeres i evanescents. Des de la perspectiva d’un estu·
di ortodox de la ciutat, que privilegia la materialitat i la 
commensurabilitat dels elements socials, aquestes ex·
pressions resultarien, de fet, confuses i borroses, gairebé 
matusseres i indefinibles. Per tant, qualsevol intent que 
es proposi com a objectiu descriure·les estaria destinat 
al fracàs. Precisament per aquests motius, Raúl Arroyo 
es limita a representar el seu trànsit quotidià per la ciutat 
mitjançant plans que retraten plaques o senyals viaris, 
adhesius virolats i cartells, grafits o pintades, parets, 
murs i fins i tot els diferents residus escampats per les 
voreres del barri del Raval, a Barcelona.

No obstant això, i sense pretendre menystenir 
l’oportuníssim projecte d’Arroyo, Toni Serra (Abu Ali) 
assoliria perfectament aquest objectiu a Los Sures, una 
obra que mereix una atenció especial, ja que aconsegueix 
reunir, en només setze minuts, tots els elements que de·
fineixen la ciutat. Ho aconsegueix, és clar, observant, 
passejant, ensumant, escoltant, practicant, sent agosa·
rat, interactuant sobre l’escenari mòbil que conformen 
els carrers d’un barri porto·riqueny del South Street de 
Brooklyn, a Nova York, anomenat popularment «Los 
Sures». Però el viatge per arribar a descobrir i documen·
tar l’essència de Los Sures implica una sèrie d’esforços 
previs. No és casualitat que l’obra comenci amb un breu 
tràveling filmat des d’un tren de rodalies que viatja en 
direcció a Brooklyn. El contingut visual d’aquestes pri·
meres imatges, així com el ritme sonor dictat pel tren 
que avança, gairebé sembla que conviden l’espectador a 
una mena de nova versió improvisada de Daybreak Ex-
press (Exprés de l’alba), la innovadora simfonia urbana 
dirigida per Donn Alan Pennebaker el 1953. 

Però el viatge acaba de seguida, i aleshores l’inte·
rès de la càmera se centra en les restes anònimes d’un 
material indistingible atrapades entre les fulles tallants 
d’una concertina, o les d’una gavina sense vida que es 
gronxa en un filferro. L’espectador es troba projectat 
bruscament a les entranyes d’una realitat perifèrica que 
transmet desolació, pobresa, abandonament i una llar·
ga sèrie de sensacions que adquireixen vida mitjançant 
plans curts, amb uns contrapunts i unes mescles de so 
que recorden inevitablement obres com One Way Boogie 
Woogie, de James Benning. És així com un evident ur·
banisme contaminador apareix reflectit en les imatges 
d’un cotxe bolcat i cremat al carrer, o bé en la presència 
insistent de tanques i xarxes de protecció que separen 
els espais de sociabilitat. Però l’apoteosi d’aquesta trista 
condició es mostra encarnada d’una manera immillora·
ble en les imatges que ens presenten un home que furga 
les escombraries produïdes per una societat malaltis·
sament capitalista. Als solars i els descampats d’aquest 
territori allunyat de la centralitat, els contrastos són in·
numerables, i la presència humana és gairebé nul·la: els 
seus habitants, empobrits i desprevinguts, es limiten a 
observar el carrer des de la finestra, mentre que als més 
petits se’ls prohibeix que hi tinguin cap contacte. Com 
a colofó, unes barres de ferro doblegades sobre si matei·
xes sobresurten de la runa i s’erigeixen contra el perfil de 
Nova York com un monument a la deixadesa. 

Però el viatge continua, i els primers rastres de vida 
urbana comencen a florir de manera desordenada. Una 
colla de nens juguen atrevidament a lladres i policies, 
imitant la repressió a què han estat exposats sense cap 
mena de censura des de la infantesa. A l’altra banda de 
l’East River, lluny de la majestuositat de la Gran Poma, 
els descampats adquireixen vida al capvespre, quan es 
desplega lliurement la informalitat que caracteritza ac·
cions tan senzilles com la pesca, el ball, la música i el 
simple oci no formalitzat. Tot d’una, una fosa a negre 
ens transporta a un altre lloc, on la pluja i la foscor de 
la nit s’apropien del carrer, que queda desert i, tanma·
teix, és contemplat amb anhel des de l’interior d’un 
restaurant xinès de menjar ràpid. Una dona impalpable 
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contesta el telèfon, però la trucada queda desatesa, igual 
que el carrer. No obstant això, per entendre el signifi·
cat seminal de Los Sures, es fa imprescindible anar més 
enllà d’una visió catequística del carrer, a seques, i con·
templar·ne el retrat multifacètic, la dimensió més fosca 
i sòrdida. 

Com s’ha dit, a l’«espai públic», elevat a dimensió 
pura i exempta del nucli conflictiu que l’explica i el fo·
namenta, se li assignarien funcions estratègiques en la 
conformació sistemàtica de les actituds i les aptituds so·
cials de l’individu. D’aquesta manera, l’espai públic es 
convertiria en l’anticarrer per excel·lència, una estruc·
tura social o ordenació de persones controlada o defini·
da institucionalment en què a cadascú se li assigna un 
paper o rol. Vinculat a això, parlar de carrer significarà 
també parlar d’un espai governat per dinàmiques rela·
cionades amb el poder de classe i sotmès a ideologies de 
caràcter polític i econòmic que transcendeixen l’àmbit 
local. Tant l’observació com la interpretació del carrer 
implicaran, doncs, analitzar les seves lògiques ocultes 
sense perdre de vista la profunda imbricació entre un 
determinat tipus d’urbanisme i els processos de mate·
rialització espacial de la desigualtat social. És al carrer, 
de fet, on la fusió col·lectiva dels individus s’enfronta a 
un model de societat fundat i abocat per principi a l’ex·
clusió, que els individus adapten a les seves necessitats 
o bé trastoquen segons les seves exigències. En aquest 
sentit, la virtut implícita de Toni Serra rauria, precisa·
ment, en el fet d’haver intuït que no és possible explicar 
la vida urbana del carrer sense acceptar abans que la di·
mensió urbana no és un objecte d’estudi, sinó un objecte 
de coneixement. 

En efecte, documentar la dimensió urbana implica 
necessàriament adequar les nostres maneres de mirar i 
descriure la ciutat acceptant que el carrer no és, en cap 
cas, el mirall nítid i immediat de l’esfera social, sinó, 
a tot estirar, un simple reflex, representació o imatge 
d’aquesta. El carrer, per tant, es configuraria com una 
espessa textura dels elements, codis i formats més di·
versos propis d’un inacabable flux massiu de veus, coses 
i cossos que es resisteixen no tan sols a ser interpretats, 
sinó, sobretot, a ser organitzats i planificats. Aquest 
aspecte el podem observar clarament a la segona part 
de Los Sures, quan la càmera, mig amagada darrere la 
finestra d’una habitació, comença a filmar tímidament 
el carrer i els usos furtius i fortuïts que en fan nens, ado·
lescents i gent ja més adulta. A partir d’aquest moment, 
la càmera baixa al carrer i s’hi submergeix sense medi·
acions ni filtres. En aquesta nova etapa del viatge cap a 
Los Sures, s’intueix la importància, per a la persona que 
hi ha darrere la càmera, de penetrar més en el lloc dels 
subjectes filmats, ja que es fa impossible interpretar les 
seves accions prescindint del context i la història en què 
adquireixen sentit. És així com Toni Serra comença a 
passar comptes realment amb aquella faceta del carrer 
entesa com a principal protagonista d’una dimensió co·
munitària encara més àmplia i complexa: el barri. 

Si per a l’urbanisme neoliberal un barri constitueix 
una espècie de laboratori social on experimentar in·
tervencions urbanes de caràcter classista i utòpic, per 
a l ’acció col·lectiva, un barri representa, en canvi, un 

veritable marc d’organització social i política. Tot això 
es posaria clarament de manifest a la presa final del re·
bombori de carrer, moment clau en què, per als indivi·
dus que viuen a Los Sures i en freqüenten els carrers, el 
barri es configura com una extensió sociocultural molt 
significativa de la llar. Aquesta extensió conformaria 
un autèntic espai de transició entre l’àmbit privat —la 
confiança i la protecció de la llar— i l’àmbit públic —
desprotegit, hostil i escassament intel·ligible. En aquest 
sentit, tal com va assenyalar de manera molt encertada 
Henri Lefebvre, el barri és «una porta d’entrada i de 
sortida entre els espais qualificats i l’espai quantificat», 
és a dir, entre un territori cada vegada més planificat i 
arquitecturitzat i la familiaritat dels nostres domicilis. 

Com va intuir el realitzador de Los Sures, la dimen·
sió de barri esdevé real, simplement, quan el carrer es fa 
casa, és a dir, quan la continuïtat d’usos i apropiacions 
col·lectives del carrer i al carrer possibilita la reproducció 
de formes exclusives de sociabilitat: les que es basen en 
la reciprocitat, el reconeixement i la familiaritat propis 
de les relacions de veïnatge. A Los Sures, així com en 
altres barris de Brooklyn i Nova York, o altres ciutats 
del món, aquestes complicitats i afinitats convergeixen 
en una «individualitat» que, tanmateix, es fa i es manté 
intrínsecament col·lectiva. En definitiva, dir barri im·
plica referir·se a una porció de territori urbà dotat d’una 
identitat social compartida per uns individus capaços 
d’associar·la directament a funcions, afectes, sentiments 
i sensacions profundament íntims, i sempre singulars. 
Contra tot pronòstic urbanístic, i davant l’harmonia de 
les formes i l’homogeneïtzació social afavorida pels tec·
nòcrates de la ciutat, el carrer continua sent viscut pels 
seus usuaris i transeünts com un sistema dens de relaci·
ons, una entitat social multifacètica la categorització i la 
classificació de la qual difícilment podrien liquidar els 
incommensurables significats incrustats en la infinitat 
de trobades que la configuren.

Obres seleccionades: 
Cada dia passo per aquí (Raúl Arroyo)
Cas públic: Zona blava (Diana Larrea)
Cas públic: Intrusos (Diana Larrea) 
Durch / A través (Carlos TMori) 
La fi de les paraules (Raúl Bajo) 
Kc#3: Digital (León Siminiani) 
La lluita per l’espai urbà (Jacobo Sucari) 
Los Sures (Toni Serra | Abu Ali) 
Passejada nocturna (Andreas Wutz) 
Reina 135 (Pedro Ortuño) 
Retorn (Benvinguts al nou paradís) (Itziar Barrio) 
Soc de la gran ciutat (Raúl Bajo) 
V-2 (Eugeni Bonet) 
Veïns (León Siminiani) 


