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MÀQUINES DE VIURE
Flamenc i arquitectura 
en l’ocupació i desocupació 
d’espais
Aquest projecte traça una genealogia històrica de les 
maneres de situar-se a l’espai modern, l’arquitectura 
i l’urbanisme desenvolupades entre la segona meitat 
del segle xx i avui dia. La nostra època ha fet del 
viure una forma administrada d’habitar. Cal capgirar 
aquesta fórmula: fer del viure una forma política 
d’habitar el món.



Unitat habitacional de La Virgencica
Imatge de la maqueta apareguda al número 61  
de la revista Hogar y Arquitectura, 1965



Màquines de viure. Flamenc i arquitectura en l ’ocupació i 
desocupació d’espais pren el títol d’un comentari de Federico 
García Lorca a Manuel de Falla, recollit a Arquitectura del 
cante jondo (circa 1932), segons el qual, mentre tots dos pas-
sejaven per un carrer de Granada, van sentir de sobte un cante 
antic, una veu i un toc de guitarra que sortien de l’interior 
d’una casa. Llavors, s’hi van acostar i, a través de la finestra, 
van veure «una habitació blanca, asèptica, sense cap quadre, 
com una màquina per viure-hi de l’arquitecte Corbusier». 

Lorca aplicava aquí, a l’habitatge d’un flamenc, el cè-
lebre machine à habiter de Le Corbusier, i associava, d’una 
manera lliure, conflictiva i, fins i tot, colonialista, el funcio-
nalisme de la casa moderna a l’obligada austeritat de la casa 
d’un pobre. 

No obstant això, és sobre aquesta bretxa de significats 
oberta pel poeta entre viure i habitar, entre vida natural i vida 
política, entre zoe i bios, sobre la qual gravita aquest projecte. 
Un terreny fèrtil des d’on es traça una genealogia històrica 
sobre les formes de situar-se a l’espai domèstic, l’arquitectura 
i l’urbanisme, i s’exploren les reinvencions dels fluxos circu-
latoris, de mobilitat i de passeig que van iniciar el seu camí 
durant la segona meitat del segle xx i es van desenvolupar, de 
forma complexa, en aquest segle. 

Mitjançant coreografies, músiques, accions, escenogra-
fies, pintures, pel·lícules, fotos i documents, l’exposició pro-
posa un ajust espaciotemporal entre tres camps de producció 
diferents, tres maneres de comprendre el territori, la ciutat 
i la casa que s’enuncien sota els epígrafs Espai radical, Espai 
social i Espai teatral, precedits d’un Prefaci. 

La nostra època és, potser, la que ha fet del viure una 
forma administrada de l’habitar. Cal, doncs, capgirar aques-
ta fórmula: fer del viure una forma política d’habitar el món. 
O, millor, tornar a saber que allò que separa el viure i l’ha-
bitar és invisible, segurament intangible, una cosa que se’ns 
escapa entre les diferents estades o estatges i les successives 
instàncies: allò que es perd. Es canta allò que es perd. Aquest 
és el viure que convoquem i del qual ens agradaria aprendre.
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PREFACI
De com Federico García Lorca interpreta  

l’arquitectura de Le Corbusier

«Fa uns anys, quan acabava de tornar a Granada de vacances de 
la universitat madrilenya, passejava amb Manuel de Falla per un 
carrer de la ciutat on sorgeixen de vegades aquests típics horts ori-
entals que comencen a ser únics al món. Era estiu i, mentre xer-
ràvem, ens eixugàvem la suor de plata que produeix la lluna plena 
andalusa. Falla parlava de la degeneració, de l’oblit i del despres-
tigi que començaven a afectar les nostres velles cançons, titllades 
de tavernàries, de fatxendes i de ridícules per la massa de la gent. 
I just quan protestava i rondinava per això, d’una finestra va sortir 
la cançó antiga, pura, aixecada amb empenta davant el temps.

Flors, deixeu-me 
flors, deixeu-me 
que qui té una pena 
no la hi entreté ningú. 
Vaig sortir al camp a divertir-me 
deixeu-me, flors, deixeu-me.

Ens vam acostar a la finestra i, a través de la gelosia verda, vam 
veure una habitació blanca, asèptica, sense cap quadre, com una 
màquina per viure-hi de l’arquitecte Corbusier. I a l’habitació, 
dos homes, l’un amb la guitarra i l’altre amb la seva veu. Tan net 
era el qui cantava que l’home de la viola de mà desviava suaument 
la vista per no veure’l tan nu. I ens vam adonar perfectament que 
aquella guitarra no era la guitarra que ve en un estoig de panses i 
té taques de cafè amb llet, sinó la caixa litúrgica, la guitarra que 
surt de nit quan ningú no la veu i esdevé aigua de deu. La guitarra 
feta amb fusta de barca grega i crineres de mula africana.»

Federico García Lorca, extracte del text i conferència Arquitectura del cante 
jondo, escrita i impartida el 1932

Les màquines d’ habitar
Passejar per Granada era la manera que Manuel de Falla tenia 
d’acostar-se sensorialment al cante jondo. No només amb Federico 
García Lorca, també amb Daniel Vázquez Díaz o amb Miguel 
Cerón, que li va donar la idea d’organitzar un esdeveniment, el 
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Concurs de Cante Jondo per Corpus del 1922. Les comparacions 
entre l’espai de l’arquitectura i l’espai de la música popular són una 
constant en els diferents testimonis que ens han deixat aquelles ca-
minades. La tensió entre una arquitectura orientalista mauròfila 
i una altra de popular arabitzant polaritzava les referències amb 
comparacions estilístiques similars entre el flamenc —ornamental 
i eròtic— i el jondo —auster i transcendent. Lorca escriu la història 
de la seva particular passejada a principis dels anys trenta al seu 
seminal Arquitectura del cante jondo, i és llavors quan introdueix el 
pensament funcionalista de Le Corbusier, a qui havia conegut 
al febrer del 1928 a la Residència d’Estudiants. En aquells anys, 
Lorca, i també Falla, estaven canviant substancialment les seves 
teories sobre el jondo i difuminaven les diferències amb el flamenc. 
La traducció de machine à habiter com a màquina per viure-hi té la 
seva lògica semàntica. Falla, en un dels símils arquitectònics que 
proposa a Vázquez Díaz, compara el perfecte ús de l’habitatge po-
pular amb el sobri funcionalisme d’una guitarra i l’aprofitament 
magnífic que fa el tocaor de les possibilitats sonores d’aquest instru-
ment bàsic. I potser és l’ús de l’espai, i no tant el seu disseny, el ma-
tís que desplaça Lorca amb la veu viure en lloc del terme habitar, en 
descriure l’habitatge d’aquells flamencs darrere la gelosia verda.

On Photography
Sembla pertinent que un relat com el de Màquines de viure, construït 
fonamentalment a partir de fotografies del passat immediat, s’aturi a 
reflexionar sobre la qualitat d’aquestes representacions. L’imaginari 
flamenc, gitano i romaní està mediat per imatges fotogràfiques des 
de la seva cristal·lització romàntica, des dels estereotips de l’exotisme 
i des del realisme pobre de la bohèmia. No és casualitat que l’edició 
anglesa d’On Photography (1977), el clàssic de Susan Sontag, mos-
tri a la portada Gitano mirant com la policia desallotja la seva 
família, una fotografia de Don McCullin del 1963. D’una banda, 
hi ha denúncia i solidaritat amb els perseguits, però la imatge està 
fortament colonitzada pels signes de la societat que la produeix: tòpics 
de les vides marginals, idealitzacions excloents de la diferència, na-
turalització de les diferències polítiques. Els gitanos, i d’una manera 
semblant també els flamencs, han estat subjectes i objectes predilectes 
del gran teatre de la fotografia exòtica. 

Potser ningú no ha estat capaç de traçar l’ imaginari dels gita-
nos, els romanís europeus, com Josef Koudelka. Ningú amb més efi-
càcia, fins al punt de dotar-los estilísticament de tota una manera de 
representar: cossos expressats en gestos, dignitat en l’adversitat de les 
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condicions materials de vida, i composició escenogràfica teatral i 
cruament realista a parts iguals. 

Jo Spence va col·laborar amb Koudelka en els reportatges que el 
txec va fer a Anglaterra. Els seus primers treballs socials van comen-
çar així, treballant amb associacions de suport a infants gitanos, més 
exactament el que a la Gran Bretanya es coneix com a rom, gypsies 
i travellers. Spence obre el seu treball amb una pregunta sobre les 
mateixes fotografies de Koudelka: és possible representar, o, millor, 
presentar d’una altra manera, les formes de vida, el treball atzarós 
i els usos d’ habitació que els gitanos construeixen a les seves ciutats?

ESPAI RADICAL
La Internacional Situacionista,  

influències i conseqüències  
entre l’habitar i les formes de vida

Aquest àmbit mostra i reconstrueix l’atenció de la Internacional 
Situacionista —possiblement l’última avantguarda radical— 
per les ocupacions i les mobilitats al territori de romanís, gitanos, 
flamencs i la bohèmia de l’exili polític espanyol, especialment els 
llibertaris. Aquest interès es va posar de manifest des del pri-
mer moment, durant els dies en què es va fundar el moviment, a 
Cosio di Arroscia, quan Pinot Gallizio va ser nomenat «príncep 
gitano».

Aquí es planteja un recorregut a través dels treballs de Cons-
tant Nieuwenhuys, Har Oudejans, Asger Jorn, Guy Debord, Wal-
ter Olmo i el mateix Pinot Gallizio sobre el flamenc i, en concret, 
sobre el campament gitano d’Alba, al nord d’Itàlia, i també sobre 
el seu desenvolupament posterior amb el projecte New Babylon. 

Així mateix, una vegada passat el Maig del 68, en què la In-
ternacional Situacionista va tenir un indubtable protagonisme, i 
una vegada derrotades moltes de les seves propostes polítiques, 
es va renovar l’aproximació de Guy Debord i Alice Becker-Ho 
a les genealogies convocades per gitanos i flamencs, des de Jan 
Yoors fins a Tony Gatlif. En aquest camp ens referim al noma-
disme i al rebuig del treball; a l’usdefruit de l’espai urbà, al pre-
domini del joc i a l’anomia delinqüent; al laberint i a la roda; 
a l’argot, a la baixa producció industrial i al détournement. El 
mateix Debord va sintetitzar alguns d’aquests aspectes mitjan-
çant una aguda observació a propòsit dels gitanos, de qui va dir: 
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«El capitalisme els travessa de cap a cap i això no canvia en res 
la seva forma de vida».

Els nous babilonis
El problema d’habitació d’un grup de gitanos a Alba, el 1956, 
durant el Laboratori Experimental de la Bauhaus Imaginista és, 
certament, pertorbador. Pinot Gallizio, com a delegat municipal, 
proposa que s’allotgin als afores de la ciutat. Primer Oudejans, 
i després Constant, proposen construir-los espais, llocs i indrets. 
No estem assistint només al naixement de New Babylon, el gran 
projecte d’urbanisme utòpic de Constant. El que aquests gitanos 
treuen a la llum és tot un univers mitopoètic que per a molts dels 
futurs situacionistes —Constant, Pinot Gallizio, Debord— serà 
una constant política i poètica. Derives, psicogeografia i détourne-
ment són també eines etnogràfiques per descriure la vida d’aquests 
gitanos itinerants. Amb gitano, gitane, gipsy i flamenc es tracta, 
això sí, d’un camp de significats expandit: Durruti i Picasso; els 
anarquistes i la Guerra Civil Espanyola; Miró i Lorca; la gran 
literatura barroca i el flamenc. Després del Maig del 1968 i de 
la dissolució de la Internacional Situacionista, ja apaivagada la 
rebel·lió dels provos, els gitanos apareixen, desapareixen i reapa-
reixen, una vegada i una altra, com a font d’una resistència exis-
tencial. Flamencs, gitanos, romanís: els nous babilonis.

Els reis de l’argot
A la ressenya que va fer el filòsof Giorgio Agamben del llibre Les 
princes du jargon (1993), d’Alice Becker-Ho, s’assenyala una hipò-
tesi política. Dins l’inventari de locucions d’argot de procedència 
gitana —romaní, sinti, flamenca, gypsy, etc.; en cap moment no es 
fa coincidir aquesta parla amb un poble o una cultura concrets—, 
sembla que s’identifica una nova classe de subjecte polític que no 
es manifesta pròpiament com un poble, encara que comparteix 
amb aquest moltes de les seves qualitats. Aquests gitanos, gypsies 
o flamencs —com sabem, flamenc i gitano és el mateix, gitano 
i rom també; no obstant això, flamenc i rom no són coincidents— 
posen en crisi la naturalització de la identitat entre una llengua 
i un poble. Agamben escriu: «La relació gitanos-argot posa radi-
calment en dubte aquesta correspondència en el moment mateix 
en què la recupera paròdicament. Els gitanos són al poble el que 
l’argot és a la llengua; però, en el breu instant en què l’analogia 
es manté, projecta una llum fulgurant sobre la veritat que la cor-
respondència llengua-poble estava destinada a encobrir: tots els 
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pobles són bandes i coquilles, totes les llengües són argot.» Així, 
es considera l’argot com una categoria política, poètica, filosòfica 
i, fins i tot, com un paràmetre per concebre l’espai i les formes 
d’habitar-lo, una categoria pròpia que s’enfronta a l’arquitectu-
ra i l’urbanisme com a llengües dominants. En conseqüència, ja 
desarticulada la Internacional Situacionista, per al pensament 
de Guy Debord i Alice Becker-Ho, l’argot —trobar clus, llen-
gua pura, pràctica minoritària d’una llengua gramatical, recorda 
Agamben— es converteix en una clau amb la qual posar en crisi 
els valors essencials de la sobirania política dels estats on viuen, la 
famosa identitat entre un poble i una llengua, però també en una 
eina —«caixa d’eines», dirien Deleuze i Guattari— amb la qual 
qüestionar els sabers, els hàbits i les formes de vida des d’on els ha 
llastat aquesta identificació sobirana.

Llums i ombres
El debat entre les diverses formes de documentació del fet social té a 
veure amb les tradicions pictorialista i simbolista, les dues primeres 
vies que la fotografia havia adoptat per presentar-se com a art. L’es-
pecificitat pròpia del medi és una recerca incessant, d’una banda, de la 
consciència de l’artificiositat retòrica de tota operació tècnica; de l’altra, 
de les pretensions d’objectivitat, que res no s’ interposi entre allò que es 
retrata i la càmera. El pintoresquisme romàntic havia convertit els 
gitanos i els habitants marginals de la ciutat en objectes d’un paisatge, 
una mena d’actors necessaris de «Villa Miseria» reduïts a mers este-
reotips. Constantment, encara que en diverses onades i maneres, els 
fotògrafs tendeixen a redimir els subjectes que fotografien, a intentar 
que la seva realitat, experiència vital i elements culturals legitimin 
la imatge que en prenen. Colita, per exemple, a la magnífica sèrie de 
fotografies del rodatge de Los Tarantos (1963), el film de Francisco 
Rovira-Beleta, en el fons no va retratar tant una ciutat de barraques 
com un decorat cinematogràfic que permetia col·locar els subjectes en 
escenes ben projectades. Aquesta plasticitat hi era, per descomptat, 
però el valor cinematogràfic va consistir, des de llavors, en una ma-
nera particular de fotografiar els gitanos i altres habitants marginals 
de les perifèries urbanes. En molts sentits, la mirada de Colita, de la 
mateixa manera que la de Koudelka en l’àmbit internacional, es va 
convertir en un estàndard, un clixé per al retrat etnogràfic dels gitanos 
i el flamenc. Les excepcionals fotografies de Ramón Zabalza també 
operen sota aquestes premisses i, conscients dels precedents, intenten 
calibrar d’una altra forma el document etnogràfic, sobretot amb la seva 
dedicació des del camp de l’antropologia. No és que hi hagi solucions, 
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ni que l’objectivitat fotogràfica es pugui convertir en un grau. Cada 
manera de fer acaba generant els seus propis manierismes. No obstant 
això, ser conscients dels precedents formals permet actuar amb pro-
porció i atorgar diferents valors a les imatges.

El col·lectiu francès 4Taxis, Teresa Lanceta i Julio Jara es pre-
senten com una excepció temporal en el relat de Màquines de 
viure. Són formes de treball resultants i coincidents, en gran 
part, amb els pressupòsits de l’exposició. Per això s’incorporen 
a la narració de la mostra com a reformulacions retroactives, 
tallant o amplificant cadascun dels seus tres apartats.

Un an à Séville (pour toujours) – 4Taxis
Michel Aphesbero i Danielle Colomine construeixen 4Taxis a 
l’Escola de Belles Arts de Bordeus i desenvolupen entre els anys 
1989 i 2013, a moltes ciutats del món, el seu taller de pensament 
nòmada —Pensée Nomade, Chose Imprimée (PNCI). Los An-
geles, Nàpols, Oaxaca, Madrid o Barcelona queden plasmades 
a la revista del mateix nom, 4Taxis, òrgan d’expressió de la seva 
particular nomadologia. A finals dels anys vuitanta s’instal·len 
a Sevilla, i fins al 1992 duen a terme un seguit d’experiències de 
coneixement i ensenyament de la ciutat. 

Un an à Séville (pour toujours), del 1992, és un d’aquests tre-
balls. L’imaginari urbà buidat als fulls d’un calendari universal. 
Espais comprimits en seqüències temporals concretes que pre-
senten un atles o museu d’imatges definitiu. La revisió que fan 
de l’imaginari popular, el fet d’assenyalar la dimensió política 
d’unes formes de fer flamenc i la secularització de les tradicions 
són, sens dubte, alguns dels seus èxits. La influència d’aquests 
treballs de 4Taxis en tota una generació d’artistes que treballa-
ven a Sevilla potser no ha estat encara prou valorada.

ESPAI SOCIAL
La ciutat radiant: gitanos, flamencs i migrants  

entre les construccions utòpiques  
i el tancament del polígon d’habitatges

Aquest camp explora els diferents projectes socials d’habitació 
que s’han dut a terme a França, Espanya i Portugal per acollir 
poblacions gitanes. Aquests projectes —l’antecedent dels quals 
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seria el falansteri, però també el camp de concentració— van 
tenir com a tret comú que afrontaven peculiaritats familiars i 
de grup, oficis deslocalitzats i formes de vida inestables territo-
rialment parlant, com ara el nomadisme. 

El conjunt aplega la Cité du Soleil, projectada per Georges 
Candilis el 1961 prop d’Avinyó; La Virgencica, construïda a Gra-
nada per acollir la població de l’Albaicín i el Sacromonte desplaça-
da per les inundacions; les Viviendas para una Comunidad Gitana 
d’O Vao, al costat de Pontevedra, concebudes per Pascuala Cam-
pos i César Portela; Gao Lacho Drom, un barri gitano a la perifè-
ria de Vitòria que va desaparèixer el 1983; La Malagueira, a Évora, 
el gran projecte d’habitatge social desenvolupat per Álvaro Siza 
per a obrers, camperols i gitanos, i, finalment, Plata y Castañar, 
el poblat per a gitanos dissenyat per Juan Montes a Villaverde, als 
afores de Madrid, que va ser enderrocat durant l’especulació dels 
anys noranta. 

Així mateix, s’aborda el que es podria considerar una segona 
etapa, quan es van donar per fracassats els projectes comunals i es 
va voler assimilar la població gitana, juntament amb altres grups 
marginals, als grans polígons d’habitatges construïts per a la mi-
gració camperola i meridional. Alguns exemples específics en 
aquest sentit, i diferents entre si, serien Caño Roto a Madrid, el 
barri de Bellvitge a l’Hospitalet de Llobregat o el Polígono Sur a 
Sevilla, amb les seves famoses Tres Mil Viviendas. En tots aquests 
projectes, el fet simbòlic flamenc hi té un paper de representació 
important a l’hora d’habitar, i la nostàlgia dels territoris perduts 
és, també, una reinvenció poètica del nou espai on s’havia de viure.

Els paradisos perduts
La planificació social i urbana de les societats europees després 
de la Segona Guerra Mundial té en els pobles gitanos un cas 
d’estudi particular. Els plans d’especificitat —és a dir, construir 
ciutats o campaments especials que adaptessin l’hàbitat a la par-
ticular forma de vida i treball de les comunitats romanís, moltes 
d’elles itinerants— van ser un dels primers intents d’abordar 
urbanísticament aquest tema. 

Sobre aquestes policies de planificació planava el fantasma 
dels camps de concentració, que, de fet, s’havien construït per ex-
terminar els gitanos durant l’època de govern nacionalsocialista 
a Alemanya i als països ocupats. En la prehistòria de l’enginyeria 
social de planificació urbana, els gitanos, i també els flamencs, 
tenen una genealogia contradictòria. Els falansteris, inspirats per 
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Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand
Disseny de Charlotte Perriand per a Le Pavillon Suisse  
a la Ciutat Universitària de París, París, 1933
Col·lecció Anne Laure Gillet i Hernando Pérez Díaz
Foto Lukasz Michalak

Federico García Lorca
Passejada d’una vespa pel meu «qualto», Granada, 1923
Arxiu Manuel de Falla



Ralph Rumney (atribuïda) 
A dalt: Pinot Gallizio amb arracades, proclamat «príncep dels gitanos»
A baix: Pinot Gallizio, Piero Simondo, Elena Verrone, Michèle Bernstein, 
Guy Debord, Asger Jorn i Walter Olmo durant la fundació  
de la Internacional Situacionista 
Cosio di Arroscia, agost de 1957



Julián Álvarez
¡Bellvitge, Bellvitge!
A dalt: Ginesa Ortega i Pedro Sierra
A baix: Edifici Torre 
Barcelona, 1979



Autor desconegut, sobre fotografia de Szuic Krzyzanowski 
A propòsit d’Eines
CESI, Point F Plateau du Moulon, Gif-sur-Yvette, 1978
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía



Fourier, van tenir a Scaieni, Romania, un dels seus experiments, 
amb una comunitat formada principalment per gitanos esclaus 
i lliberts. Igualment, a El Tempul, Cadis, es va intentar crear una 
comunitat amb treballadors gitanos i no gitanos procedents de 
l’entorn agrícola de Jerez. 

Trobem llavors que, amb les ombres de la utopia i l’horror, 
una sèrie d’arquitectes i enginyers socials intenten integrar aques-
tes comunitats perifèriques —roms i altres comunitats itinerants— 
dins el carril central d’una societat productivista, ja sigui de signe 
socialista o plenament capitalista. La intenció és fer que les seves 
peculiaritats diferencials d’hàbitat siguin productives per al cos 
social. Les construccions experimentals d’aquests anys —Cité du 
Soleil, a Avinyó, és del 1961, i Gao Lacho, a Vitòria, del 1969— 
pretenen fixar al terreny les comunitats nòmades i itinerants, amb 
l’objectiu d’«integrar-les» en la societat i infondre’ls uns valors 
morals i socials propis de les formes de vida sedentàries. En defini-
tiva, fixar-les-hi perquè produeixin i deixin de ser improductives, 
ja que constitueixen una pedra a la roda del progrés. 

Enmig dels diferents desplaçaments socials de l’època 
—migracions laborals, turisme, desplaçaments de docents uni-
versitaris—, es tracta de normalitzar les comunitats mòbils que 
no són normatives ni productives. Un moviment de població 
que no va acompanyat d’un moviment de capital tampoc no és 
entès pel cos social com a efectiu, i per això es prenen mesures 
policials de planificació urbanística. En molts sentits, aquests 
experiments socials van ser un fracàs, o, més aviat, com planteja 
Miguel Benasayag, «el resultat de la vida que s’obre pas malgrat 
la voluntat planificadora».

Els paletes de l’espectacle
Després de la Segona Guerra Mundial, l’acceleració i la velocitat 
dels moviments de població del camp a la ciutat, de regions pobres 
a ciutats riques, de zones devastades per catàstrofes humanes o 
naturals a les grans àrees metropolitanes, van presentar un im-
portant repte als megalòmans projectes de l’urbanisme modern. 
El polígon d’habitatges encarna, alhora, el triomf i el fracàs de la 
planificació promoguda des de la Carta d’Atenes (1933-1942) i els 
seus efectes a la Cité Radieuse o la Unité d’Habitation de Marse-
lla, tots tres projectes liderats per Le Corbusier i un influent grup 
d’arquitectes i urbanistes moderns. No obstant això, cal dir que 
no hi van faltar les veus crítiques, des del reformisme del Team X 
—on hi havia, per exemple, Georges Candilis i Aldo van Eyck, 
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mentor de Constant— fins a l’oposició radical de la Bauhaus Ima-
ginista i, més tard, de la Internacional Situacionista. 

El desenvolupament del polígon d’habitatges s’enfronta, 
per descomptat, a l’especulació desenvolupista del capitalisme 
postindustrial, que desvirtuava, mitjançant els seus filtres de 
classe, el desplegament idealista que, segurament, animava els 
arquitectes del Moviment Modern. 

També l’enginyeria social es va engendrar amb materials 
que n’auguraven el fracàs funcional. La inspiració primitivis-
ta que presentaven hàbitats formalment austers va justificar un 
gir ruralista —la inspiració popular ha estat moltes vegades una 
coartada per suprimir necessitats i serveis—, i fins i tot colo-
nialista, quan els primers projectes es van situar, per exemple, 
als afores d’Alger, on, simbòlicament, havien estat els camps de 
concentració de Boghari, Colomb-Béchar i Djelfa. 

La mateixa intenció d’experimentar amb aquestes formes 
d’habitació a les colònies anunciava ja els plans figurats per la 
planificació urbanista per a les nostres perifèries metropolitanes. 
Però, al mateix temps, l’arquitectura del Moviment Modern es 
venia amb imaginaris futuristes i residencials. Com assenyalaven 
els situacionistes, es tractava de ciutats turístiques, grans cons-
truccions residencials destinades a l’oci i a la jubilació dels treba-
lladors de l’opulenta Europa, que buscaven el benestar ambiental 
propi de les urbs mediterrànies. El contrast entre les urbanitza-
cions turístiques i les ciutats dormitori de l’extraradi mostra totes 
les claus i les contradiccions del projecte modern. Sovint calia 
aixecar una ciutat dormitori precisament per als treballadors, la 
mà d’obra barata, que havia de construir els parcs turístics resi-
dencials. I no només les zones turístiques, les nostres ciutats, com 
a indústries del sector serveis que volen ser, s’han desenvolupat 
especialment al voltant de la seva «espectacularització» producti-
vista i amb una voluntat de ser cada vegada més rendibles i produ-
ir plusvàlues significatives en la simple habitació. Així, fenòmens 
com la patrimonialització, la gentrificació o la turistificació neces-
siten una mà d’obra barata que els sostingui. Un polígon d’habi-
tatges on els paletes de l’espectacle puguin recuperar forces.

The Gypsies
The Gypsies (1967) és l’obra mestra de Jan Yoors, una barreja de llibre 
d’aventures i document etnogràfic en què l’autor narra la seva pròpia 
experiència quan va viatjar, entre els 12 i els 22 anys, amb algunes 
famílies gitanes pel cor d’Europa. Durant la Segona Guerra Mundial, 
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Yoors va fer d’enllaç entre els gitanos que fugien dels nazis i hi com-
batien i els exèrcits aliats. Va visitar com a fotògraf aquestes famílies 
gitanes, i les seves reflexions sobre les estratègies dels gitanos respecte 
de les imatges són prodigioses. D’una banda, descriu la vanitat lúdica 
que els produeix ser retratats i, de l’altra, més enllà de les supersticions 
culturals, evidencia la manera com ben aviat van adquirir el valor 
que per als gachós —els no gitanos— tenien les seves representacions. 
D’aquesta manera, van passar a administrar aquest benefici simbòlic 
com una forma d’aconseguir alguna subsistència econòmica, però tam-
bé de gestionar la seva dignitat i fer eficaç la seva autonomia, demos-
trant que continuaven sent els amos d’ells mateixos, del seu retrat, fins 
i tot en la pobresa. Per això és tan interessant veure la manera com 
Yoors fotografia els seus germans, ja que totes les seves imatges tenen 
l’abast de la foto familiar, de l’àlbum de família. Per fer el llibre The 
Gypsies of Spain (1974), va convidar el fotògraf André A. López per 
fer les imatges, sens dubte extraordinàries. No obstant això, des de la 
perspectiva crítica representada per Jo Spence, hi havia una excessiva 
teatralització, fins i tot certa monumentalització, en les fotografies. 
I és curiós, ja que les imatges originals que Yoors va plasmar en aquest 
viatge són més a prop del relat social, de la immediatesa dels gestos i de 
l’espontaneïtat sense filtres que llavors perseguia la fotògrafa britànica. 
Cal dir, com a comentari addicional, que, gràcies a les fotografies de 
Yoors, avui dia es poden continuar identificant molts gitanos i gitanes 
que van ser exterminats durant el genocidi nazi.

Calle Jerusalén, n.º 8. Barcelona – Teresa Lanceta
Als voltants del Barri Xino de Barcelona, prop d’El Rastro 
madrileny, a tocar dels barris sevillans d’El Arenal i de Tria-
na, als turons de Granada…, el cas és que Teresa Lanceta ha 
viscut i ha treballat entre gitanes durant molt de temps. No hi 
ha cap pregunta original sobre aquesta predilecció, sinó mol-
tes conseqüències a la trama final del seu treball. A cada casa 
on va viure va teixir un tapís. Davant el quadrat com a defini-
ció primera de la modernitat, la seva opció constructiva és el 
triangle. És una conseqüència immediata d’una manera de fer 
particular. Les formes es teixeixen en palimpsest, l’ordit és una 
gramàtica que nua moments d’una vida, retalls de biografia, 
tragèdies i alegries. El que fa l’aranya quan pren els seus fils de 
l’experiència. Hem de pensar cada intersecció de filatures com 
un bit d’informació. La memòria sensorial s’omple amb aquest 
bagatge, una indefinida manera de viure que Teresa Lanceta va 
trobar entre aquelles dones gitanes.
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ESPAI TEATRAL
El territori en el nou teatre ritual andalús  

i l’espai dels centres de producció  
del lumpenproletariat

Aquest tercer apartat assenyala la manera com els artistes gita-
nos i flamencs, a conseqüència de les reivindicacions polítiques 
durant el tardofranquisme i la Transició, concretament en l’àm-
bit del teatre, van ser conscients de les successives transforma-
cions espacials, i van desenvolupar noves formes d’habitar que 
exigien una certa «desterritorialització» dels vells escenaris. 

Aquí trobem el Teatro Estudio Lebrijano de Juan Bernabé i 
el seu Oratorio (1968); La Cuadra de Sevilla amb Salvador Távora 
a Quejío, Los palos i Herramientas (1972-1977); el Teatro Gitano 
Andaluz de Mario Maya, amb Camelamos naquerar (Volem par-
lar) i ¡Ay! Jondo (1976-1977), a més d’altres autors com Alfonso 
Jiménez Romero, José Heredia Maya i Juan de Loxa. També s’hi 
inclouen diferents grups i col·lectius, com ara el Teatro Estu-
dio de Arahal, Cascao Teatro de Màlaga, el Teatro Algabeño 
i les experiències teatrals d’Ocaña, Fernanda Romero i Manu-
el de Paula, així com l’accidentada Antígona de Bertolt Brecht 
(1969), en la qual Smash va col·laborar amb el grup Esperpento. 
Igualment, es mostren els nous espais de producció on es van 
reelaborar aquestes poètiques: La Cuadra de Paco Lira a Sevi-
lla, la Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla, amb 
l’activisme sui generis de Francisco Moreno Galván, i el Corti-
jo Espartero de Morón de la Frontera, on se subratlla l’especial 
magisteri de Diego del Gastor en els projectes experimentals de 
Darcy Lange. 

L’arrel rizomàtica
Les ciències que el flamenc ha originat com a objecte d’estu-
di —la famosa flamencologia— són una suma d’academicisme 
universitari i enginyoses explicacions casualistes sobre els seus 
orígens, funcions i desenvolupaments. 

El naturalisme darwinista i la geografia positivista van 
alimentar els primers estudis del folklore, i així es va estendre una 
explicació cartogràfica del fet flamenc que situava els seus orígens 
a les zones més agrestes del món agrícola, des d’on, en diferents 
onades, va arribar a les ciutats amb les seves tonades i els seus 
ritmes populars. 
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La configuració cartogràfica del triangle geogràfic de la 
Baixa Andalusia on s’origina el fet flamenc —Utrera-Lebrija-
Jerez en l’expressió més restringida; Cadis-Sevilla-Màlaga en la 
més oberta— va produir força teories i formalitzacions expres-
sives constituents del que seria el gir etnogràfic en el flamenc a 
finals dels anys cinquanta. 

La deu gitana —sobretot dels gitanos sedentaris de l’An-
dalusia Occidental, que s’havien dedicat a tasques agrícoles, en 
oposició als gitanos andarríos o canasteros, encara itinerants—, 
així com el primitivisme rural —els fandangos, les cançons de 
batre i altres formes del cante de labor—, basteix un territori ori-
ginal i adàmic del sòl constitutiu del cante i el ball flamencs. 

Els nous moviments de població del camp a la ciutat, el des-
plaçament de les masses populars i dels habitants gitanos dels 
centres urbans a l’extraradi, l’emigració del sud a zones riques 
del nord ibèric o a l’Europa més industrialitzada, formen una 
nova manera d’entendre el territori i la circulació de la seva gent. 
El xoc entre la «territorialització» de la teoria i la «desterritoria-
lització» dels fets socials, polítics i econòmics va originar altres 
formes d’entendre el flamenc i les seves representacions. 

A l’espai escènic, singularment travessat pel fenomen del 
teatre independent, les lluites polítiques antifranquistes i l’as-
semblearisme d’una cultura populista també comencen a forjar 
formes diferents de comprendre les expressions artístiques del 
flamenc. Per això l’espai escènic és un lloc privilegiat per obser-
var els moviments d’espai i habitació que tenen lloc aquests anys. 
És important subratllar la tensió entre la teoria tradicional i els 
nous formats, ja que d’aquesta interacció entre forces centrípetes 
i centrífugues sorgeix la tensió i les riqueses d’un panorama que 
conjuga alhora teatre ritual, reivindicacions polítiques i formes 
alternatives de vida marginal. 

El teatre flamenc es desplaça fora dels teatres, a l’àmbit ru-
ral, a les fàbriques, a les cases de cultura creades pels treballadors 
emigrants, i simultàniament incorpora amb llibertat els nous 
plantejaments brutalistes, la integració d’elements de la cultura 
del treball agrícola i industrial, i la ruptura de l’espai entre actors 
i espectadors, així com la construcció col·lectiva de textos i gestos 
escènics. 

Davant un flamenc que es presentava estructurat com un 
arbre amb ramificacions i arrels diverses, aquest altre es presenta 
ara amb la forma d’un rizoma, sense jerarquies originals i sense 
diferències entre tija, tronc i arrels.
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El «lumpenproductivisme»
Va ser el videoartista neozelandès Darcy Lange el primer que 
va assenyalar que els espais presentats com a nuclis originals i 
atàvics del flamenc eren, en realitat, centres vius de producció 
d’un art nou i vell alhora. Després de les seves obres estructu-
rals sobre el treball industrial, els vídeos multicanal al voltant 
del cognitariat i els sabers universitaris, Lange va triar l ’en-
torn del Cortijo Espartero i de Diego del Gastor, a Morón de la 
Frontera, com a cas d’estudi d’unes maneres de fer que tenien en 
la festa el motor principal i que, paradoxalment, trobaven en la 
improductivitat la seva riquesa més gran, el seu capital acumulat, 
la seva plusvàlua. 

Juntament amb el Cortijo Espartero, liderat per l’americà 
Donn Pohren i per Diego del Gastor, i que, d’altra banda, Dan 
Graham va comparar amb una mena de Factory warholiana 
amb gitanos i camperols andalusos en festa permanent, també 
considerem com a centres de construcció de la cultura popu-
lar la Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla, amb 
Francisco Moreno Galván —germà de l’influent crític d’art José 
María Moreno Galván— com a intel·ligència crítica i renovació 
plàstica; i La Cuadra de Paco Lira, amb les seves diverses seus a 
Sevilla —La Carbonería és l’últim d’aquests espais que van sor-
gir de La Cuadra—, on s’aplegava gent del teatre, del rock, de la 
poesia clàssica i experimental, de la pintura i de la bohèmia se-
villanes. Pisco Lira, hereu d’un d’aquests espais, ho explica molt 
bé quan admet el magisteri simultani d’Agustín García Calvo i 
Antonio Mairena. 

Tots aquests centres estaven molt atents als avenços tecno-
lògics i al desplegament modern de la cultura de la reproducció 
tècnica. No només perquè s’hi coïen tallers de ràdio, els primers 
assajos de discjòqueis, el cinema independent i els primers víde-
os, programes de televisió com Rito y geografía del cante flamenco 
i les novetats de la poesia visual o de la impressió —des de tallers 
de serigrafia popular fins a les primeres fotocopiadores—, sinó, 
també, per la manera col·lectiva i comunitària com aquestes acti-
vitats es desenvolupaven, ja que, tal com manava el mite flamenc, 
es difuminaven les diferències entre autors i espectadors, entre 
els creadors i el poble que els patrocinava. 

Fenòmens com l’anomenat teatre ritual andalús van tenir 
lloc en aquest tipus d’espais, amb la col·laboració d’autors i ac-
tors diversos. Pensem, per exemple, en un fet tan simple com 
la incorporació del cante jondo a la forma del cor de la tragèdia 
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grega original, que va ser possible gràcies al concurs d’Alfonso 
Jiménez Romero, Juan Bernabé, Salvador Távora, Ángela Men-
daro, Teatro Estudio Lebrijano, Joaquín Arbide, Joao Cabral 
do Melo, Margarita López Pedregal, Teatro Estudio de Arahal, 
José Monleón i el mateix Paco Lira, propietari i artífex de l’espai 
de La Cuadra.

La Chanca
El gir etnogràfic en fotografia resulta paradoxal a l’ hora de retratar 
els àmbits socials periurbans i també les representacions no teatrals 
del flamenc. Quan la fotografia clàssica recorre a l’etnografia hi troba 
uns primers models pintoresquistes que intenta superar. La fotogra-
fia obrera soviètica, el documentalisme britànic o els fotògrafs que 
van acompanyar el New Deal als Estats Units són aportacions que 
intenten allunyar-se dels estereotips que fotografien i, alhora, cons-
trueixen clixés difícils de no repetir. Les fotografies de Carlos Pérez 
Siquier del barri gitano de La Chanca, a Almeria, no poden escapar 
de les impressionants escenografies de calç, un blanc blanquíssim que 
retalla tots els subjectes i els converteix en protagonistes d’una escena 
antropològica, però també, al mateix temps, en actors d’un moment 
teatral. Com ha recordat Juan Goytisolo, «en l’enorme teatralitat que 
ens brinden els pobres, en el retrat de les seves misèries, s’ hi reflecteix 
també tota una economia de gestos, l ’aprenentatge d’aquest saber ex-
pressar amb molt poc i la memòria de mostrar en cada gest una vida 
supervivent». Són els intents de la fotografia de retratar i documen-
tar el flamenc més enllà del fet teatral, és a dir, fora de l’escenari i 
del tablao, que una certa tradició crítica considerava falsificacions, 
mentre ponderava i mitificava un flamenc originari a les cases, pa-
tis i terrats. Doncs bé, en aquests intents de veracitat reapareixen, 
paradoxalment, les condicions absolutament teatrals d’aquest art, 
els gestos que revelen el perfecte coneixement de la caixa escènica, el 
peu que colpeja el terra de sorra a l’espera de trobar-hi la fusta. Tant 
en la magnífica tasca de Mario Fuentes —fotògraf de Lebrija que 
ha documentat d’una manera exhaustiva totes les feines agrícoles i 
ramaderes, les tradicions artesanes i les festes lligades al camp del fla-
menc— com en els fotògrafs després associats a la marca Flamenco 
Project —David George, Mark Johnson, William Davidson, Charles 
Mullen, Maria Silver, Chris Carnes, Ira Gavrin, Robert Klein, 
George Krause, Daniel Seymour, Dick Frisell, Jane Grossenbacher, 
Paco Grande, Ruth Frazier o Steve Kahn—, hi trobem un exemple 
d’aquestes paradoxes entre la veracitat documental i la representació 
teatralitzada.
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El infrapayo – Julio Jara
Julio Jara comença a desenvolupar a principis dels anys noran-
ta tota una sèrie d’activitats, treballs i peces artístiques difícils 
de classificar. En general, el descobriment de l’infrapayo és una 
forma de mostrar maneres de fer molt diferents, que intenten 
conjugar les exigències poètiques experimentals amb la vida 
lumpen diària. El flamenc, el fet gitano, la rumba en l’accepció 
més bàsica, s’esmunyen aquí, entre l’experimentació i l’experièn-
cia, en aquesta i grega que Jara considera ensenya principal. Les 
litúrgies del lumpenproletariat troben en Julio Jara un intèrpret 
d’excepció i entrega. Des de Mapa de Y fins a La vida ilustrada 
del infrapayo, hi ha tot un mapa de tensions i energies que tam-
bé podrien anomenar-se psicogeografia. I, sobretot, inventar un 
llenguatge, un argot, un esperanto lumpen que no és el que par-
la la màfia ni el camell, ni el cheli, sinó un trobar clus, una parla 
poètica, una llengua pura, que diria Walter Benjamin. Tal com 
sostindria El Samaruc: «Asiena lai ye chabo quu salo can selo 
quu arruma che lai zingaluntia yei infrapayo».
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