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VALLÈS:  
FABRICAR PASSATS, 
FABRICAR FUTURS

Claudio Zulian

Aquest projecte recorre la memòria proletària de 
la comarca del Vallès, una zona històricament i 
 políticament adscrita a l’anomenat «cinturó roig» de 
Barcelona. Partint de la fàbrica com a lloc simbòlic, 
ideològic i social, la videoinstal·lació que es  presenta 
és un relat amb set episodis, un políptic sobre les 
 noves iconografies del treball. 
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Vallès: fabricar passats, fabricar futurs és un projecte amb el qual 
Claudio Zulian recorre la memòria proletària de la comarca 
del Vallès, una zona històricament i políticament adscrita a 
l’anomenat «cinturó roig» de Barcelona.

Partint de la fàbrica com a lloc simbòlic, ideològic i   social,  
l ’artista explora, alhora, els espais productius i els àmbits 
vivencials, el patrimoni material i els imaginaris emigrants, 
la noció de comunitat configurada al voltant d’uns eixos o en 
un estat perpetu de definició.

Tanmateix, Vallès: fabricar passats, fabricar futurs també 
és una invitació a pensar quins horitzons es dibuixen cap als 
temps venidors, quins són els nous codis de mobilització i de 
veu pública que s’hauran d’erigir des de les perifèries indus-
trials, quin paper tindrà la fàbrica al segle xxi, dins d’una 
economia transnacional dirigida per les elits del capitalisme 
financer, a partir del dràstic canvi de paradigma en l’estatut 
del treball i en el paper dels treballadors.

Fruit d’un complex procés de diàleg i cooperació entre 
quatre ajuntaments vallesans —Cerdanyola del Vallès, Ripo-
llet, Sabadell i Terrassa—, aquesta proposta, que va arrencar 
el 2017, ha anat mostrant les seves etapes evolutives des de 
formats ben diversos.

Així, doncs, al Museu d’Art de Cerdanyola, sota el títol 
Utopies, es van presentar tres videoinstal·lacions precedides de 
la peça Work-in-progress; al Centre Cultural de Ripollet es va 
poder veure El viatge i Polígons, amb imatges fotogràfiques i 
una peça audiovisual; al Museu d’Art de Sabadell es va exhi-
bir Imatges a l’ombra del temps: la fàbrica, i al Centre Cívic del 
barri de la Maurina i a la Sala Muncunill de  Terrassa, el  treball 
De nit vam construir les cases. A més d’aquesta sèrie de mostres, 
s’han dut a terme un conjunt de tallers, taules rodones, troba-
des i conferències específics per a cadascuna de les diferents 
localitats.

La instal·lació a La Virreina Centre de la Imatge adopta la 
forma d’un relat audiovisual amb set episodis —La  fàbrica, La 
nena obrera, El viatge, Polígons, La torre, De nit vam construir les 
cases i Utopies— que configuren una mena de políptic on s’albira 
una certa història possible per a les noves imatges proletàries. 

Fotograma de la videoinstal·lació  
Polígons, 2019
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Fàbriques transparents, cossos opacs
Claudio Zulian

Una fàbrica és un lloc per veure i per ser vist: l’arquitecte hi ha 
disposat els espais no solament en funció de l’emplaçament de 
les màquines, sinó també per evitar que hi hagi angles cecs. 
Els obrers han de ser visibles, i els seus gestos, controlables. 
La mirada que els controla, en canvi, ha de ser invisible. Com 
sabem, la fàbrica és un avatar del panòptic i del seu projecte 
de transparència ineludible1. Hi ha una dimensió teatral en 
aquest dispositiu de visibilitat i la càmera que el reprodueix 
té un primer emplaçament obvi: a una certa alçada, al fons, 
on l’espai es revela enterament i poden quedar gravats tots els 
moviments de tots els treballadors. Des d’aquest lloc s’han 
produït la gran majoria d’imatges de les fàbriques: les que 
permetien i permeten als arquitectes i als capitalistes verifi-
car la justesa dels seus plans, les que publiciten la potència 
i l’atractiu de l’empresa, les que mostren, fascinades, l’enor-
mitat de l’espai i la infinitud de la repetició dels gestos, les que 
critiquen l’opressió dels obrers.

Tanmateix, ara, en posar una càmera en aquest lloc, el 
que es revela és el dispositiu nu: la fàbrica és buida. Es mostra 
amb claredat un diagrama que sembla que ha deixat de ser 
funcional. No es tracta només de la gran quantitat de naus 
abandonades que hi ha a la comarca industrial barcelonina 
del Vallès —com en tantes altres zones industrials europees 
i nord-americanes. També són buits —o gairebé— molts dels 
grans espais diàfans de les fàbriques que continuen funcio-
nant i produint. L’automatització les ha despoblat.

L’abandonament de les grans fàbriques, en la reorga-
nització postfordista del capitalisme, es pot llegir de dues 
maneres. D’una banda, es pot entendre que així el capitalis-
me desarticula els moviments obrers, troba noves maneres 
de control i assoleix majors guanys. Però, d’altra banda, es 
pot considerar que ha estat la resistència dels mateixos obrers 
allò que ha impedit que el projecte panòptic de la gran fàbrica 

1. Michel Foucault, Surveiller et punir, 1975.

Des de l’estranyament de Bertolt Brecht fins a la distàn-
cia de Sergei Tretiakov, des de la literatura fabril de Leslie 
Kaplan fins a les panoràmiques en loop de Harun Farocki o 
els collages de pensaments i consignes de Nanni Balestrini, 
hi ha un fil en el cinema expandit, en el teatre social i en la 
literatura política del segle xx que Zulian convoca mitjançant 
aquest treball, com si el productivisme encara estigués pen-
dent d’un inesperat pas de rosca.

George Didi-Huberman adverteix que els pobles es tro-
ben en un procés de representació perpetu i, alhora, en un 
invariable perill d’ocultació; és a dir, estan «sobreexposats» 
i «subexposats» simultàniament. Podríem dir alguna cosa 
similar dels treballadors, invocats des de qualsevol flanc po-
lític, econòmic o artístic, però alhora desapareguts de totes 
i cadascuna de les epistemologies que van promoure les clas-
ses mitjanes durant l’últim mig segle. No és estrany, doncs, 
que pel desguàs emocional per on van desaparèixer grans 
zones de la dissidència proletària també hagin desaparegut 
aquelles instantànies que documenten les noves lluites eman-
cipadores en l’àmbit del treball.

Claudio Zulian investiga, precisament, aquesta cruïlla 
entre els imaginaris sentimentals de la lluita de classes, la nos-
tàlgia simbòlica de la cultura obrera i les hipotètiques reno-
vacions de tot plegat. Dit d’una altra manera: analitza quina 
part de la revolució es continua formulant des del camp de 
les imatges i quina altra ha derivat com a diagnòstic tan sols 
estètic. Per a això, recorre el paisatge industrial i el converteix 
en un escenari performatiu, transita per la memòria emigrant 
i la presenta sense les seves condescendències humanitàries 
habituals. De la mateixa manera, aprofundeix en les icono-
grafies del poble fins a extreure’n, no un diagnòstic que detec-
ti les contradiccions del sistema, sinó una teoria i una praxi de 
transformació encara vigents, una proposta de futur.
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es pogués acomplir amb plenitud, obligant el capitalisme a 
cercar noves maneres de fer. No em refereixo solament a les 
grans lluites obreres, sinó també a la quotidiana resistència 
pel que fa a aquesta mirada que volia travessar els treba-
lladors com a insectes a la vitrina —no morts del tot, però, 
ja que se’ls exigien uns pocs gestos funcionals. En l’abando-
nament de la fàbrica hi podem llegir una victòria dels cossos 
sempre carnals, sempre opacs, sempre, d’alguna manera, 
salvats2.  Alguns pintors de l’època de les grans manufactu-
res, com Joan Planella3, van percebre amb claredat aquesta 
altra imatge. El marc humanista i fins i tot religiós de la seva 
cultura els va permetre acostar-se a la corporalitat dels tre-
balladors, tan sovint menyspreada no només pel capitalisme 
i les seves expressions culturals, sinó també pels moviments 
d’esquerres. Els van retratar malalts, melancòlics, cansats, 
però, en el seu dolor, vius i f ins i tot bonics, com La nena 
obrera. Contràriament al que s’acostuma a fer, cal llegir en 
aquestes imatges i en el plaer estètic que produeixen una vic-
tòria del cos tant de la model com de l’espectador. Potser és 
per això que aquestes imatges no han arribat a formar part 
de cap cànon: el puritanisme d’esquerra les menysprea per la 
seva sensualitat i l ’esteticisme burgès no les suporta perquè 
representen els obrers. Ara, a més, en l’era del capitalisme 
consumista, ningú ja no s’identifica per la seva feina, sinó 
per les seves formes d’oci. Doble oblit.

L’espai en el qual s’inscriu la fàbrica es defineix en català 
amb una paraula exacta: polígon. El projecte de transparèn-
cia radical que implicava reunir els treballadors en un espai 
sense ombres s’estén al lloc, el qual redueix a una figura geo-
mètrica, plana, sense altres característiques que la seva exten-
sió. Aquí, també, el punt de vista, el lloc des d’on es produeix 
la imatge més natural, és un: l’eix de la perspectiva cònica que 
abans de realitzar-se en una planúria o a la vall d’un riu va 
ser un dibuix en un pla —un intent d’abstracció. La càmera, 
com a artefacte, recull amb naturalitat aquesta perspectiva, 

2. Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1980.
3. Joan Planella i Rodríguez, Barcelona 1849-1910. Fo

to
gr

am
a d

e l
a v

id
eo

in
st

al
·la

ció
 U

to
pi

es,
 2

01
9



Fo
to

gr
am

a d
e l

a v
id

eo
in

st
al

·la
ció

 L
a f

àb
ric

a, 
20

19

Fo
to

gr
am

a d
e l

a v
id

eo
in

st
al

·la
ció

 L
a t

or
re

, 2
01

9



11 

la de l’únic ull obert i immòbil de l’urbanista i de l’arquitecte. 
Es podrien fer moltes preguntes sobre aquesta primera imat-
ge dels germans Lumière4: un pla fix, diagramàtic, de la sor-
tida dels treballadors d’una fàbrica de la seva propietat. En 
tot cas, la càmera, ara, pot desplaçar-se fàcilment per l’espai. 
Pot enregistrar l’impacte d’altres  cossos: futurs treballadors 
que arriben, indòmits, disposats a defensar el seu propi cos. 
Disposats a demostrar que els polígons són impossibles.

La indústria no ha produït solament un urbanisme i una 
arquitectura que suposen una simplificació radical del lloc 
en intentar fer-lo coincidir amb la imatge-projecte. També 
ha quadriculat el territori amb les vies fèrries —i després 
amb les autopistes. El territori esdevé imatge pels rails que 
el solquen i per les finestretes del tren des d’on el mirem. Els 
germans Lumière, de nou, van explicitar de seguida la pro-
funda relació que hi ha entre el tren i la imatge en moviment5. 
Boscos, valls, pobles —que els polígons volen aplanar i re-
gularitzar— habiten, a les finestretes del tren, les primeres 
pantalles. El viatge, però, no ha perdut gens ni mica la seva 
capacitat mitopoiètica. A l’inrevés: el paisatge dislocat per la 
velocitat que es veu a l’altre costat de la finestreta, per la seva 
estranya relació amb la realitat, esdevé anàleg al somni —tots 
els seus detalls són corrents, però estan reorganitzats en una 
experiència temporal i espacial inesperada.

Així, en el tren que els porta a una nova terra, els immi-
grants somien doblement: per cansament i per l’experiència de 
la percepció alterada per la tecnologia. En la diferència entre 
el que és real i el que es somia, es preserva la possibilitat d’una 
transformació. Aquí hi ha una bifurcació pròpiament biopo-
lítica, anàloga a l’interval entre allò que és manifest i allò que 
està intensament ocult d’algunes imatges artístiques. Aquí és 
on, de nou, el projecte de la transparència dels polígons falla, 
no només per l ’opacitat dels cossos dels treballadors, sinó 
també per la impredictibilitat dels seus somnis, que mantenen 
oberts el futur i també el passat. 

4. Louis Lumière, La Sortie de l ’usine Lumière à Lyon, 1895.
5. Louis Lumière, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, 1895.Fo

to
gr

am
a d

e l
a v

id
eo

in
st

al
·la

ció
 L

a n
en

a o
br

er
a, 

20
19



13 12 

La llum natural, a més, és un temps: canvia contínua-
ment. Passa del taronja al violeta, a l’anyil i al blau de Prússia. 
El cicle de la nit i el dia és el mateix, però no la qualitat exacta 
de la llum: demà a la mateixa hora pot estar ennuvolat. La 
imatge enregistrada, en canvi, pot ser físicament (gairebé) 
la mateixa: és el temps abstracte, immòbil, de la tècnica. La 
intersecció entre el temps de la llum natural —i del cos— i el 
temps de la tècnica produeix un bucle. Allò que és corporal-
lumínic desborda allò que és instantani, exigeix un interval, 
una història, però queda atrapat en la repetició de l’enregis-
trament. Tornarem a seure sempre a la mateixa taula, davant 
el mateix ordinador, per treballar entre la inquietud i la in-
submissió? La imatge tècnica ho afirma, però l’espectador té 
un cos que també és temps i història.

La fàbrica ha patit una mutació radical, des de la utopia 
d’un espai tancat, controlat i completament transparent per a 
la mirada, no vista, d’un poder, fins a la disseminació actual 
d’espais físicament cristal·lins, de treballs autorregulats i, de 
vegades, com en el consum, gairebé imperceptibles. Aques-
ta mutació s’ha presentat com un «progrés» i ha mantingut 
viva la imaginació d’un futur utòpic completament tecnificat 
en el qual no hi haurà esforç i ni tan sols mort. La tècnica i 
la ciència han multiplicat les imatges de l’infinitament gran 
i  l’infinitament petit —rastres de partícules subatòmiques, 
estructures de la matèria, vores dels forats negres—, de ma-
nera que han donat a les dimensions que habitem —la llum 
que veiem, les ciutats per les quals transitem, el temps de la 
vida— l’aire «vintage» d’una apreciada cosa del passat. Tan-
mateix, en la perfecta circularitat del que és enorme i el que 
és ínfim, el cos continua preguntant. En el «futur» el treball 
potser serà un joc, però el cos pesa i costa aixecar-lo. Si, a més, 
el volem aixecar amb gràcia, aleshores calen especialistes, 
acròbates preparats. Com serà llavors el nostre entrenament? 
Serà obligatori? Ens assolirà la transparència o aconseguirem 
continuar sent opacs?

La impossibilitat de la fàbrica ha portat el projecte del 
panòptic a redoblar l’aposta. Ja no es tracta de construir es-
pais transparents, amb un lloc reservat per al poder des d’on 
veure sense ser vist, sinó d’intentar que tot l’espai social sigui 
transparent. Per a això, gràcies a les noves tecnologies, es 
produeixen quantitats enormes d’imatges en moviment per 
mitjà de tota mena de càmeres de vigilància. S’ha generalitzat 
així l’explotació de certes propietats de les imatges com a actes 
icònics6: la seva potencialitat performativa, la seva capacitat 
de produir conseqüències automàtiques en la realitat, sense 
traducció discursiva —per exemple, l’efecte d’un reconeixe-
ment facial, mitjançant una càmera, d’una persona en una 
frontera. D’altra banda, al contrari del que es pensa comuna-
ment, la teatralització que suposava el panòptic —per la mi-
rada present però oculta del poder— també s’ha generalitzat. 
Boris Groys7 ens recorda que fins i tot les nostres converses 
a la xarxa, lluny de ser un moment de no mediació, suposen 
sempre la presència d’un espectador, l’escolta d’un tercer.

I què són aquests despatxos en aquestes torres transpa-
rents, sinó un gran teatre de la visibilitat irremeiable? No 
obstant això, un cop més, és un cos inquiet el que els vidres 
tanquen. És opac, no es deixa travessar del tot. I la llum que, 
a través del vidre, hi arriba des de l’exterior, juga a favor seu: 
li permet fer-se visible —fins i tot a si mateix— en la seva 
corporeïtat i sensualitat. En aquests edificis transparents es 
juga alguna cosa semblant a una Anunciació, atea i gairebé 
deceptiva, en la qual l’àngel no arriba, però sí la llum d’un 
altre món —no solament possible, sinó també real. La llum 
que hi havia abans del capitalisme consumista. Gràcies a ella, 
les càmeres de vigilància enregistren, amb els seus monocles 
ubics, els cossos que treballen, en reconeixen les cares i els 
moviments. Però, gràcies a ella també, és possible fer visible 
el teatre que tot això suposa, mostrant el cos sensible que la 
rep, exhibit i recòndit, a la seva gàbia de vidre i alhora en el 
seu paisatge.

6. Horst Bredekamp, Teoría del acto icónico, 2017.
7. Simon Dawes, Interview with Boris Groys, 2011.
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4. Polígons. Rodat al carrer Besòs de Ripollet, que pertany a 
un polígon industrial construït a la dècada dels seixanta, les 
naus del qual encara s’utilitzen. Els actors són Eric Anca, 
Rita De Las Heras, Fran Dorado, Ainhoa Gutiérrez,  Carlos 
Luque, Paula Martínez, Toni Mur, Erica Saraiba i Tania 
Vidal, tots ells fills o nets d’immigrants que es van establir al 
Vallès als anys cinquanta i seixanta.

5. La torre. Imatges rodades als despatxos de les empreses 
Active Business & Technology SL i Afirma Gestió SL, 
a la planta 19 de la Torre Millenium de Sabadell. Inaugu-
rat l’any 2003, és el gratacel d’oficines més alt de la ciutat 
i està situat en l’anomenat Eix Macià, un projecte de des-
envolupament urbanístic de la dècada dels noranta orientat 
al desenvolupament del sector serveis. L’actriu és Elisabet 
Sallés, RRPP del grup empresarial. A través de les vidri-
eres es pot veure en primer terme la ciutat de Sabadell i, al 
fons, la silueta del massís de Sant Llorenç del Munt, marca 
 paisatgística de tota la comarca del Vallès.

6. De nit vam construir les cases. Rodat al barri de la  Maurina 
de Terrassa, al carrer Escultor Clarà i al passatge de Las 
Meninas, entre altres indrets. La Maurina és un barri es-
sencialment d’autoconstrucció, edificat en un barranc, que 
els mateixos veïns, majoritàriament immigrants, també van 
anar urbanitzant. El títol fa referència al fet que en els anys 
cinquanta i seixanta, per esquivar les demolicions provoca-
des per la manca de permisos administratius per a la cons-
trucció, els veïns aixecaven les parets i el sostre de la casa en 
una nit.

7. Utopies. Imatges rodades al Sincrotró Alba, situat al parc 
homònim —una plataforma científica, tecnològica i em-
presarial a Cerdanyola del Vallès. Inaugurat el 2010, entre 
els seus usuaris hi ha empreses i universitats de tot el món. 
Els acròbates són Thomas Colle, Théo Corre, Leticia Des-
peyroux, Sergio Gómez, Paula Guerrero, Carlos Francós 
Peré, Jeanne Sèrie i Helena Sirugue.

Vallès: fabricar passats, fabricar futurs

El Vallès és una comarca industrial situada al nord de Barce-
lona. Ha estat un dels pols de producció tèxtil més conspicus 
d’Espanya i escenari d’importants lluites obreres. A partir 
dels anys vuitanta, ha sofert un procés de desindustrialització 
i de reconversió industrial cap al sector de serveis i el d’R+D.

1. La fàbrica. Interior del que va ser el «vapor» i fàbrica tèxtil 
Cal Pissit, a Sabadell. Construïda el 1843, és una de les fà-
briques més antigues de la ciutat. Situada a la cantonada del 
carrer Sol amb el carrer Alemanya, molt a prop del centre, 
permet imaginar l’impacte del desenvolupament industrial 
en el paisatge de la ciutat. En desús des de fa dècades, la seva 
ubicació també la converteix en una mena d’«inconscient» 
urbanístic. 

2. La nena obrera. Títol reprès de l’obra que Joan Planella i 
Rodríguez va pintar el 1885 i que es pot veure a la videoinstal-
lació. Es tracta d’una còpia realitzada pel pintor mateix d’un 
altre quadre seu de majors dimensions, que va tenir un èxit 
notable en el moment de la seva presentació. La qüestió del 
treball infantil estava aleshores d’actualitat: el 1884 es va 
dictar una reial ordre per vetllar pel compliment d’una llei 
anterior que regulava i limitava el treball dels nens. El qua-
dre actualment és propietat del Museu d’Història de Cata-
lunya; aquestes imatges s’han rodat al magatzem i taller de 
conservació d’aquest museu. 

3. El viatge. Rodat a la línia R4 de RENFE, entre les esta-
cions de Sant Andreu Arenal i Sabadell Sud. Des de 1856 
aquesta línia connecta les diferents ciutats del Vallès: els 
seus passatgers han estat testimonis de totes les transfor-
macions urbanístiques i industrials de la comarca des de 
llavors. Els actors són Eric Anca, Fran Dorado, Ainhoa 
Gutiérrez, Carlos Luque i Paula Martínez, tots ells fills 
o nets d’immigrants que es van establir al Vallès als anys 
cinquanta i seixanta.
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