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Lizspikol

Què té a veure el que decideixi l’ajuntament amb el que jo faig per passarm’ho bé? Per què la majoria de vegades
que m’ho passo bé m’he de gastar pasta?
Per què només associo passar-ho bé amb
evadir-me i despreocupar-me? Per què la
majoria de vegades em dedico a anar, a
estar... i no a fer? Per què quan vaig a algun lloc de farra hi ha tanta i tanta gent
amb qui no tinc cap lligam ni tornaré a
veure mai?
Intentarem fer una lectura política
de les moltes raons que existeixen (per
exemple... perquè jo ho trio així, és com
m’agrada...) per després tornar-les a plantejar des d’una perspectiva individual.
Festa i política? Per què no?
El control dels espais públics
Les administracions locals mostren un
gran interès per regular el que anomenen “conflictes de convivència en el nucli
urbà” és a dir, un conjunt de conductes
incíviques que cal controlar per garantir
l’ús i gaudi de l’espai públic per part de
la ciutadania. L’exemple més visible és el
de Barcelona.
Es legitima la necessitat d’una ordenança que reguli la convivència basada en el
que anomenen normes de conducta, que
ja no són conegudes, acceptades i observades per la totalitat dels que viuen en
un lloc. Segons els primers esborranys de

l’ordenança, això és culpa de la migració
globalitzada, que provoca que convisquin
persones de cultures diverses. Però el que
fa indispensable una regulació, segons els
seus autors, és la pèrdua de cultura, en
un sentit ampli, ocasionada pel desarrelament i l’anomalia, que provoquen una
pèrdua de referents. La gent ja no sap
com s’ha de comportar. El que cal, mitjançant aquesta ordenança, és refer el
consens (?) respecte al que és civisme. Prima en el text definitiu la immediatesa de
resposta davant les actuacions incíviques
i l’efectivitat de l’eina pel que fa a la descripció exhaustiva d’aquestes conductes.
I què regula l’ordenança que tingui a
veure amb les modalitats d’oci? Els grafits i les pintades (article 20) arran de la
degradació visual, amb multes de 750 a
3.000 euros, la col·locació de cartells (article 23), amb multes de 120 a 3.000 euros,
els jocs de pilota i els patinets (article 30),
amb multes de 750 a 1.500 euros i la seva
confiscació, el consum de begudes alcohòliques (article 45) amb multes de 30 a
1.500 euros, l’acampada (article 58), amb
multes de fins a 500 euros i la confiscació del material, les actuacions musicals
al carrer (modificació de l’article 28.2 de
l’ordenança sobre l’ús de les vies i espais
públics). Per garantir-ne el compliment,
s’obliga a tota la ciutadania a col·laborar
i delatar les conductes incíviques que presenciïn (article 78).

Probablement, tots tenim a la ment
accions lúdiques, reivindicatives, socials o
culturals que transgredeixen l’ordenança.
En aquest marc de control de l’espontaneïtat, és evident que el lleure consumista en surt enfortit.

En aquest marc de
control de
l’espontaneïtat és
evident que el lleure
consumista en surt
enfortit.
A més, l’ordenança penalitza i persegueix la mendicitat, la prostitució, el
comerç ambulant, la pernoctació... Deia
Manuel Delgado en un article que el fet
d’imaginar un espai públic sense conflictes, en una societat com la nostra (plena
de desigualtat i fracàs) serveix per assenyalar les noves classes perilloses, és a
dir, els joves, els immigrants, els drogoaddictes, les prostitutes, els pidolaires, etc.
que trenquen el somni d’harmonia de la
classe mitjana.
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Els plans de turisme: la promoció
econòmica
Si l’espai públic és un espai comercialitzat,
turístic i sobreregulat, difícilment allotjarà les ànsies d’expressió, diversió i trobada
dels ciutadans que hi habiten. Uns altres
models de lleure més controlats, individualitzats i passius seran més coherents amb
el model de ciutat que impera.
L’administració local, des de les àrees
de promoció econòmica, promou aquells
elements particulars susceptibles de ser
atractius per fomentar el turisme. Qualsevol municipi procura vetllar per les seves
singularitats: la gastronomia, el patrimoni
arquitectònic i cultural, etc. per tal de destacar i diferenciar-se de la resta. Gairebé
en podríem dir per crear una marca.
Figueres té Dalí, Barcelona Gaudí, Tarragona els romans, Berga la Patum... Aquest
esforç legítim per activar l’economia i la
societat al voltant dels fets culturals propis projecta cap a fora una imatge que no
sempre és coherent o real amb el que es
viu portes endins. Una ciutat dissenyada
i ordenada en funció de les seves potencialitats turístiques pot oblidar molt fàcilment que allí hi viu gent.

Quines prioritats hi ha sobre l’espai públic: l’ús quotidià que en puguin fer els
veïns o l’ús massiu que en fan els turistes?
Un cas que clama al cel és el de la Rambla
de Barcelona, carrer impossible on no trobaràs cap barceloní, i on l’ajuntament expressa la seva preocupació per fer-lo més
amable (per la qual cosa contracta tot un
comitè d’experts), mentre atorga llicències
a deu nous hotels de luxe que s’obriran en
els propers anys.

Els models de lleure
més controlats,
individualitzats i
passius són més
coherents amb el model
de ciutat que impera.
Quines prioritats hi ha sobre els edificis
patrimonials en desús: locals socials per
a les entitats, serveis per a la comunitat
o hotels de luxe per als turistes? La lluita
que van mantenir els diferents moviments

socials graciencs al voltant de la Casa Fuster dels Jardinets de Gràcia, va acabar
amb la inauguració del flamant hotel de
cinc estrelles.
Llegint Albert Recio en la revista electrònica Mientrastanto, veiem alguns
exemples de conflictes oberts al voltant
de promocions immobiliàries en què hi ha
diferents representants de la societat civil
enfrontats, i no tots tenen la mateixa legitimació davant l’administració i preval,
finalment, el criteri econòmic.
Un exemple seria el cas de l’Hotel del
Palau de la Música, propietat de la molt
nostrada Fundació Orfeó Català en connivència amb l’escola La Salle (amb la legitimitat intel·lectual de l’arquitecte Òscar
Tusquets), o la remodelació del Mini estadi del Futbol Club Barcelona (en aquest
cas, la legitimació ve de la mà de Norman
Foster). Els diferents moviments socials
d’oposició a aquests projectes no han
comptat amb la mateixa consideració que
aquestes altres institucions civils.
Les polítiques de joventut
“És obvi que aquest col·lectiu està tenint
dificultats serioses per poder desenvolupar
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CONSUM CULTURAL
O CULTURA?
un projecte de vida autònom, responsable
i ambiciós. Les polítiques de joventut es
podrien resumir en dues paraules: “donar
accés o, si ho voleu, donar oportunitats”.
Així comença el pla director de la política
de Joventut 2006-2010 de l’Ajuntament
de Barcelona. Però no triga a matisar que
aquest pla “defuig del paternalisme i defuig igualment de l’excessiva protecció
dels joves. Volem tractar els joves com a
ciutadans, amb drets i amb deures. Volem
joves integrats a la vida col·lectiva de la
ciutat. També ho volen ells”. Aquestes paraules plenes de bona voluntat i amb un
bri d’advertiment les signa Jordi Hereu.
Seguim llegint el pla director. Quan
planteja les línies estratègiques d’acció
destaca “ajudar la gent jove a construir
amb llibertat els seus projectes vitals de
futur” i “treballar per una ciutat capdavantera en la defensa dels drets i les llibertats”. Crec que ens els hem de creure!
O no?
Però quan un grup de joves pren una
iniciativa de manera espontània o planificada, i autogestiona els seus projectes (no
podem esperar menys d’un jove) comet
l’ofensa més gran que hi pot haver contra
les polítiques de joventut municipals. Si

no entra en els espais controlats de participació domesticada que li ofereix l’ajuntament, serà immediatament criminalitzat
i controlat.
Així passa amb els grafits, amb les festes, amb els centres socials ocupats, amb
els ateneus llibertaris, amb les ràdios lliures... Fins i tot passa amb els espais que
estan a la frontera entre l’autogestió i el
servei municipal, com el Casal de Joves de
Prosperitat (Barcelona), que es troba amb
l’amenaça de tancament. Fa vint anys que
el casal promou activitats autogestionades
per a joves amb instal·lacions insuficients i
recursos minsos. Ara està sota amenaça de
tancament arran del soroll que ocasiona
molèsties als veïns. Si bé és absolutament
legítim el benestar dels veïns no ho és en
absolut que l’ajuntament es plantegi tancar-lo sense una alternativa viable i garantia de trasllat.
Que els joves promoguin activitats culturals, de conscienciació, de promoció
de models alternatius al consumisme, de
creació artística amb projectes autogestionats... no era això el que pretenia el pla
director?

la creació i la utilització de la cultura i l’art
com a eines d’expressió. Perquè la cultura
no és una cosa tancada, acabada i morta,
sinó que es va produint amb cada nouvingut que s’hi incorpora.

Hi ha més oportunitats
de beure cubates fins a
rebentar que de participar en una performance
col·lectiva.
Si, a més, la producció cultural la posem
a mans de col·lectius que fan servir les eines de les diferents disciplines artístiques
per entendre el seu entorn, expressar els
seus desigs i comunicar la seva visió sobre
el que els envolta, ens situem cada vegada
més lluny de la cultura entesa com a producte seleccionat per a un cercle reduït de
privilegiats.

Les polítiques de cultura
Que tothom ha de tenir accés al patrimoni
cultural és una idea que fa temps que va
quallar. Per això hi ha els museus, les biblioteques, els teatres... Una altra cosa és
veure quin és aquest patrimoni, qui selecciona què és cultura o, pitjor encara, què
és Art (en majúscules, és clar) o en quins
espais es donen aquestes activitats culturals, amb quins preus, a quin segment de
la població van adreçats (perquè no tothom va al Liceu i no és només pels seus
preus). D’això se’n diu democratització
cultural i beu molt del model francès que
va sorgir de la Il·lustració.

Però, hi ha espais on aprendre, produir i mostrar les expressions artístiques
fetes des de la base? Recordem el cas de
la Makabra, l’Escocesa o Can Ricart, on hi
havia artistes que llogaven locals (grans!)
en fàbriques antigues, convivint amb els
obrers; o els petits tallers d’artesans i artistes de Poble Nou que el 22@ va esborrar
del mapa, o tants i tants grafits que han
desaparegut sota la pintura grisa. Ens trobem que la política cultural es basa més en
el consum de productes culturals definits
i realitzats per elits (Sonar, Summercase i
Primavera Sound), que en la producció de
cultura de base. Hi ha més oportunitats de
beure cubates fins a rebentar que de participar en una performance col·lectiva

El que realment no qualla (malgrat que
fa temps que es va plantejar) és la democràcia cultural, és a dir, que tothom tingui
accés a les eines de producció cultural. Si
bé és important tenir a mà el bagatge cultural que s’ha anat acumulant de generació en generació, no ho és menys impulsar

(Agraïm la col·laboració en la documentació
d’Stefano Portelli, membre de l’Institut Català
d’Antropologia).
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BARTOLA

FES-TE
FESTA CRÍTICA

Ara xapen, aquestes?

El temps de festa és compatible amb adonar-nos d’allò que
ens limita o ens posa en situació de precarietat, i lluitar-hi
en contra. Que l’oci sigui un parc temàtic de diversió on
només ens gastem els quatre euros i comprem felicitat,
els va genial als qui volen que estiguem distretes i distrets.
Interessa que participem sense crítica en el mercat del
consum?
Fem una festa solidària i reivindicativa!

BARLOPA

Fes-te unes clenxes

Solidaritat
En el moment de tancar el local, el
personal té moltes ganes d’acabar la
jornada. Fa mil hores que serveixen
begudes i hauran d’endreçar i netejar el local. Facilitem la seva feina, no
ronsegem i marxem a un altre lloc
obert.

BARIAT

Diversitat

Oh no! La canción
del verano

La diversitat cultiva el pensament. No cal
que ens moguem sempre pels mateixos
bars. Coneguem diferents músiques i ambients. Podem valorar que posin música
en la nostra llengua i amb unes lletres que
no idiotitzin i tinguin un discurs crític.

Estimulants
La decisió sobre què fem amb el cos i el cervell és nostra. Amb la cocaïna se subvencionen màfies impunes i,
amb les pastilles d’èxtasi, la publicitat i el màrqueting
de moltes empreses. Prenguem una actitud crítica davant aquests consums.

BARICÓN
Llibertat sexual

BARRAQUES

Vinga, seguim rulant

Reutilitzar
El plàstic ve del petroli –recurs no renovable– i és molt contaminant.
Si muntem una festa podem posar gots
reutilitzables. I si en algun lloc en donen
de plàstic, emprem el mateix per a totes
les consumicions.

Totes les orientacions sexuals són
igual de respectables. Col·laborem
perquè els espais de festa ho siguin
també de llibertat per mostrar públicament la nostra afectivitat.
Què fan aquelles ties
fotent-se el lote?

BAR

ÁNDULA
Art

BARAT
Negoci
Gastar per passar una bona estona està bé, però també en coses importants: estudiar, donar un cop de mà
a algú, ajudar en les despeses de casa... Recordem que
tenim moltes formes de passar el temps sense gastarnos diners.

Sembla que totes les
nits siguin iguals

Alguns locals s’ho curren per fer-nos gaudir
de l’art que creix als carrers. Acostem-nos
als llocs que facin teatre, curts, exposicions,
contes o música en directe; enriquiran la
nostra festa i donarem feina a gent que es
busca la vida amb creativitat.

Els bitllets tenen
ales o què?
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BARRI

BAREM
Poble, ciutat

Dret d’admissió

També hi ha altres festes a més dels bars
i les discoteques. Combinem-ho amb activitats que es fan en casals populars o
centres cívics; poden ser gratuïtes, no són
consumistes i aprenem altres coses.

Si ja molesta que ens repassin,
encara molesta més pagar on ens
fan una radiografia per deixarnos passar o no. Escollim els llocs
amb diversitat i aquells on no ens
jutgin per la marca de la caçadora, el color dels mitjons o el tipus Amb aquesta pinta
no entres
de pentinat.

Què fem el cap
de setmana?

BAR CEL·LA

BARNNABIS

Espai públic
El carrer i els seus elements no pertanyen ni a
les administracions públiques ni als cotxes que
l’envaeixen; és nostre, és dels infants i és de la
gent gran. Tinguem cura d’allò que és públic
perquè és de tothom.

Model social

Collons, t’ho has
carregat!
Tu, el del porro,
al carrer!

BARBITÚRIC

És legal fer guerres preventives, especular
o dificultar-nos l’accés a l’habitatge, però
està sancionat fumar-se un porro o beure alcohol en una plaça. Impliquem-nos a
fomentar una legislació justa.

L’important
La festa per passar-s’ho bé o desconnectar de la realitat no ha de
fer que deixem de lluitar per aconseguir el que és més important per
a nosaltres, com els habitatges a
preus assequibles i l’estabilitat laboral.

BARSHION

Modelet
Intentem reduir el consum de roba innecessària i de moda. Si prové del Sud, informem-nos
sobre si mantenen condicions de fabricació
dignes.

Tinc ganes de festa
per desconnectar

Què guapo, és nou?

BARBÀRIE

BARBIES
Sexe

Quin cul tenen
aquelles paies!

Buscar rotllo està bé sempre que tothom
vagi del mateix pal i es respecti l’altre o
l’altra (condó?). Si ens deixen clar que no
som benvinguts o benvingudes, acceptem-ho. Pensem quin tipus de relació volem i on la podem trobar.

A aquell li partiria
la cara

Agressivitat

BARCARDI
Empreses
Consumint certes marques donem diners a
multinacionals amb pràctiques gens ètiques.
Busquem empreses socialment responsables.
A les nostres festes podem tenir productes de
comerç just.

Si tenim ganes de descarregar agressivitat, no
hem de trobar en la nit l’excusa; podem buscar altres formes de desfogar-nos. Tinguem la
festa en pau.

Cubata de rom amb
Coca-cola
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Xavi Farré

“UN DELS CAMINS ÉS
UNIR FESTA I SOLIDARITAT”
Enfront d’unes formes d’oci passives i
molt sovint alienants, existeixen
alternatives. En aquesta entrevista,
conversem amb l’educador social
César Marcos i amb l’artista de circ
Jorge Albuerne, que enraonen sobre
la seva experiència a l’hora d’explorar
formes participatives de passar-s’ho
bé i reflexionen sobre
l’actual concepte d’oci.

Quines són les alternatives d’oci que
considereu més satisfactòries tant en
la producció com en la seva contemplació?
C: Quan l’oci és un negoci i la festa un plat
que es compra ja cuinat, és un bon moment
per proposar alternatives. Són satisfactòries totes les que van aquesta línia: “que
no et venguin la festa, inventa-la!” i “no
renunciïs a l’enginy, sigues tu el protagonista”. És difícil però possible. He participat
en els Divendres Alternatius, unes propostes d’oci nocturn dirigides a joves. És una
petita experiència exportable. No és tant
que l’activitat sigui diferent, sinó la manera
com es porta a terme: autogestió, oberta a
tothom, creativitat, participació, festa, so-

lidaritat i difusió per boca-orella. Així van
néixer festes de cap d’any, concerts, cinefòrums, teatres, exposicions, concursos de fotografia, excursions, el túnel del terror, la
festa índia, la festa brasilera, nits de dansa,
màgia i humor, vídeos crítics, etc.
J: Les que sorgeixen de les necessitats pròpies d’un col·lectiu o un individu. Responen
a preguntes que aquest col·lectiu o aquest
individu es fa quan disposa de temps per a
ell mateix. No estan mediatizades ni dirigides, són directament el reflex d’allò que
aquests col·lectius o individus són i projecten. La majoria de vegades no coincideixen
amb les formes, maneres i continguts de
les propostes institucionals.
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Com provocar un ús del temps lliure
compromès amb la societat en què
vivim?
C: Un dels camins és unir festa i solidaritat. En els Divendres Alternatius, quan un
jove té una causa, se li dóna ales. Un noi
va veure que el seu casal no tenia fons. Li
agradava la màgia i va posar el seu art al
servei d’una necessitat. I així va néixer la
Nit de Màgia per recaptar fons. Deia que
“quan s’ajunta la col·laboració gratuïta de
molta gent diferent per una causa sempre hi ha màgia. La màgia està a les teves
mans”. Hi van col·laborar mags professionals, mags principiants (adolescents),
pares, joves dissenyant el cartell i a la barra… Perquè darrere de cada activitat hi
ha una causa (normalment, una Ong), en
primera persona, això es contagia i fa que
cadascú aporti el millor d’ell mateix. I això
deixa un altre regust de boca. Cal afegir
que sempre s’ofereixen materials d’associacions que promouen l’acció crítica.
J: Primer faria falta escoltar les nostres
pròpies necessitats i després no esperar
que les institucions es facin eco d’aquestes
necessitats. Sóc escèptic enfront de les respostes de les institucions, ja que solen fer
una anàlisi quantitativa de les situacions.
I responen a línies de treball i disciplines
que són excessivament generalistes i que
es basen més en interessos polítics, econòmics o d’imatge que no pas a contribuir a
la realització dels individus o col·lectius als
quals es dirigeix. Crec, a més, que una de
les qüestions que genera aquesta desconnexió entre necessitat i acció ve donada
per la confusió que allò públic és només
un assumpte reservat a la política i als polítics. Així, aquest espai públic (que és en
la majoria dels casos el marc on es desenvolupa el nostre oci) queda en mans de
gestors i tecnòcrates que funcionen sota
aquests paràmetres quantitatius de política, economia i imatge. D’altra banda, és
necessària una reivindicació constant de
l’espai públic, que no es refereix exclusivament a places i jardins, sinó als espais que
generen les llibertats dels individus responent a les seves pròpies necessitats. La
llibertat de generar aquests espais també
és un espai públic de llibertat. L’oci dirigit
generalment es dedica a adormir aquests
espais fins a fer-los desaparèixer.
De quina forma es pot evitar caure en
un consum alienant del temps lliure?
C: Donant la volta al cartell. On hi ha “tu

no entres”, cal posar “obert a tots i totes”.
On hi ha un preu alt, cal posar “entrada
gratuïta” o “el preu el poses tu” (per a
despeses i per a causes solidàries). On hi
ha “passa de tot”, cal posar “obre els ulls
i pren consciència”. I sí, en les activitats
que vam preparar hi havia una barra amb
alcohol, però el central no va ser beure.
En comptes de comprar la festa, cal posar
“aporta les teves arts” (cantar, dissenyar,
ballar, màgia… o motivar un amic). El
mètode passa per la recollida d’idees, la
implicació en la preparació i la realització,
repartir les tasques i a gaudir.

César (a dalt) i Jorge.

J: És difícil respondre a aquesta pregunta,
ja que s’hi afegeixen qüestions com ara la
motivació de l’individu, saber què vol, definir-se com a tal, etc. per fer un ús conscient del seu temps lliure. Sense tenir consciència d’aquest espai de llibertat i sense
una pinzellada de motivacions, encara que
sigui petita, crec que és difícil utilitzar el
temps lliure d’un manera no alienant.

“La nostra
experiència ha brollat
en altres llocs i ha
despertat l’interès dels
ajuntaments i les
universitats. Cal tornar
a allò senzill, no cal inventar la pólvora”.
Quins són els problemes més grans
per a les alternatives d’oci avui?
C: Aquí, innovar és anar contracorrent.
Requereix molt esforç, temps, energies i
gairebé sempre serà una mica fràgil. Tret
d’excepcions com Abierto Hasta el Amanecer, a Gijón. Pocs professionals volen
treballar des d’aquí i es troben que gairebé no hi ha res fet. I és un error dissenyar
l’oci als joves, és un error. En general, les
universitats no formen els professionals
de l’educació per treballar a la nit, a partir
de la música. Els llocs de les institucions
(escoles, pavellons, patis, biblioteques…)
només estan oberts de dia. Podríem dir:
“Departament d’ensenyament –de dia”.

Però es va obrint camí a poc a poc. La nostra experiència ha brollat en altres llocs i
ha despertat l’interès dels ajuntaments i
les universitats. És curiós! Cal tornar a allò
senzill, no cal inventar la pólvora.
J: En primer lloc, i tornant a allò que s’ha
dit anteriorment, cal exercitar el fet d’escoltar-se a un mateix per tornar-nos més
conscients de què volem, com, quan i on
ho volem. I no ens hi hauríem de posar
quan ens convertim en potencials consumidors d’oci sinó molt abans, quan estem
en mans del sistema educatiu o dels nostres progenitors. Llavors, l’arrel del problema és l’educació. Quan Francisco José
Cruz Pérez parla de la poesia de Roberto Juarroz diu: “En una societat immersa
en una perillosa decadència, recórrer a la
invenció, mai a l’evasió, acaba sent una
actitud de compromís humà i al mateix
temps de renovació estètica”. Llavors, la
meva proposta és una educació per a la
invenció. D’altra banda, la falta de consciència de l’espai públic, les restriccions o
les condicions d’ús seves, promogudes per
ordenances municipals i altres edictes de
caràcter restrictiu són una retallada de les
llibertats que només deixa espai per a allò
que l’estat dictamina que és oci. Sense llibertat no hi ha espai… no hi ha espai per
a res ni per a ningú
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LLIBRES RECOMANATS
Pilar Heras i Trias (coord.). La acción política desde la comunidad.
Graó, 2008.

Bertrand Russell. Elogio de la ociosidad y otros ensayos. Edhasa;
Barcelona, 2000.

María Zozoya. Del Ocio al Negocio. Editorial Libros de la Catarata;
Madrid, 2007.

FARS
“L’oci és la mare de la filosofia”.

“Les estones d’oci són la millor de totes les adquisicions”.

THOMAS HOBBES

SÒCRATES

“El ser capaç d’omplir l’oci d’una manera intel·ligent és l’últim
resultat de la civilització”.

“No fer absolutament res és la cosa més difícil del món i la més
intel·lectual”.

BERTRAND RUSSELL

OSCAR WILDE

CD
Trucar a casa, recollir les fotos, pagar la multa. Mishima. Discmedi,
2004.

Sentiment, compromís i acció. Ràbia Positiva. La Ràbia Records i
Kasba Music, 2008.

Agost. Els Pets. Discmedi, 2004.

Alerta Bihotza. Che Sudaka. K Indústria, 2005.

WEBS
www.abiertohastaelamanecer.com
Col·lectiu de Gijón pioner en l’oci alternatiu nocturn.
www.nau21.org
Espai de producció obert, d’intercanvi i de diàleg.
http://xgae.net
Plataforma de creadors que reclamen un nou concepte
de propietat intel·lectual deslligat del consum i lligat a la
producció cultural col·laborativa.
www.laescocesa.org
Associació d’artistes del barri de Poble Nou (Barcelona).
http://www.sitesize.net/repensarbarcelona
Espai de reflexió, anàlisi crítica i propostes creatives per
reapropiar-nos de la ciutat.

PEL·LÍCULES
Barrio. Fernando León de Aranoa. Estat espanyol, 1998.
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