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Nora Ancarola
imatges i textos



Només a Facebook es comparteixen, a la xarxa, 350 milions d’imatges cada dia...

EL PODER DE LA IMATGE



Les primeres imatges fotogràques –algunes editades en llibres, revistes i 
altres mitjans gràcs de nal del segle XIX– probablement van ser preses per 
fotògrafs en la seva majoria estrangers, viatgers i funcionaris que en aquella 
època van recórrer el territori argentí.  

La labor La labor fotogràca va estar en mans de certs esperits inquiets, que es van 
dedicar com a acionats a enregistrar fotogràcament la vida dels nous po-
bladors.

Els rostres dels immigrants, en la seva majoria italians, se sumen als retrats 
individuals i grupals, a les escenes quotidianes i als esdeveniments comuni-
taris, amb l’objectiu de documentar l’enorme ux que canviaria en pocs 
anys el país.

Buenos Aires, 
nal del segle XIX

Buenos Aires, 
aeroport 1977

El 31 de desembre de 1977, a l’aeroport d’Ezeiza de Buenos Aires hi havia 

fotògrafs que enregistraven imatges i que igual que jo marxaven del país de 
manera involuntària, encara que amb passaport o visat. Se’ns reconeixia 
perquè un grup més nombrós de l’habitual, de familiars, amics i amigues, ens 
acompanyaven i es quedaven amb una tristesa difícil d’amagar.

LLes venien allà mateix, als familiars que necessitaven assegurar-se que el seu 
familiar estimat encara era viu, després de passar el control policial.

Aquestes dues imatges, la del fotògraf inquiet que volia documentar la vida 
d’un país i la del fotògraf precari que feia un trist negoci, són dues cares del 
que pot signicar l’enregistrament d’una imatge.

EL PODER DE LA IMATGE
Imatges extretes d’arxius personals

IMMIGRANTS ITALIANS A L’HOTEL DELS IMMIGRANTS DE 
BUENOS AIRES A FINAL DEL SEGLE XIX

A L’AEROPORT D’EZEIZA EL 1977

Tags
immigimmigrants/hotel de l’immigrant/migracions/fotograa

Arxiu signatura
EPDI



El 23 d’abril de 2015, Espai en Blanc, va presentar per Sant Jordi, aquest pressentiment...

EL PRESSENTIMENT



El Pressentiment és l'arma amb la qual Espai en Blanc vol intervenir en l'actual 
combat del pensament.

•• En aquest combat es decideix qui i com construeix la realitat.                                    
• Avui la realitat es descompon i es fa imprevisible però, alhora, es refà a sobre i 
en contra de nosaltres.                                                                                                                           
• Ningú no sap què passarà. Els discursos polítics són intercanviables. Només 
els pressentiments tenen força i permeten prendre una posició.                                    
• Busquem pressentiments valents, insospitats, veraços… alliberadors.                  
• El Pressentiment també ets tu: descarrega’l, imprimeix-lo, distribueix-lo, 
passpassa’l.

Cartell del mes d’abril
de 2015

EL PRESSENTIMENT
Imatge extreta de l’arxiu web 

PRESSENTIMENT Nº45

Tags
immigrants/guerres/espaienblanc

Arxiu signatura
EP45EP45



En els últims mesos de la Segona Guerra Mundial, quan la victòria nal tantes vegades 
anunciada per Adolf Hitler semblava cada vegada més irreal i l'Exèrcit Roig aguaitava, 
entre 700 i 1.000 ciutadans de Demmin –que llavors tenia uns 15.0000 habitants– 
van preferir morir abans de viure en un món en el qual els nazis no governessin. 

Ha estat el suïcidi massiu més gran en la història d'Alemanya.

LA CASETA DELS ALEMANYS



Després de la Segona Guerra, els joves alemanys preguntaven als seus 
pares:                                                                                                                                        
- Què vas fer a la guerra, pare? 

A aquest moment, de preguntes sense resposta, li diuen l'hora de plom. 

El 26 de seEl 26 de setembre del 1940, quan Walter Benjamin deixa aquesta vida, en 
un racó estratègic de la ciutat de Portbou hi havia La caseta dels alemanys, 
eufemisme que, ns avui, denomina el búnquer on era la Gestapo. 

La Caseta dels alemanys és avui part de l'itinerari turístic on TimeOut escriu: 

«El paisatge és al·lucinant i les històries de nazis tenen molta tirada, així que 

un sele ens farà quedar com uns autèntics culturetes. Si a més triem un dia de 
tramuntana –compte, però, en acostar-se als penya-segats- el dramatisme de 
la foto està assegurat.»

Recuperar la memòria dels llocs amb el veritable sentit històric i cultural és una 
tasca que no podem deixar de fer, si volem evitar que la història es             repe-
teixi.

En alemany la paraula GEWALT signica VIOLÈNCIA, però també PODER institu-
cional. 

Ens deixa pensant...

«La Maleta  de W.B.»
2016

Article de
Time Out

LA CASETA DELS ALEMANYS
Imatges extretes d’arxiu personal i web

GEWALT = VIOLÈNCIA = PODER

LA CASETA DELS ALEMANYS SEGONS TIME OUT

Tags
guerra/gestapo/ caseta dels alemanys/migracions

AArxiu signatura
LCA



Entre 1857 i 1924, 5.481.276 immigrants procedents d'ultramar van entrar a 
l'Argentina, molts van passar els seus primers dies als hotels d'immigrants. 

¿DÓNDE DURMIERON NUESTROS ABUELOS?



Buenos Aires,
llibre d’Ochoa i Valdés 

Barcelona, 
CIE

hotels d’immigrants Centres d’Internament per a Estrangers

Algeciras, Las Palmas de Gran Canària, 
Madrid, Múrcia, Santa Cruz de Tenerife, València i Barcelona. 

¿DÓNDE DURMIERON NUESTROS ABUELOS?
Imatges extretes d’arxius web

LLIBRE DELS HOTELS D’IMMIGRANTS EN LA 
CIUTAT DE BUENOS AIRES

CIE DE BARCELONA

Tags
immigimmigrants/hotel de l’immigrant/migracions/cie

Arxiu signatura
DDNA



La ciutat ha estat amb freqüència l'espai de la coexistència i del mestissatge. 
Fet que no ha ocorregut sense dolor i dicultats. Però, també,  ha tingut sempre conseqüències 

positives per a les àrees urbanes i per al desenvolupament de la cultura en general.

CIUTAT DE L’IMMIGRANT



La ciutat de Berisso s'ha caracteritzat des del nal del segle XIX i el principi del 
segle XX per la gran auència d'immigrants que va rebre així com per la seva 
heterogeneïtat. Segons l'Associació d'Entitats Estrangeres, hi ha col·lectivitats 
organitzades d'immigrants i descendents d’albanesos, alemanys, sirià-libane-
sos, armenis, bielorussos, búlgars, capverdians, croats, txecs, eslovacs, eslo-
vens, espanyols, grecs, irlandesos, italians, jueus, lituans, polonesos, portugue-
sos, ucraïnesos, montenegrins i serbis.

La primera estrofa de l’himne de Berisso diu:

«Hija del río,
adolescente y bella
te enviaron amores
el hambre y la guerra.»

Berisso, 
Mansión de obreros 

Berisso submergit,
1995

CIUTAT DE L’IMMIGRANT
Imatges extretes d’arxius web i personals

BERISSO «CIUDAD DEL INMIGRANTE» ARGENTINA

PAISSATGE SUBMERGIT

Tags
immigrants/migracions/berisso/ciutat de l’immigrant

AArxiu signatura
CDI



Segons Walter Benjamin, «Davant la llei» de Franz Fafka és un dels contes 
més perfectes en llengua alemanya.

LA MALETA KAFKIANA



En el llibre La meva travessia dels Pirineus, Lisa Fittko narra la inesperada visita 
que va rebre un dia del setembre de 1940, quan es trobava en una estreta i 
petita golfa en Port-Vendres: era Walter Benjamin, qui, com molts altres, 
s'havia refugiat a Marsella quan els alemanys havien envaït França. Portava una 
maleta que suposadament contenia un manuscrit. 

El 26 de setembre troben Benjamin mort a l’habitació d’un hotel; el manuscrit 
mai no s’ha trobat.

A A Praga, 16 anys abans, Franz Kafka aplega en una maleta milers de docu-
ments, escrits, textos, cartes, anotacions i dibuixos. Els encomana al seu amic i 
marmessor Max Brod fent-li prometre que els cremarà a la seva mort. Brod no li 
fa cas, els salva del foc i supervisa la publicació de la majoria part dels escrits 
que es troben en el seu poder: La metamorfosi, El castell, El judici i Amerika, qua-
licades com obres importants de la literatura universal

Walter Benjamin
segons Gisèle Freund 

Fragment del manuscrit
de W.B. sobre Kafka

LA MALETA KAFKIANA
Imatges extretes d’arxius web

WALTER BENJAMIN A LA BIBLIOTECA DE PARÍS

MANUSCRIT. SOBRE KAFKA

Tags
immigrants/migracions/manuscrit/maleta

AArxiu signatura
LMK



Entre 1930 i 1941, més de 25.000 artistes, músics, escriptors, cientics i erudits, 
tots de primer ordre, es van establir als Estats Units. 

Milers van emigrar a Gran Bretanya.

GEWALT=VIOLÈNCIA=PODER



GEWALT=VIOLÈNCIA=PODER
Imatges extretes d’arxiu personal

JOSEPH BEUYS en TITUS / IFIGÈNIA 

Tags
guerra/alemanya nazi/violència/

Arxiu signatura
GGGG

Gravat calcogràc.
1989/2017

Joseph Beuys va ser, potser, el primer artista alemany a reivindicar el passat 
històric i folklòric d'Alemanya com a via per superar l'herència nazi. No creia 
que els alemanys haguessin d'evadir-se del passat ni deixar-se destruir pel 
mateix passat. 

El seu aEl seu art és, en certa manera, profundament nacionalista. Recolzant-se en 
vells mites i símbols, va reviure el romanticisme de Caspar David Friedrich i de 
Richard Wagner, tradició tenyida de nazisme.

Buchloh escriu sobre Beuys: «El conservadorisme estètic de Beuys es comple-
menta lògicament amb les seves actituds políticament retrògrades, per no dir 
reaccionàries. Les arrels del seu dilema, parteixen de la idea errònia que la polí-
tica pot convertir-se en una qüestió d'estètica …».

El 13 d’abril de 2015 va morir, als 87 anys d'edat el Premi Nobel de Literatura 
Günter Grass, polèmic autor alemany conegut en l’àmbit mundial per obres 
com El tambor de hojalata i el seu tenaç compromís amb el que passava al 
seu país.

Un dels aspeUn dels aspectes més controvertits de la seva vida va ser la relació amb el 
règim nazi liderat per Adolf Hitler. Especícament, la participació en les Wa-
ffen-SS, cossos de combat d’elit de les SS i que van participar en la Segona 
Guerra Mundial.

No obstant això, el també guanyador del Premi Príncep d'Astúries de les Lle-
tres va declarar als mitjans de comunicació que la seva participació va ser 
totalment involuntària: tenia només 15 anys quan va ser cridat a les



Abans de la guerra civil, la majoria d'escoles racionalistes i els ateneus llibertaris, així com els sindicats
anarquistes i les organitzacions llibertàries, van potenciar activament l'ús de

l‘esperanto a l'Estat espanyol.

LA UTOPIA ZAMENHOF



Los niños tontos de
Ana María Matute, 1956 

Barcelona,
tipus de Gràques El tinell

LA UTOPIA ZAMENHOF
Imatges extretes d’arxius personals

LLIBRE TROBAT A GRÀFIQUES EL TINELL, BOTIGA LLIBERTÀRIA 

RESTES DE GRÀFIQUES EL TINELL, BOTIGA DESAPAREGUDA DE BARCELONA

Tags
llegua/esperanto/universal

AArxiu signatura
LUZ

Durant el primer terç del segle xx l'esperanto va ser molt utilitzat i difós pel 
moviment obrer d'Europa. A Alemanya es coneixia com el «llatí dels obrers». 

Als Països Catalans va tenir un fort impuls l'esperantisme dins la tradició de 
l'internacionalisme proletari. La majoria d'escoles racionalistes i els ateneus 
llibertaris, així com els sindicats anarquistes i les organitzacions llibertàries,  
van potenciar-ne activament l'ús de la llengua a l'Estat espanyol.

DDurant la Guerra Civil es va conrmar la utilitat comunicativa de l'esperanto, 
alhora que és va incrementar la politització del moviment, clarament vincu-
lat a la resistència antifranquista. 

El 1939, quan les tropes franquistes van ocupar Barcelona, la Federació Es-
perantista Catalana va passar a la clandestinitat. 



Sempre que hi ha hagut una conquesta militar, hi ha desarrelament... 
Fins i tot sense haver-n’hi, el poder del diner i la dominació econòmica poden 

imposar la inuència estrangera ns al punt de provocar la malaltia del desarrelament. (SIMONE WEIL)

L’ARRELAMENT



L’ARRELAMENT
Imatges extretes d’arxius personals

DERIVES MIGRANTS 

Tags
desarrelament/arrelament/migracions/derives obligades

Arxiu signatura
LLARR

Passat/ge/s 
fotograma vídeo, 2016

«Hi ha una condició social depenent enterament i perpètua del diner: el treball 
assalariat, sobretot després que el treball a preu fet obliga l’obrer a tenir 
l’atenció sempre xa en els diners. És la condició social que pateix la malaltia 
de desarrelament més aguda.

««Bernanos ha dit que els nostres obrers, tanmateix, a diferència dels de Mr. 
Ford, no són immigrats. La principal dicultat social de la nostra època ve del 
fet que, en cert sentit, sí que ho són. Tot i mantenir-se geogràcament al seu 
lloc, han estat moralment desarrelats, exiliats, i tornats a admetre, com per to-
lerància, com a carn de treball. L’atur és«certament, un desarrelament a la 
segona potència. No es troben a casa enlloc, llavors, ni a la fàbrica, ni a casa 
seva, ni en els partits i sindicats que es diuen fets per a ells, ni en els llocs 
dd’esbarjo, ni en la cultura intel.lectual si és que proven d’assimilar-la.”»        
(SIMONE WEIL)

«L’arrelament és potser la necessitat més important i més desconeguda de 
l’ànima humana. És una de les més difícils de denir. L’ésser humà té una 
arrel per la seva participació real, activa i natural en l’existència d’una 
col.lectivitat que conservi vius certs tresors del passat i certs pressenti-
ments de l’avenir. Participació natural, és a dir, composta automàticament 
pel lloc, el naixement, la professió o l’entorn. Tot ésser humà té necessitat 
de tenir-ne unes quantes, d’arrels, poques o moltes; té necessitat de rebre la 
gaigairebé totalitat de la seva vida moral, intel.lectual i espiritual per interme-
diari dels medis de què forma naturalment part.»(SIMONE WEIL, 1942)

En L’arrelament, Simone Weil,  s’estavella contra una realitat social allunyada 
del consol, les seves paraules s’haurien de llegir i repensar per motius 
d’urgència política.



El trauma, per la seva singularitat, sembla estar allotjat en el nucli del treball
de la memòria, pot ser l’articulador o l'element de la fractura entre els processos

de rememorar i d'oblidar.

TRAUMA, IMATGE I MEMÒRIA



La tesi freudiana sobre el trauma suposa que aquest assenyala alguna cosa 
horrible però reprimida que és, no obstant això, compulsivament reactuali-
zada. 

L'art permet aorar a la superfície les impressions traumàtiques  i, segons 
Griselda Pollock, ser formulades mitjançant articulacions creatives. Hi ha 
petjades de la impressió traumàtica que es produeixen en l'emergència del 
passat i del present i en l'afecció sobre els afectes invocats i els reviscuts. 

Explorar la manera en què es produeixen i transmeten els afectes, a través 
de l'articulació d'imatges que conguren entramats espacials i temporals a 
partir de fets traumàtics, pot ser un exercici veritablement transformador. 

Margarethe Von Trotta en la seva obra cinematogràca, Die Bleierne Zeit –tra-
duïda com Les germanes alemanyes–, ens mostra com mitjançant les pràcti-
ques artístiques, és possible examinar la manera en què els afectes mostren la 
forma que té l'experiència en les societats actuals.

El gir afectiu proporciona, a més, nous elements per a l'abordatge de la relació 
amb el passat traumàtic i ho fa desaant les tendències dominants. 

Aquest nou focus d'atenció no sorgeix només per desplaçar l'interès de la sig-
nicació i de l'estructura a través del llenguatge artístic, sinó indagant les 
noves mirades sobre el teixit conformat pel trauma, la imatge i elpensament.

TRAUMA, IMATGE I MEMÒRIA
Imatges extretes de la xarxa i d’arxius personals

«TEMPS DE PLOM» (LES GERMANES ALEMANYES) DE MARGARETHE VON TROTTA

IMATGE DE CONFABULACIONS

Tags
postguerra/holocaust/supervivents/hora de plom

AArxiu signatura
TIM

Cartell de «Temps 
de plom», 1981 

Fotograma vídeo
«Confabulacions»,

2006



Un guàrdia que vigila 30.000 pisos buits, ovelles que es passegen entre urbanitzacions
a mig construir, una autoescola que estalvia combustible conduint pels carrers
abandonats d’una ciutat fantasma... (Casas para todos de GEREON WETZEL)

CASES PER A TOTHOM 



Capdavanters en cases buides

Entre el 2008 i el primer trimestre del 2015 s'han iniciat al nostre país, 
598.747 processos d'execució hipotecària segons les estadístiques del 
Consell General del Poder Judicial en un informe presentat per Amnistia In-
ternacional.

Quant a domicilis principals al nostre país, Amnistia Internacional denuncia, 
sobre la base de dades del Banc d'Espanya, que entre 2012 i juny del 2014 
es van produir 97.577 execucions hipotecàries. És a dir, que prop de 100.000 
famílies van perdre el seu lloc de residència habitual.

Aquesta situació es produeix mentre que el 30% dels habitatges buits 
d'Europa es troben al nostre país, segons les últimes dades de l'INE de 2011.

Campions del desnonament.

En relació amb els  refugiats, Espanya, s'ha especialitzat a eludir-ne l'acollida. 
Els 18 sirians que va acceptar el 2015, de 16.000 que n’havia acordat, són un 
cas conegut. Però abans hi ha un historial, el Marroc i Algèria ja li fan part de la 
feina impedint que els sirians i altres migrants, arribin a Melilla. Amnistia Inter-
nacional ja ha denunciat la falta de control en els tercers països. No hi ha gens 
d'interès a acollir refugiats. El problema de l'habitatge, és una de les qües-
tions que s'addueixen. Espanya és el país de la unió europea amb el nombre 
més gran d'habitatges buits. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 2013, 
3,4 milions de cases, o el que és el mateix, prop del 14% del total de 25,2 mi-
lions del seu parc immobiliari. De la resta d'11 milions de cases buides en la 
Unió Europea, Itàlia i França, amb més de 2 milions, Alemanya amb 1,8 i el 
Regne Unit amb 700.000 unitats completen la llista.

100 Abandoned Houses
web 

Domus Aurea,
2007

CASES PER A TOTHOM
Imatges extretes d’arxius web i personals

CAPTURA DE PANTALLA DE WEB

DOMUS AUREA DE TRILOGIA DE LA PRIVADESA

Tags
immigrants/cases deshabitades/migracions/

AArxiu signatura
CPT



A l’octubre del 1941, un any després de la mort de Walter Benjamin, Hannah Arendt 
va visitar Portbou amb la idea de retre homenatge a l’amic mort. Però no va trobar cap 

làpida al cementiri amb el seu nom i ningú no li’n va saber dir res. 

LA NARRACIÓ HISTÒRICA



I Tesi de la Filosoa de la Història de Walter Benjamin

«És no«És notori que ha existit, segons es diu, un autòmat construït de tal manera 
que resultava capaç de replicar a cada jugada d'un jugador d’escacs amb 
una altra jugada contrària que li assegurava guanyar la partida. Un ninot 
vestit a la turca, a la boca una pipa de narguile, s'asseia al tauler recolzat 
sobre una taula espaiosa. Un sistema de miralls despertava la il·lusió que 
aquesta taula era transparent per tots els costats. En realitat s'asseia dins un 
nan geperut que era un mestre en el joc dels escacs i que guiava mitjançant 
ls a la mà del ninols a la mà del ninot. Podem imaginar-nos un equivalent d'aquest aparell en 
la losoa. Sempre haurà de guanyar el ninot que anomenen “materialisme 
històric”. Podrà haver-la-hi sense més ni més amb qualsevol, si pren al seu 
servei la teologia que, com és sabut, és avui petita i lletja i no ha de deixar-
se veure de cap manera.»

Eichmann a Jerusalem: Un informe sobre la banalitat del mal 
d’Hannah Arendt

«Quan parlo de banalitat del mal ho faig només a un nivell objectiu, i em limito 
a assenyalar un fenòmen que, en el curs del judici, es va fer evident. Eichmann 
[…] no va poder estar més lluny de «ser un malvat» […] Eichmann, senzilla-
ment, no va saber mai el que es feia.

«Això mereix que es qualiqui com a “banalitat”, […] també és veritat que 
tampoc no podem dir que sigui quelcom normal o comú. No és de cap manera 
comú en un home, a l'instant d'enfrontar-se amb la mort, i, a més, al patíbul, 
que tan sols sigui capaç de pensar en les frases sentides als enterraments i fu-
nerals on havia assistit al llarg de la seva vida, i que aquestes “paraules alades” 
poguessin tapar totalment la perspectiva de la pròpia mort.»

LA NARRACIÓ HISTÒRICA
Imatges extretes d’arxius web

TESI SOBRE FILOSOFIA DE LA HISTÒRIA DE W. BENJAMIN

PARTIDA D’ESCACS ENTRE W. BENJAMIN I B. BRECHT 

Tags
losoa de la història/oprimits/nazisme/banalitat del mal

AArxiu signatura
LNH

Il·lustració de la I Tesi de la 
Filosoa de la Història de W.B. 

Partida d’escacs a
Svendborg, el 1934



Les malalties neuronals com la depressió, el trastorn per dècit d'atenció, el trastorn 
límit de la personalitat o la síndrome de desgast ocupacional, deneixen el panorama 

patològic de començament d'aquest segle.

LA GESTIÓ DEL MALESTAR



LA GESTIÓ DEL MALESTAR
Imatges extretes d’arxius web i personals

TUCUMÁN ARDE AL 1968

PLOM-PLATA 2107

Tags
malestar social/gestió del malestar/art i cura/

AArxiu signatura
LGDM

Els processos creatius poden ser també, un 
diàleg en construcció que versa sobre com 
l’art esdevé una eina per gestionar el males-
tar, vinculant allò que es considera privat 
amb allò que és públic. L’art ens «afecta», 
ens humanitza, enfocant la fortalesa de la 
vulnerabilitat en exposar-la, compartir-la i 
rretornar-la a la comunitat, a un espai comú, 
treballant des del compromís i l’empatia.

Quan aquests processos tenen una dimensió 
participativa i col·lectiva, esdevenen polítics.

Pintada en una paret
de Buenos Aires, 1968 

Acció Plom-Plata,
2017

En l'escenari de crisi actual, les estructures associatives comencen a ser  ca-
pdavanteres, creadores de nous models, interlocutores de les administra-
cions, per poder formar part del debat i generar estratègies pel canvi, aju-
dant així a les relacions més profondes entre art i societat

Els processos creatius per gestionar el malestar, treballats mitjançant  una 
dimensió individual i col·lectiva, participativa i política, mostren com l’art és 
un instrument ecaç per canalitzar els conictes, amb una clara voluntat de 
transformació social. 

TTucumán Arde va consistir en l’intent col·lectiu més gran de sostenir aquest 
arriscat camí d'articulació entre experimentació artística i acció política, en 
un intent de contribuir ecaçment des d'aquest art nou, del qual es renega-
va, en els processos revolucionaris i transformadors de l'esperit del 68.



Entre 1976 i 1983, a l’Argentina, milers de persones van ser llençades al mar vives des d'avions militars.

RIU DE PLATA



30.000 desapareguts

Els vols de la mort és una forma d'extermini practicada per règims dictato-
rials, consistent a llençar des de ple vol cossos cap al mar. Van ser una estra-
tègia constant de l'última dictadura civicomilitar a l’Argentina autodenomi-
nada Procés de Reorganització Nacional, entre 1976 i 1983, quan milers de 
persones van ser llançades al mar vives des d'avions militars

Els executors d'aquests crims utilitzaven la denominació en codi de "tras-
llat", per referir-se a les execucions il·legals. Les persones segrestades eren 
injectades amb pentotal sòdic abans de ser pujades als avions, i eren llença-
des vives i seminues d'aeronaus militars en ple vol sobre el mar

Rio de (la) Plata 
fragment, 1999

Fugida de temps,
fotograa, 1998

Nombrosos cossos recupe-
rats en les costes argentines i 
uruguaianes van poder ser 
identicats com a provinents 
de diferents centres clandes-
tins de detenció. Els primers, 
llançats al mar el maig de 
1976, van estar segrestats a 
Camp de Maig.

RIU DE PLATA
Imatges extretes d’arxius personals

RIO DE (LA) PLATA, 1999

RIU Al MEU COS, 1998

Tags
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Es preveu que l’any 2050 gairebé el 70 % de la població mundial viurà en zones urbanes.
A Espanya ja és actualment el 80%.

REL(A)T DE CIUTAT



Domus Aurea,
obra gràca, 2007-8

Rel(a)t de Barcelona,
2016

La història d’una ciutat depèn dels que han construït el relat que la deneix. 

La ciutat contemporània se'ns escapa, és canviant i inaprehensible, s'ha tornat 
cada vegada més complexa d'estudiar. Muta els seus signicats i es confronta 
contra si mateixa sempre. Estem enfront d'un relat de suspens, en la incertesa 
entre el col·lapse i l'esperança. L'esquema causa-conseqüència i el pensament 
exclusivament racional ja no són sucients per a l'estudi de la ciutat. 

La ciutLa ciutat pot ser simplement una forma, una forma sense atributs, però si 
aquest espai, s'interpreta, aquesta forma es converteix en un lloc. Si la narració 
d'aquest lloc és àmpliament compartida per molta gent de la ciutat,                       
incloent-hi els petits relats, altres tipograes, relats al marge, relats els quals no 
tenen l’espai per visibilitzar-se, llavors això la convertirà en un paisatge cultu-
ral, en una ciutat  íntegra.

REL(A)T DE CIUTAT
Imatges extretes d’arxius personals

DOMUS AUREA

RELATS DE CIUTAT

Tags
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