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CIDADE MORTA

FICHA TÉCNICA

Ciutat morta. España, 2013. Cor, 120 min. Xénero: Documental | Dirección
e fotografía: Xavier Artigas, Xapo Ortega | Guión: Jesús Rodríguez, Mariana
Huidobro  |  Produción: Diana  Asenjo (Metromuster)  |  Montaxe:  Xavier
Artigas,  Núria  Campabadal |  Música: Las  CasiCasiotone |  Participantes:
Gonzalo Boye, Rodrigo Lanza, Manuel Delgado, Gregorio Morán

PREMIOS
a

Festival de Málaga 2014
Mellor Documental

SINOPSE
a

En xuño de 2013, un grupo de 800
persoas  ocupan  un  cinema  aban-
donado do centro de Barcelona pa-
ra proxectar un documental. Rebau-
tizan o  antigo  edificio  en honra a
unha  moza  que  se  suicidou  dous
anos antes: Cinema Patricia Heras.
Quen era Patricia? Por que se quitou
a vida e que ten que ver Barcelona
coa súa morte? Isto é exactamente
o que se quere dar coñecer con es-
ta acción ilegal e de gran impacto
mediático: que todo o mundo saiba
a verdade sobre un dos peores ca-
sos de corrupción policial en Barce-
lona, a cidade morta.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

En que momento entran en con-
tacto cos feitos do 4F e deciden
facer un documental sobre iso? 
Desde 2006 estabamos ao corrente
do caso pero nunca nos implicamos
activamente nas distintas campañas
que  foron  xurdindo.  Non  foi  até
maio  de  2011  que  meditamos  se-
riamente a posibilidade de facer un
traballo  en  profundidade  sobre  o
4F.  Foi  durante  a  acampada  na
Plaça Catalunya, o que máis tarde
se chamaría movemento 15M. Patri-
cia suicidouse dúas semanas antes e
o tema estaba moi presente na pra-
za, había moita rabia. Un grupo de
xente  creamos  a  Comisión  Audio-
visual (posteriormente se chamaría
15Mbcn.tv) e desde aí empezamos a
facer investigación xornalística  so-
bre casos de represión e impunida-
de  policial  (entre  outros  temas).
Uns  meses  máis  tarde, saíu á luz,
grazas ao Setmanari Directa, a coin-
cidencia dos números de placa dos
policías  que  participaran  na  mon-
taxe do caso  4F  e  o  caso  de Yuri
Jardine, o fillo do diplomático que
foi  torturado en dependencias  po-
liciais: os axentes eran os mesmos
en  ambos  os  casos.  Alí  vimos  que
non podiamos seguir sen contar es-
ta historia e puxémonos a traballar.

Cantas  horas  filmadas  tiñan?  Foi
difícil escoller o que entraba e o
que non na montaxe? 
Para  a  investigación  fixemos  máis
de 20 entrevistas. Moitas foron des-
cartadas moi a pesar noso, porque
se non a película duraría máis de 8
horas. En total debemos ter unhas
50 horas de material. A montaxe foi
extremadamente difícil, xa que non
queriamos  renunciar  a  ningún  dos
temas  importantes  nin  desvincular
o  caso  do  seu  contexto,  a  cidade
de Barcelona. De aí a idea de bau-
tizar o documental co nome de Ciu-
tat Morta. O concepto sae dun poe-
ma de Patricia e ao mesmo tempo
era a metáfora perfecta. 

A película naceu como un filme de
denuncia  ou  era  ante  todo  a
historia de Patricia Heras? 
O  documental  ten  algo  de  home-
naxe a Patricia, a poeta morta. Na-
cemos como colectivo nun momen-
to  no  que  había  moita  rabia  polo
suicidio: todos sentiamos que o Es-
tado matara a Patri. Pero máis aló
da súa figura, o filme nace do noso
activismo  e  as  ganas  de  narrar  a
realidade desta cidade: a verdadei-
ra protagonista é a cidade.

Nalgún momento recibiron amea-
zas por parte dos implicados (po-
licías, xuíces, políticos) no caso 4F
nomeados na película? 
De momento non. Coa comunidade
que se xerou ao redor do caso e da
película  sería  moi  torpe  pola  súa
banda facelo.

Como de difícil é levantar un pro-
xecto  coma  este,  que  nace  sen
axudas máis aló de achegas parti-
culares e o esforzo da produtora
independente Metromuster? 
Non só é difícil senón que ademais
é inviable. Só se fai posible se hai
unha inmensa vontade activista de-
trás do proxecto. Está claro que de
querer gañar cartos con isto nunca
o fariamos. Arruinámonos, por cer-
to. A motivación que esperta querer
contar ao mundo este tipo de inxus-
tizas fai que atopes tempo de cal-
quera lado e xente sempre disposta
a axudarche de forma desinteresa-
da.  Así  se fixo  a  película.  Foi  un

proceso  moi  bonito  e  formamos
unha familia que contribuíu a que
moita xente poida dixerir mellor a
traxedia. Quedámonos con iso.

Cal cren que é a solución para fa-
cer  xustiza  e  que un  caso  como
este non se repita? 
É tan simple como pór luces e ta-
quígrafos  nas  dependencias  poli-
ciais.  Iso  de  entrada.  Se vixías  ao
vixiante as cousas cambian rapida-
mente:  o  funcionario  pénsao  dúas
veces  antes  de  que  se  lle  vaia  a
man. Logo, deixar de lanzar mensa-
xes de impunidade aos responsables
de torturas. Que haxa malos tratos
en  dependencias  policiais  é  algo
que probablemente pase en todo o
mundo.  Que  non  haxa  consecuen-
cias é moi deste país. Os poucos po-
licías  que  chegan  a  ter  condenas
por  abusos  son  sistematicamente
indultados:  nunca  entran  no  cár-
cere. Isto é moi grave porque hai a
sensación  nos  corpos  policiais  de
que non lles pode pasar nada. Isto
queda moi lonxe do que debería ser
unha sociedade democrática.

Que consello poden dar aos espec-
tadores que tras ver o filme teñan
ganas de pasar á acción e apoiar a
causa aínda aberta do 4F?
É certo que a película tende a dei-
xar  aos  espectadores  cun  sabor
amargo  e  a  sensación  de  que  hai
que facer algo. Que cada un faga o
que queira ou o que saiba con iso,
non temos ningunha fórmula. O que
recomendamos  é  ser  críticos,  non
crer os discursos oficiais e non dei-
xar de loitar.

En que proxectos andan agora? 
Estamos a investigar sobre torturas
e impunidade nos Centros de Inter-
namento de Estranxeiros. Realmen-
te é horrible a vulneración de de-
reitos  humanos  que  ocorre  nestes
lugares: un ten a sensación de vivir
na Idade Media. Queremos facer un
traballo en profundidade sobre es-
tes  centros  e  a  política  de  fron-
teiras  a  nivel  europeo  (Frontex).
Centraremos a  narración na figura
de Idrissa Diallo, un mozo subsaha-
riano de 21 anos asasinado no CIE
Zona Franca de Barcelona en 2012.

Mércores 14: MAGICAL GIRL · Dir. Carlos Vermut | Luns 19:  CONFESIÓNS DUN BANQUEIRO


