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MAD#sub és part d’una recerca sobre les dinàmiques territorials del cin-
turó subsuburbial de Madrid. Iniciat per Sitesize el setembre del 2010, el 
projecte es va constituir com un procés de microinvestigació-acció a partir 
de la realització d’un taller, una exploració sobre les formes de representa-
ció del paisatge de la perifèria, les pràctiques culturals i les narratives autò-
nomes que es poden generar en relació amb la transformació i la vivència 
d’aquests espais liminars. 

La condició de les grans metròpolis i les formes de vida: aquesta és la 
qüestió per articular un discurs de la cultura com a projecte col·lectiu i des 
d’on es poden investigar possibles formes d’apropiació. En un moment en 
què la privatització del que és comú és el recurs per al creixement de l’eco-
nomia financera, hem d’apostar per formes col·lectives de pensament i ac-
ció que generin noves esferes de significació. Es tracta, doncs, de treballar 
des de la creació cultural amb l’objectiu de generar coneixement des de les 
comunitats. 

La perifèria de Madrid com a cas d’estudi. Després del boom immobi-
liari assistim aquests darrers anys a la crisi del model de desenvolupament 
del neoliberalisme. Madrid s’ha convertit en un escenari on les evidèn-
cies del col·lapse econòmic n’han deixat patent la voracitat. El seu llegat 
és un paisatge perifèric d’infraestructures i macroprojectes inconclusos 
que inunden el territori suburbà. En situar les prioritats econòmiques per 
sobre de les ciutadanes, s’han generat espais construïts però no habitats. 
Entorns socials sense una base d’intercanvi comuna. L’escenari d’una nar-
ració pendent de ser escrita, en el qual l’imaginari urbà no coincideix amb 
l’experiència del lloc. On la construcció cultural es manté com un exercici 
de fricció entre el que és possible i el que és necessari. MAD#sub és una 
dinàmica de reflexió col·lectiva, que pretén creuar l’escenari de la vivència 
directa de la perifèria i rellegir algunes anàlisis urbanes i econòmiques que 
s’han generat els darrers anys a Madrid. 

#Formule 1

Deixem l’autopista a un costat. Segons les indicacions de Google Maps, 
l’hotel es troba al polígon. Recorrem les travessies desertes, entre ca mions 



255III. Actuar a les franges

i contenidors de càrrega. La llum groga dels focus dóna una atmosfera tè-
trica a tot el recinte. Seguim els senyals. Passem per davant de l’hotel sen-
se trobar-hi l’accés. Tornem al punt de partida. Un cop més girem a mà 
dreta i veiem en la semipenombra una tanca. Reculem. “Teclegi el codi 
d’accés”, es llegeix al rètol que hi ha penjat. Al costat hi ha un intèrfon 
amb un botó retroil·luminat. Premo l’interruptor i una veu femenina ens 
convida a passar i acciona l’obertura automàtica de la tanca. Aparquem a 
l’interior del recinte. A la porta un altre rètol ens sol·licita el codi d’accés de 
sis dígits. No el tenim. Des del taulell la recepcionista ens obre. Després de 
demanar-nos la documentació ens assigna una habitació. La número 337, 
tercera planta, habitació per a no fumadors. Ens imprimeix un paper amb 
aquestes dades. 

Imatge 1. Aparcament de l’Hotel Formule 1 Madrid Getafe, situat a prop del centre d’oci Nassica.

La moqueta blava amb estampat de rombes vermells que fa mal d’ulls 
s’estén per tot el pis i s’enfila per l’escala. Seguim les fletxes amb les nume-
racions fins a trobar la nostra porta. Un cop més, “Teclegi el codi d’accés”. 
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Aquest cop sí que en tenim, de codi. Agafem el paper imprès i marquem els 
sis dígits. Després d’un clic la porta s’obre. L’habitació és freda. La finestra 
és oberta; fa pudor de tabac. M’acosto fins a la finestra i, abans d’ajustar-la, 
m’hi aboco. Hi ha dos policies a baix al costat de la recepció. Potser estan 
buscant algú. Són gairebé les tres de la matinada. Deu ser una inspecció de 
rutina. Deu minuts més tard engeguen el cotxe, s’obre la tanca i desaparei-
xen en la foscor. 

Els lavabos són cabines automatitzades situades al passadís. Tot està 
monitorat a base de sensors. No cal gaire personal per fer anar aquest mo-
tel. De fet, els primers que es van fer no tenien ni recepcionista. Pagant 
prèviament amb targeta de crèdit, es facilitava al client el codi per entrar a 
l’edifici i les habitacions. L’experiència no va funcionar gaire bé al nostre 
país i es va optar per personalitzar les entrades amb una recepció tradi cio-
nal. 

Em quedo adormida contemplant als vidres el reflex dels colors can-
viants del Nassica, el centre d’oci de moda. Avui divendres, ple a vessar de 
visitants.

#Música atmosfèrica

Són les 10.30 h del matí del dissabte. Els altaveus llancen una música sense 
protocol. Omnipresents, envaeixen tots els racons del centre comercial i 
d’oci Nassica. Esmorzem, prenem el sol, llegim el diari. Massa d’hora per 
al fil musical. Al centre comercial no hi ha espais sense dissenyar ni progra-
mar. Tampoc no es permeten temps no previstos. Els dos absoluts, temps 
i espai, estan totalment ocupats i dirigits. Pertanyen a una condició genè-
rica, més enllà de llocs específics i de circumstàncies determinades. Esde-
venen intercanviables en la seva condició programada, immune a com-
portaments individuals i singularitats contextuals. No calen càmeres de 
vigilància per preveure allò alterable. El disseny ambiental s’anticipa a l’ull 
del personal de seguretat. La música atmosfèrica és un eco que no exigeix 
interpretació ni interiorització. Es correspon amb les imatges i els objectes 
que desborden qualsevol racó de l’espai. Hi són per omplir la capacitat de 
recepció de la nostra ment. Omplir i farcir perquè no es permetin altres 
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imatges i sons que els que emet la programació constant. El soroll equalitza 
tots els espais del centre comercial. No hi ha buits ni silencis, ni oportuni-
tats per a preguntes incòmodes o pensaments propis. Un entorn que acla-
para sense dir-ho, forçant els límits del que és suportable, i ens deixa en un 
estat d’irritació sense escapatòria, de saturació indolent. 

El lloc de la imatge és ja la imatge del lloc. La representació se super-
posa a l’experiència. De quin lloc parlem? D’un espai que és més un estat 
de consciència, que pertany al llindar d’allò invisible. No ser dins, no ser 
fora. Un ser entre, en el qual és possible la despossessió d’un mateix. 

#Terra estranya

Hi ha de tot. Podem triar entre un restaurant mexicà, un tailandès, cuina 
italiana, tapes, un xinès, sushi, entre d’altres La gent s’amuntega davant 
de la carta de preus i finalment opta per entrar a un lloc o un altre. En la 
vacuïtat de la nit, el centre d’oci ens transporta. Els llums de neó segueixen 
capriciosos el ritme de la música irradiada a tot l’espai. Uns nens agafats 
amb arnès es pengen d’una estructura vertical que des de l’interior escup 
espurnejos verds i violats. Una experiència vertiginosa per als seus cossos 
infantils. 

El passadís central distribueix els clients segons la seva preferència. 
Pis superior, sales de cinema. En cartellera fins a quinze pel·lícules d’es-
trena. Tot per als teus ulls. Planta baixa, zona d’esbarjo. Màquines escu-
rabutxaques, videojocs. La pista de bitlles es troba al fons de la sala. Ens 
perdem entre la gent i el senyal electrònic de l’extrabonus del pinball. A la 
sala annexa uns adolescents competeixen en dues pantalles panoràmiques 
contigües contra la invasió extraterrestre de Tierra Extraña.

Decidim entrar al mexicà. Esperem pacients el nostre torn fins que 
una amable ranxera ve a buscar-nos i ens acomoda a l’última fila de la can-
tonada. No hi cap ni una ànima més al local. Triem fajitas, guacamole i 
nachos acompanyats d’especialitats típiques. Mirem de conversar. El fons 
musical, el tumult de la gent a les taules i la sonorització pèssima de la sala 
ens obliguen a anar apujant el to. Acabem parlant a crits. 
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Acabem les nostres racions i sortim a prendre la fresca a la plaça Ágo-
ra. Baixem per una escalinata central il·luminada graó a graó; sembla com 
si voléssim sobre una nau d’abastament suspesa a l’espai. Un raig de llum 
surt projectat cap a l’infinit. És el làser de la discoteca que anuncia la fes-
ta. Un far en la foscor perifèrica. L’aparcament s’omple de cotxes tunejats. 
Fauna noctàmbula.

Imatge 2. El centre Nassica ofereix als clients tot tipus d’activitats de lleure: sales de cinema, màquines 
escurabutxaques, videojocs, pista de bitlles i, fins i tot, un simulador de nau espacial.

#La gola del llop

La corrua de cotxes tapona l’entrada del centre comercial Arroyo Sur. Es-
perem amb paciència. Un a un els cotxes van baixant per la rampa. Arriba el 
nostre torn de baixar als inferns. Planta menys 1, soterrani menys 2, soter-
rani menys 3. Allà trobem per fi una plaça lliure. Sortim del cotxe entapis-
sat de gris al gris formigó de les parets nues. Plaça 543. Cal memoritzar el 
número per recollir el cotxe a la sortida. Un exèrcit de famílies empenyent 
carretons travessa els passadissos d’evacuació. L’enrenou i el soroll metàl-
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lic dels carretons buits s’introdueix per l’accés Porta 4. Cal recordar-ho 
també. El fil musical es percep agonitzant en el paisatge somort del subsòl. 
El monòxid de carboni perfuma l’ambient i oprimeix el pit. 

Per l’accés Porta 5 entren clients satisfets després de l’acte consumat 
de la compra. Porten els carretons curulls de productes. Llaunes, capses, 
plàstic, packaging sofisticat que conté aliments, begudes, roba... Qualsevol 
cosa. Després de complir el protocol d’omplir el maleter de mercaderies, 
els clients dipositen obedients els carretons buits en fileres reservades, a 
l’espera de tornar a ser usats. Un anar i venir constant. 

Enmig d’aquest remolí ens arrecerem en la lectura serena d’un dels 
passatges del llibre Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de 
propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010) (López, 
Rodríguez, 2010). El llegim atentament mirant d’esclarir alguna cosa res-
pecte al lloc on ens trobem, alguna cosa que ens doni pistes de cap a on po-
dem dirigir la nostra energia en el treball feixuc de deambular pel suburbi: 

“No hi ha lloc per a una reforma des de dalt. Si algun cop hi va 
haver la possibilitat d’un programa de reformes que posés els 
aparells de l’Estat al servei d’un procés real de distribució de la 
riquesa, actualment aquesta via sembla tancada. No es pot es-
perar, ni a escala europea ni a escala internacional, cap gran re-
forma del capitalisme vigent, similar a la que van representar els 
plans keynesians de les dècades del 1930 i el 1940. Això vol dir 
que no existeix ni tan sols una contrapart capitalista orientada 
a la reforma del règim actual d’acumulació. La relació de forces 
que componen els equilibris polítics dels aparells estatals ha 
basculat completament cap a la facció financera de les elits ca-
pitalistes. De fet, el neoliberalisme, amb tota la seva retòrica an-
tiestatalista, no és altra cosa que l’estratègia ideològica i política 
de conquesta de l’Estat per part dels centres financers.” (López, 
Rodríguez, 2010: p. 484).

La megafonia anuncia l’oferta de la setmana i posa fi a la nostra lectu-
ra. Un nen plora desconsolat en un cotxet. Un home gran és ajudat a baixar 
del monovolum. Famílies senceres s’amunteguen a l’aparcament amb les 
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compres acabades d’adquirir. Grups de joves se sumen al tràfec i se citen 
aquí per recollir els cotxes. El ritual de cada dissabte.

Imatge 3. Cada dissabte, els aparcaments dels centres comercials esdevenen punts de trobada de con-
sumidors i grups de joves que se citen en aquests espais per recollir-hi els cotxes.

#Punt de Trobada

Travessem el llindar. La porta 4 s’obre automàticament quan passem. Hi 
ha un mapa del complex comercial. Em fixo en les sortides d’emergència. 
També s’hi assenyalen els departaments d’alimentació sana, la secció d’úl-
times tendències, la planta jove, l’àrea per a nens i el paradís del bricolatge. 
Agafem un dels passadissos centrals. Sortim a la galeria principal. Una vol-
ta de vidre monumental tanca l’espai. L’atmosfera està carregada, fa olor 
d’ambientador. El xivarri dels nens de la zona infantil queda esmorteït per 
la remor contínua dels carretons, la gent i les presses. Se sent un so rítmic. 
És el loop musical que marca compassat el consum desenfrenat dels clients 
cada principi de mes. Les escales mecàniques ens teletransporten a la zona 
Punt de Trobada. Sobrevolem l’àrea La Llar al Dia. A vista d’ocell divisem 
els dormitoris i els conjunts matrimonials. Una parella prova un llit. A l’al-
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tra banda, un sofà i altres mobles de sala d’estar al voltant d’una pantalla 
panoràmica de plasma. L’assortiment de moquetes acríliques. Els comple-
ments de jardí amb plantes de plàstic i decorat vidrat.

La il·luminació de leds delimita les terrasses dels diversos establi-
ments. Fem la volta al perímetre de fast-foods del Punt de Trobada. Triem a 
l’atzar el nostre fastmenú entre un milió de possibilitats. La dependenta de 
la pizzeria Italia-Hamburger sol·licita la comanda pel micròfon. Esperem a 
la cua fins que la megafonia de la cadena ens anuncia que el nostre menjar 
és a punt. Ens acomodem a les taules centrals, al costat d’una celebració 
d’aniversari de no menys de quinze nens. Sobre els nostres caps puja l’as-
censor vidrat. Els visitants pugen i baixen de la talaia mòbil observant la 
concentració de mercaderia, llums espurnejants i habitants liminars del 
suburbi que han vingut a passar el dia. La parella del costat no ha creuat 
ni una paraula en el temps que fa que som aquí. Miren aliens l’espai con-
densat de reclams publicitaris que envaeix l’àrea. És difícil mantenir una 
conversa immersos en el soroll de motor d’aquest inframón. El cap es co-
mença a espessir i l’atenció es torna difusa. Els sentits s’alenteixen i només 
es distingeixen els xiscles dels nens en el castell inflable.

Consumim amb ansietat i gana sobrevinguda fins a l’últim tros de 
pizza Especial Carib i la maxi-hamburger. Les patates a la barbacoa han 
quedat petrificades sobre el cartró. Com a colofó al nostre àpat frugal re-
correm novament al llibre Fin de ciclo i intentem llegir en veu alta enmig 
de la confusió regnant el passatge següent: 

“En el marc d’aquesta inundació massiva de les construccions 
humanes sobre el territori destaca principalment l’expansió, ja 
esmentada, de la taca suburbana. El teixit urbà difús, compost 
principalment d’urbanitzacions exemptes i eixamples de den-
sitat baixa, ha esdevingut ja el paisatge urbà predominant de 
la geografia hispana, amb una extensió similar a la de la ciutat 
compacta tradicional. Com s’ha vist, aquest tipus d’urbanitza-
ció dispara la dependència de l’automòbil privat, però també 
els consums d’aigua i d’energia, i augmenta la superfície de sòl 
afectada per les servituds indirectes del procés urbanitzador.” 
(López, Rodríguez, 2010: p. 362).
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Abans de marxar vaig al lavabo. Agafo el passadís del fons. Travesso 
les portes metàl·liques. Una llum freda il·lumina el passadís. Fa olor de per-
fum de roses amb desinfectant ranci. Al final hi ha la sortida d’emergència. 
Una porta grisa anuncia un accés restringit. Presideix el passadís una càme-
ra de seguretat i un monitor elevat. M’afanyo a entrar al lavabo de dones. 
La remor de l’exterior ha cessat i ara el fil musical omple l’estança. Mentre 
espero el meu torn una dona mulata desinfecta els lavabos. A l’uniforme hi 
porta una placa amb el nom de l’empresa i la seva identificació: Eva María 
Llano. Sobre l’assecador de mans uns fullets anuncien: “Residencial Fran-
cisco Hernando, l’habitatge que sí que pots comprar. Primera fase venu-
da”. Quan surto, el passadís continua desert. Ara un guarda de seguretat 
manipula el monitor. 

Sortim del complex. Fora, l’erm s’estén, buit. L’edifici, com un vaixell, 
concentra l’activitat en l’interior hermètic, sucumbint en un últim respir.

Imatge 4. Sector de taules a l’àrea de fast-foods del Punt de Trobada a prop d’un castell inflable. El soroll 
del lloc dificulta mantenir una conversa. 
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#Seseña

Una illa torbadora. Els blocs de pisos s’alcen foscos, envoltats d’un mar de 
terra erma. Un condomini enmig del no-res. Travessem la tanca. La ro-
tonda celebratòria ens dóna la benvinguda. Un monument en honor a la 
família, amb el nom del constructor en lletres daurades. Residencial Fran-
cisco Hernando. Paco, el Pocero. Entrem a la macrourbanització de Seseña, 
l’últim regne de l’especulació immobiliària. Ens endinsem per l’ampli 
bulevard. Mig arbrat, amb bancs, fanals i grues pansides. A l’esquerra, els 
blocs de pisos. Les persianes, tancades i barrades. Aquest lloc no l’habita 
ningú. No està garantit el subministrament d’aigua ni les infraestructu-
res mínimes per als 13.508 pisos que s’hi volien construir. Una presència 
fantasmagòrica recorre els carrers. Arribem a l’extrem de l’avinguda. So-
lars buits. Passem davant del parc del macroprojecte, que porta el nom de 
la mare del promotor. Només tres models d’edificis componen la ciutat. 
Blocs iguals en dimensió, color i forma. La seva rèplica en totes direcci-
ons ens provoca un cert atordiment quan comencem a circular pels car-
rers deserts. Una gran part de la urbanització roman deshabitada. Tanques 
d’obra impedeixen el pas envoltant illes senceres, que són idèntiques a les 
suposadament ocupades. Una sola empresa constructora aixeca la ciutat, 
uns pocs models arquitectònics la componen i el resultat és una imatge 
insuperable de l’horror. 

Sí, hi ha vida! Una dona passeja el gos. Algun cotxe aparcat. Entrem 
en la zona habitada. Hi ha pisos en venda i rètols que anuncien locals en 
lloguer. 

—Pel preu d’un cau a Madrid aquí tens un tros de pis —ens comenta 
el senyor Andrés en un dels pocs bars de la urbanització, regentat per xi-
nesos. Propietari d’un pis a Seseña i treballador municipal de la neteja, el 
senyor Andrés va néixer a Lavapiés i hi va viure durant dècades—. Aquí hi 
ha de tot. Romanesos, xinesos, marroquins. Tot molt tranquil —afegeix. I 
és així, ja que, segons constatem més tard, només hi ha 750 ànimes censa-
des en aquest illot del totxo. 

—La majoria dels residents són els treballadors del Pocero, els que van 
aixecar aquest lloc —continua el senyor Andrés—. Ell els va donar feina i 
casa. I a ell li devem que puguem viure com vivim. Els acabats i els marbres 
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d’aquests pisos, un autèntic luxe. Si t’ho estimes més, també pots anar de 
lloguer. Hi ha pisos de quatre i cinc habitacions, fins a 210 metres qua-
drats. Una ganga que mai un treballador no hauria pogut somiar. Et com-
pensa. Això sí, necessites cotxe per bellugar-te. No hi ha gaires botigues. 
Ara han obert un xino que té de tot i serveix per sortir del pas. La botiga 
més propera és a 11 quilòmetres. Tenim dos autobusos públics al dia, un al 
matí i un altre a la nit. Però s’ha de caminar un bon tros. Diuen que ens po-
saran un tren. Caldrà veure-ho! L’AVE i l’autopista ens passen per darrere. 
T’ha d’agradar! I no és que no hi hagi aigua —ens adverteix—. És mentida, 
els mitjans ho van esbombar així. Els pactes han estat uns altres. Polítics 
corruptes i constructors de somnis s’han beneficiat “pel bé del poble”. Es-
tem a l’espera que donin l’aigua —conclou Andrés, fent un últim glop de 
la gerra de cervesa. 

Imatge 5. Macrourbanització de Seseña, envoltada d’un mar de terra erma.
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#Parc de María Audena

Com s’han dissenyat els espais lliures d’aquesta estandardització extrema? 
El parc urbà de la ciutat moderna ha estat sempre un contrapunt emocional 
i alhora una representació de l’imaginari de la natura des d’allò urbà. En 
aquest cas, com pot ser el parc d’una ciutat que representa la perversió del 
que és urbà? El parc de María Audena a Seseña respon a l’estandardització 
del model al qual serveix sense corregir-la. El disseny és del tot previsible, 
un inventari de tots els tòpics del parc urbà burgès. Recorrem l’avinguda 
axial, el prat de gespa, la glorieta, l’estany navegable (en una ciutat sense ai-
gua). Observem els paviments petris i els fanals noucentistes. Tanmateix, 
no som al París d’Alphand i Haussman, sinó a l’erm de la província de To-
ledo. Paisatge de sequedat extrema a l’estiu i batut per ventades glaçades la 
resta de l’any. Aquest paisatge participa, sense contradiccions, d’un imagi-
nari natural sense ulls per veure el lloc que s’habita. Sumit en un somni de 
postal, només es pot connectar amb un reflex llunyà i asèptic de la natura. 

Entre propietaris de gossos amb corretja, ens reunim al costat d’una 
olivera i busquem al nostre llibre el passatge més idoni per a aquest lloc. El 
vent fort ens fueteja i se’ns emporta les paraules mentre llegim: 

“No hi ha un enfora de la finançarització.1 El procés de finança-
rització és el resultat, en darrera instància, de les contradiccions 
irresoltes del desenvolupament capitalista, sotmès a una crisi 
permanent de rendibilitat industrial i subordinat a la incapa-
citat de desplegar-se de manera viable en l’horitzó de la tercia-
rització i de la producció cognitiva. Les conseqüències d’aquest 
procés són ambivalents. Reflecteixen l’extrema socialització de 
les condicions de producció real. De fet, bona part de la produc-
ció social del conjunt del planeta s’intercanvia avui sota la for-
ma de títols financers. I és això mateix, que podríem anomenar 
finançarització de la riquesa social, el que fa possible que una 
part creixent del producte social sigui capturat per les elits ca-
pitalistes. 

1  Nota dels editors: s’usa el terme finançarització per referir-se al fet que el capital financer ha assumit 
un control significatiu de la riquesa mundial.
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Però si admetem que almenys una zona significativa de la rique-
sa es tradueix i es negocia com a títols financers resulta possible 
pensar en maneres d’atacar els mercats financers i els moviments 
de capitals que retornin al cos social allò que li han pres. En altres 
paraules, la riquesa social abstreta de les condicions concretes de 
producció es manifesta com a capital financer, i això obre tam-
bé la possibilitat d’una exigència radical de distribució. Per tant, 
que els efectes de la finançarització hagin estat marcats fins ara 
per l’endeutament, la pèrdua d’autonomia, l’expropiació del que 
és comú, la individuació de l’ingrés, etc., no significa que aquests 
mateixos mecanismes abstractes no puguin convertir-se en una 
altra cosa. Aquesta altra cosa és una distribució democràtica de 
la riquesa: una renda bàsica finançada mitjançant la imposició 
fiscal als moviments de capital, o la construcció de sistemes de 
mutualisme capaços de crear noves institucions polítiques que 
redirigeixin els fluxos de capital cap al cos social.” (López i Ro-
dríguez, 2010: p. 485-486).

Imatge 6. El parc de María Audena, a Seseña, presenta tots els tòpics del parc urbà burgès: avinguda 
axial, prat de gespa, una glorieta, un estany navegable i fanals noucentistes.
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#Parc temàtic

Aquí no hi falta l’aigua. En una rotonda enjardinada, la gespa dibuixa una 
espiral. Acabem d’entrar a la propietat privada del parc temàtic. Ja no hi ha 
marxa enrere; som a l’interior del recinte. Ens obliguen a continuar en el 
mateix sentit de la marxa. A tots dos costats discorren palmeres, arbres, 
bardisses. Un verger aliè a aquestes latituds. El tub marró de reg es perllon-
ga al llarg de la carretera. Pins, alzines, matolls. A les zones menys frondo-
ses s’entreveu el filat. Arribem al punt en què la via s’eixampla fins a tenir 
vuit carrils. Els cotxes esperen torn per pagar el peatge d’accés al parc. A 
l’esquerra veiem una caseta i un carril habilitat per tornar a la sortida. Des 
de la finestra de la caseta, una treballadora ens indica com hem de sortir. 

Prenem la direcció assenyalada al costat del rètol que indica “Propie-
tat privada Warner Bros Madrid”. L’espessor verda i la frescor dels boscos 
artificials es mantenen amb el gota a gota continu de la mànega. Al cap de 
tres quilòmetres, el sequeral ens confirma que som fora del parc. Aturem 
el cotxe i sortim a comprovar-ho. La terra està esquerdada i assedegada. 
Només unes oliveres resistents romanen inalterables al turó. Entre la mala 
herba trobem restes de llaunes, embolcalls de plàstic i un CD de música 
amb unes inicials retolades en blau. Encara s’hi pot llegir The Prodigy.2 

Un cotxe s’atura al costat del nostre. Una dona amb accent sud-ameri-
cà treu mig cos per la finestreta. —Si us plau, em poden indicar on som? És 
aquesta la carretera que porta al centre penitenciari? —ens pregunta. Es-
tranyats, li responem que som al costat del parc temàtic, que ha de tornar 
a l’autopista i buscar la sortida següent, que per aquestes carreteres el més 
fàcil és perdre’s. Els terrenys de la presó no disten gaire d’on ens trobem. 
Visible des d’un bon tram de l’M-506, és un edifici contenidor envoltat de 
terra desèrtica. Una infraestructura més amb control d’accés. 

Introdueixo el CD al reproductor del cotxe i sona el hit “Venom” en 
versió instrumental.

2  Banda de música electrònica sorgida de l’escena rave britànica. Pioners del rave subversiu d’inicis dels 
anys noranta del segle passat, actualment ha derivat en techno punk. Algunes de les seves peces s’han 
utilitzat en programes televisius, videojocs i pel·lícules. 
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#Madrid Orbital

Entrar a l’autopista és entrar en òrbita. Aquí la gravetat té lleis pròpies. 
L’M-50 és un bucle que gira. Madrid és el centre. Entrar i sortir. Sortir i 
girar. Arran de terra, l’horitzó no es perd de vista en aquest erm. Des dels 
cinc carrils de l’autopista el temps discorre veloçment. Només el paisat-
ge roman, immutable, serè. La terra callada. No hi ha gaire afluència per 
aquestes vies. És l’òrbita tangencial de Madrid. Més enllà, el límit del  
no-res. Territori en guaret a l’espera dels macroprojectes, els traçats diver-
sos, els plans urbans i les infraestructures logístiques i temàtiques. 

Imatge 7. L’autopista permet resseguir l’anell orbital de Madrid i apropar el conductor al subsuburbi de 
la ciutat.

Agafem una sortida a l’atzar. De l’asfalt passem en poc temps a un 
camí de terra. Hi ha quatre cases de pagès. Al davant, un hort. Una séquia 
discorre al llarg del camí. Bocabadats, hi trobem figueres, camps conreats, 



269III. Actuar a les franges

basses. Continuem fins a l’encreuament amb una carretera secundària. 
Allà mateix i com un monument alçat en un pedestal, finalitza sobre un 
turó la via del tren, amb baixador, andana i estació inclosa. San Martín de 
la Vega és ara per ara la darrera parada de Rodalies. Som a uns 23 quilò-
metres del centre geodèsic peninsular, a la frontera metropolitana sud de 
Madrid. 

#Noves centralitats

Tornem a entrar a l’autopista. Transitem a velocitat de creuer per l’anell 
orbital de Madrid. Una ciutat que es defineix com a central, amb una pe-
rifèria que continua essent la seva part més extensa i que no necessita ser 
entesa com a espai de socialització i realització d’un projecte de vida pro-
pi, d’autoconstrucció personal i col·lectiva. Des del traçat dimensional de 
l’autopista tracem una corba. El centre crea la perifèria. Però continuem 
sense poder definir què és la perifèria. És el problema de la nostra situació 
urbana contemporània, que necessita un espai no definit, però no pas lliu-
re d’urbanització.

A mesura que avancem al voltant del nucli divisem els dominis de 
producció econòmica d’alt rendiment. Noves centralitats en una indefi-
nició identitària del subsuburbi sense relat. Què és un centre fora de tot 
centre? Alguna cosa semblant a una propietat autònoma de la urbanització. 
Un element que es pot autoreplicar en qualsevol lloc i circumstància. Com 
a les ciutats medievals, li cal l’encreuament de camins com a punt de tro-
bada. La trama orbital de les ciutats metropolitanes anticipa un model que 
no té alternativa ni reconversió possibles més enllà de la dependència de la 
mobilitat del cotxe. 

Accelerem. És la centralitat sense ciutat. El mercat al marge de la urbs, 
en una ciutat ja només considerada com un negoci permanent. Una zona 
autònoma que pot ser clonada de manera global. Una especialització pro-
ductiva de màxima eficàcia, subsidiària del dispendi continu separat d’al-
tres tipus de comportament social. O és que encara és possible pensar una 
realització personal i social fora del consum?
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#El Cerro de Los Ángeles, vèrtex orbital

Punt zero. Aterrem al centre geogràfic de la península i mirador orbital. El 
Cerro de Los Ángeles clama al cel i s’arrela a la terra. La centralitat dels llocs 
simbòlics. Simbòlics en la seva centralitat. Centrals pel seu simbolisme. 
Des d’aquí s’albira tot el sud de Madrid. El vèrtex de Los Ángeles es dreça 
com una fita geogràfica. Un promontori visible des de tots els punts de la 
plana. Un enclavament privilegiat el valor simbòlic del qual endevinem al 
llarg de la història territorial de Madrid. L’imaginem sens dubte destí d’un 
assentament singular per als seus primers pobladors. Enclavament d’un 
santuari cristià i d’una comunitat religiosa. Després, la monumentalitza-
ció del Sagrat Cor. I la lectura inversa i la destrucció amb acarnissament 
a mans de l’exèrcit republicà durant la Guerra Civil. En la postguerra, un 
nou moviment de pèndol, el mausoleu per part dels vencedors amb la pre-
sència desproporcionada de la creu i el santuari. Ja sense contestació. 

Ascendim pels boscos i arribem al santuari. Des de dalt albirem atò-
nits la voràgine que s’estén als nostres peus. D’una banda, un paisatge na-
tural, i de l’altra, el territori posat a treballar. Una geografia replicant que es 
propaga com una ona sobre l’epicentre d’asfalt i ciment. Urbanitzacions, 
polígons residencials, parcs automobilístics, recintes industrials, edificis 
contenidors, murs búnquer, ponts, vies ràpides, rotondes enjardinades, 
avingudes traçades. El territori mercantilitzat de la indústria financera. El 
capital contra la vida. El Crist del Sagrat Cor s’alça com l’evangeli financer 
dels nostres dies. Sobrevola amb la mirada el paisatge i la seva obra. 

I més enllà, novament, l’erm. Contemplem els camps de cereals pene-
trats a gran velocitat per l’AVE. Entre apòstols, sants, conqueridors i indis 
submisos, esculpits al peu de l’obelisc de la creu, la visió del tren accelerat 
apareix com una revelació. Ens travessa d’un cop de ploma en la construc-
ció simbòlica territorial dels nous monòlits. Davant de la presència de la 
velocitat com a condició hipertrofiada. 

La desocupació del centre. Transitem contínuament enlloc. La via rà-
pida com un llindar des del qual se situa la despossessió imprecisa d’un 
mateix. Situat en un entre permanent. Un anar i venir sense necessitat 
d’assentar-se. Sense un compromís en la construcció de la consciència 
d’un lloc. Ens emplacem en la desubicació perenne per construir un relat 
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sense interferències ni complicitats. Ocupar una oficina de gestió contí-
nua, un espai d’oci perpetu a 300 quilòmetres per hora. Perdre-ho tot per 
guanyar uns instants. Paisatges en moviment on la velocitat es converteix 
en el principal relat territorial més enllà de qualsevol identificació. 

Imatge 8. El Cerro de Los Ángeles, amb apòstols, sants, conqueridors i indis sotmesos esculpits al peu de 
l’obelisc de la creu, s’erigeix com un mirador orbital des d’on s’albira tot el sud de Madrid. 

L’apatia produïda per aquesta visió ens retrotreu a l’acció contrària. 
La de despregar a la imatge. Desassaltar el santuari. Deshabitar el temple. 
Abandonar l’assentament. La desocupació provocada per la desaprofitada 
última modernització d’Espanya ha aconseguit desallotjar l’habitar per 
deixar només una ordre. Urbanitzar fins a culminar la desterritorialització 
de la perifèria on pernoctem. El sol es pon en l’horitzó de Getafe.
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#Promoció zombi

Cases replicades i cotxes de gamma alta aparcats. Cau la nit a l’oest de Geta-
fe. Entre els carrerons estrets es dibuixa un bosc enigmàtic de grues atura-
des. Arribem fins a dalt del turó. Davant nostre emergeix una constel·lació 
d’estructures sense forma. Esquelets d’edificis acumulats de promocions 
abandonades. Construccions mancades de temps, terminis desatesos, lliu-
raments ajornats. Promocions en trànsit d’habitatges en espera. Un llindar 
constructiu mig mort i mig viu. Llocs zombis amb els quals no és possible 
una interlocució. No parlen una llengua urbana, no acullen sinó potencia-
litats de vida latent. 

Caminem en la penombra. Esperits fantasmals deambulen entre les 
estructures buides. L’empresa de vigilància es protegeix en garites d’obra 
davant de televisors sempre engegats. El parpelleig dels llums vermells de 
les grues ressegueix l’ombra sinistra de la desorientació present. Franque-
gem la tanca de control buscant la sortida, encara aclaparats per les visions 
espectrals de la tarda. Els fanals de la rotonda abandonada ens il·luminen 
fins al cotxe. 

#RAVELUBOCE, la ciutat inversa

Ens fa l’efecte que circular per l’avinguda ampla que discorre per l’extrem 
sud de l’eixample de Vallecas és com habitar una casa sense mobles ni ob-
jectes propis. Tot el que és urbanístic està acabat. Una avinguda més ampla 
que la Castellana, però sense edificacions als costats ni habitants a les vo-
reres. 

Accedim a l’avinguda batejada com a Bulevar de la Naturaleza. La pre-
sència dels seus arbres d’aire ens deixa perplexos. L’arquitectura del barri 
que els acull es mostra com un catàleg extravagant de volums i materials 
que per ser entès requereix un codi especialitzat més que no pas gaudir de 
la condició de ciutadà. La proposta de l’equip d’Ecosistema Urbano va ser 
intervenir en les dures condicions de l’urbanisme del PAU (Programa d’ac-
tuació urbanística) de Vallecas amb la intenció de reduir l’espai inicialment 
destinat al cotxe per retornar-lo a l’ús dels vianants. Van eliminar un carril 
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de circulació per sentit i els aparcaments de la mateixa vorera. I en l’espai 
central de l’avinguda van dur a terme una densa plantada d’arbres per ge-
nerar un espai d’ombra i suportar millor el calorós estiu de Madrid. Però 
per anticipar l’ús de l’espai arran del creixement lent de la vegetació van 
proposar una intervenció inversa. Els aparatosos arbres d’aire es van cons-
truir com a refugi temporal dels veïns a l’espera del creixement natural dels 
arbres. Quan això passi, els elements artificials es podran desmuntar per 
cedir aquest lloc de plaça oberta a un bulevard ja dens en naturalesa urbana. 

Imatge 9. Estructura d’un arbre d’aire, situat al Bulevar de la Naturaleza de Vallecas, fruit de la proposta 
de retornar als vianants l’espai destinat inicialment al cotxe.

Mirar de superposar aquest relat a la visió i l’experiència del que apa-
reix davant nostre ens produeix més ombres que llums. No deixa d’inco-
modar-nos el caràcter d’innovació d’aquesta meritòria construcció tècnica 
i estètica. I afegir-hi el valor que aporta com a signe urbà. Si acceptem el 
que indirectament es manifesta com a símptoma, com a signe dels temps, 
ens genera un estat de desconcert. La nostra circumstància de nou ric ur-
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banitza allò que no és necessari. Anticipa una ciutat irreal per a un ciutadà 
inexistent. 

Com l’arbre artificial d’Ecosistema Urbano, aquesta ciutat és un mi-
ratge que no existeix més enllà de l’exercici comptable de les plusvàlues 
financeres. La seva imatge antecedeix una sociabilitat fantasma. Sense 
 veïns, la urbanització de l’erm és un altiplà enrajolat en una societat de 
propietaris. Reunits sota els arbres d’una ombra a crèdit, afegim una imat-
ge exquisida a la inquietant dimensió global del descrèdit. Un deute sobre 
una ciutat imprevisible. Una hipoteca sobre un futur incert de costos in-
calculables per a la ruïna del present. 

#Carrer de l’art conceptual. Eixample de Vallecas

Arribem a la sortida del metro de l’avinguda sense urbanitzar, Dennis 
Oppenheim. El primer que trobem a l’extrem del barri és una torre ne-
gra alta acabada, però encara sense veïns que hi visquin, Donald Judd. A 
la llunyania, l’ossada de ciment d’una promoció de xalets abandonada es 
retalla neta entre el camp de gramínies en què s’ha convertit el solar, Sol 
Lewitt. L’avinguda sud és una línia de fuga contínua sens fi. Un traç obert 
pun tuat per alguna construcció aïllada, Walter de Maria. En aquesta avin-
guda, el taller d’Estratègies de Colonització Vegetal ha escampat unes bo-
les de llavors pel terra erm i pels parcs deserts, Alan Sonfist. Hans Haacke 
(en persona)3 baixa del cotxe davant d’un paisatge buit de rostolls. Dispara 
des orientat alguna fotografia que li permeti acotar l’innombrable des del 
seu esperit crític i alhora conservar la distància. 

La rotunditat vàcua de l’art conceptual nord-americà ens va arribar 
mitjançant revistes especialitzades i mostres institucionals. Considerà-
vem aleshores que era la culminació d’una modernitat perduda, de la qual 
ha víem estat desposseïts. El fet d’admetre-la, com assumim altres desocu-
pacions mentals i físiques, no ens va permetre veure-la com el reflex exacte 
de la construcció de la societat nord-americana, assentada en el buidament 
de les formes de vida plena. Una escapatòria o la confirmació del libera-

3   Hans Haacke, conegut artista conceptual, va acompanyar els autors en el recorregut per la perifèria 
durant la preparació de la seva nova exposició al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.
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lisme sota control social lliurat a l’acarnissament comercial corporatiu. La 
nostra modernitat bastarda va acollir aquesta imatge i el seu reflex. Un buit 
i la línia de fuga d’autorepresentació paral·lela amb la qual fuig. Som ad-
ministradors d’un deute que serà pagat per generacions en haver lliurat el 
nostre patrimoni d’identitat al postor de la renúncia. 

Imatge 10. Promoció d’habitatges abandonada.

El metro acaba aquí el seu recorregut. Ens ve a trobar l’últim marc 
mancat de paraules que té tanmateix una cotització alta en el mercat dels 
intangibles. Allò perifèric alliberat del seu escenari deixa de ser un lloc per 
diluir-se en una impercepció. Instal·lats sense reconèixer-ho en el buida-
ment, quedem exposats a qualsevol ocupació aliena. A mercè del no-res, 
a disposició de tot. Com el museu modern, autoreferencial. Mancat de 
sensibilitats personalitzades, ple d’obres autistes absents de públic que les 
contempli. L’eixample de Vallecas roman sense rastre de ciutadans als car-
rers, als parcs sobredimensionats, a les zones infantils exposades a una in-
tempèrie severa. On és la gent? On s’arrecera del vent ja fred de la tardor? 
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Continuem arrossegats per la inèrcia de la circulació dels cotxes. Aca-
bem al centre lúdic comercial La Gavia. Ens sorprèn trobar-lo ple d’éssers 
humans. Advertim expectants com es comporten els habitants d’aquest 
suburbi. Deambulen per passadissos enormes. Mengen en restaurants te-
màtics lowcost. Fan cua a l’espera que comenci la sessió del multicinema. 
És aquest el refugi oposat a tant de buit? En la traducció al català de la pa-
raula gavia (gàbia), no puc deixar de veure el recer a la intempèrie com el 
tancament del treball col·lectivitzat de l’actualitat. El consum disciplinat 
de cost baix i impacte alt. Treballadors precaris servint consumidors pre-
caritzats. 

Demanem beguda i compartim una pizza. Asseguts al voltant de la 
taula, Pablo, el nostre últim enllaç al barri, ens llegeix un article que acaba 
de descriure’ns on som:

“L’eixample de Vallecas és un lloc enorme amb milers de cases 
habitades i milers de metres quadrats de sorra i asfalt erms. En 
700 hectàrees hi viuen unes 20.000 persones, set cops menys 
que al districte Central de la capital, que té 520 hectàrees. ‘És 
una adherència desproporcionada en forma i mida’, reprova 
Eduardo Mangada, exconseller socialista d’Ordenació del Ter-
ritori.

‘Aquí no hi ha vida social’, diu un veí, que va arribar a l’ei-
xample atret principalment per dues coses: un àtic i un garatge 
que pogués permetre’s. Però en el paquet hi havia això i un barri 
hipotens. ‘Surts al carrer i no hi ha ni un punyeter bar, ni un qui-
osc, ni una cafeteria’, explica. 

Per les voreres del PAU hi camina poca gent. Per les seves 
vies amplíssimes hi circula una part ínfima dels cotxes que hi 
podrien cabre. Les mitjanes són franges de vegetació assilves-
trada o, encara pitjor, piles de terra i runa que van quedar-hi es-
tancades després de les obres.

La vida al barri gira al voltant d’un gran centre comercial. Els 
veïns hi han d’anar per fer la majoria de les compres, i tot sovint 
aquest és el lloc d’oci: 160 negocis concentrats els ofereixen co-
merç i diversió, un espai privat que funciona com si fos públic. 
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Agents de la Policia Nacional patrullen tranquil·lament pels pas-
sadissos encerats. ‘Aquí la plaça del poble és el centre comer cial’, 
diu Josué Lozada, un salvadorenc de 25 anys. 

La relació del PAU amb la resta del districte, la zona antiga 
de Villa de Vallecas, és escassa. No hi ha flux entre el barri nou i 
el vell. I, si n’hi ha, sol ser el d’algun nostàlgic del seu antic bar-
ri que passa parts del dia a l’altra banda de la frontera urbana, 
com Julián Guillén, de 50 anys: ‘Vinc cada dia a dinar a casa de la 
mare i a estar amb els amics’, explica dins d’un bar de Villa de Va-
llecas. ‘Als bars del PAU hi falta alegria.’” (García i Llano, 2010).
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Si bien una parte importante de la población ha 
asumido la necesidad de vivir en un entorno sano y 
preservado del avance excesivo de las franjas urba-
nas, la respuesta política todavía es poco eficaz, e in-
cluso demasiado a menudo desatiende los numero-
sos problemas ambientales que siguen condicionan-
do la relación actual entre el hombre y los cursos de 
agua. Y, sin embargo, bastaría con pocas iniciativas 
para organizar las nuevas territorialidades reque-
ridas por el interés creciente en el ocio sostenible y 
el turismo de excursiones, considerando, por ejem-
plo, las sugerentes potencialidades ambientales que 
ofrecen largos segmentos de los ríos Brenta, Sile, 
Piave y Livenza. El cuidado de los corredores flu-
viales está estrechamente relacionado con la mejora 
generalizada de la calidad de las periferias urbanas, y 
podría permitir, en un futuro no muy lejano, elabo-
rar estrategias satisfactorias para superar la gravedad 
de las geografías de la angustia, llevando a cabo in-
versiones económicas que fomentasen un desarro-
llo más sostenible y responsable.

MAD#sub 
Anotaciones desde el sub-
suburbio de Madrid
Sitesize*

MAD#sub es parte de una investigación sobre las 
dinámicas territoriales del cinturón sub-suburbial 
de Madrid. Iniciado por Sitesize en septiembre de 
2010, se constituyó como un proceso de microin-
vestigación-acción a partir de un taller que tomó 
la periferia de Madrid como caso de estudio. Una 
exploración sobre las formas de representación del 
paisaje de la periferia, las prácticas culturales y las 
narrativas autónomas que se pueden generar en re-
lación con la transformación y la vivencia de estos 
espacios liminales. Después del boom inmobiliario, 
hemos asistido en estos últimos años a la crisis del 
modelo de desarrollo del neoliberalismo. Madrid se 
ha convertido en un escenario donde las evidencias 
del colapso económico han dejado patente su vora-
cidad. Su legado es un paisaje periférico de infraes-
tructuras y macroproyectos inconclusos que inun-
dan el territorio suburbano. Al situar las prioridades 
económicas por encima de las ciudadanas, se han 
generado espacios construidos pero no habitados. 
Entornos sociales sin una base de intercambio co-
mún. El escenario de una narración pendiente de 
escribir, en el que el imaginario urbano no coincide 
con la experiencia del lugar; donde la construcción 
cultural se mantiene como un ejercicio de fricción 
entre lo posible y lo necesario.

MAD#sub es una dinámica de reflexión colec-
tiva, que pretende cruzar el escenario de la vivencia 
directa de la periferia y la relectura de algunos análi-
sis urbanos y económicos que se han generado en los 
últimos años en Madrid.

#Formule 1
Dejamos la autopista a un lado. Según las indica-
ciones de Google Maps, el hotel se encuentra en el 
polígono. Recorremos las travesías desiertas, entre 
camiones y contenedores de carga. La luz amarilla de 
los focos le da una atmósfera tétrica a todo el recin-
to. Seguimos las señales. Pasamos frente al hotel sin 
encontrar su acceso. Regresamos al punto de partida. 
De nuevo volvemos a girar a mano derecha y vemos 
en la semipenumbra una reja. Damos marcha atrás. 
“Teclee su código de acceso”, se lee en el letrero que 
cuelga. Al lado hay un interfono con un botón re-
troiluminado. Pulso el interruptor y una voz feme-
nina acciona la abertura automática de la verja y nos 
invita a pasar.

Aparcamos en el interior del recinto. En la 
puerta otro cartel nos solicita el código de acceso de 
seis dígitos. No lo tenemos. Desde el mostrador la 
recepcionista nos abre. Tras solicitar nuestra docu-
mentación procede a asignarnos una habitación. La 
número 337, tercera planta, habitación para no fu-
madores. Nos imprime un papel con los datos.

La moqueta azul con estampado de rombos ro-
jos chirriantes se extiende por todo el piso y sube 
por la escalera. Seguimos las flechas con las numera-
ciones hasta dar con la nuestra. Otra vez “Teclee su 
código de acceso”. Esta vez sí tenemos código. To-
mamos el papel impreso y marcamos los seis dígitos. 
Tras un clic la puerta se abre. La habitación está fría. 
La ventana está abierta y huele a tabaco. Llego hasta 
la ventana y antes de ajustarla me asomo. Hay dos 
policías abajo junto a la recepción. Quizás están bus-
cando a alguien. Son casi las tres de la madrugada. 
Debe de ser una inspección de rutina. Diez minutos 
más tarde ponen en marcha el coche, se abre la verja 
y desaparecen en la oscuridad. 

Los servicios y los baños son cabinas automati-
zadas situadas en el pasillo. Todo está monitorizado 
a base de sensores. No hace falta mucho personal 
para hacer funcionar este motel. Es más, los prime-
ros que pusieron no tenían ni recepcionista. Previo 
pago con tarjeta de crédito se facilitaba al cliente el 
código para entrar al edificio y las habitaciones. La 
experiencia no funcionó muy bien en nuestro país y 
se optó por personalizar las entradas con una recep-
ción tradicional.

Me quedo dormida contemplando en los crista-
les el reflejo de los colores cambiantes del Nassica, 
el centro de ocio de moda. Hoy viernes, a rebosar de 
visitantes.

*Por voluntad de los autores, a modo de resumen se han reproducido íntegramente las cuatro primeras páginas del capítulo.
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#Música atmosférica
Son las 10.30 h de la mañana del sábado. Los altavo-
ces lanzan una música sin protocolo. Omnipresen-
tes, invaden todos los rincones del centro comercial 
y de ocio Nassica. Desayunamos, tomamos el sol, 
leemos el periódico. Demasiado temprano para el 
hilo musical. 

En el centro comercial no existen espacios sin 
diseñar ni programar. Tampoco se permiten tiempos 
no previstos. Los dos absolutos, tiempo y espacio, 
están totalmente ocupados y dirigidos. Pertenecen 
a una condición genérica, más allá de lugares espe-
cíficos y de circunstancias determinadas. Se vuelven 
intercambiables en su condición programada, in-
mune a comportamientos individuales y singulari-
dades contextuales. No son necesarias cámaras de 
vigilancia para prever lo alterable. El diseño ambien-
tal se anticipa al ojo del personal de seguridad.  

La música atmosférica es un eco que no deman-
da interpretación ni interiorización. Se corresponde 
con las imágenes y los objetos que desbordan cual-
quier rincón del espacio. Están para colmar la capaci-
dad de recepción de nuestra mente. Llenar y rellenar 
para no permitir otras imágenes y sonidos que los 
que emite la programación constante. 

El ruido ecualiza todos los espacios del centro 
comercial. No hay vacíos ni silencios, ni oportuni-
dades para preguntas incómodas o pensamientos 
propios. Un entorno que abruma sin decirlo, for-
zando los límites de lo soportable, y nos deja en un 
estado de irritación sin escapatoria, de saturación 
indolente.

El lugar de la imagen es ya la imagen del lugar. 
La representación se sobrepone a la experiencia. ¿De 
qué lugar hablamos? De un espacio que es más un 
estado de conciencia, que pertenece a un umbral 
de lo invisible. No estar dentro, no estar fuera. Un 
estar entre, en el que es posible la desposesión de sí 
mismo.

#Tierra extraña
Hay de todo. Podemos elegir entre un restaurante 
mexicano, un thai, cocina italiana, tapeo, un chino, 
sushi... La gente se agolpa frente a la carta de precios 
y finalmente opta por entrar a un sitio u otro. 

En la vacuidad de la noche el centro de ocio nos 
transporta. Las luces de neón siguen caprichosas el 
ritmo de la música irradiada a todo el espacio. Unos 
niños sujetos con arnés se cuelgan de una estructura 
vertical que desde su interior escupe destellos ver-
des y violetas. Una experiencia vertiginosa para sus 
cuerpos infantiles.

El pasillo central distribuye a los clientes según 
su preferencia. Piso superior, salas de cine. En carte-
lera hasta quince películas de estreno. Todo para tus 
ojos. Planta baja, zona de recreo. Máquinas tragape-
rras, videojuegos. La bolera se encuentra al fondo de 
la sala. Nos perdemos entre la gente y la señal elec-
trónica del extrabonus del millón. En la sala anexa 
unos adolescentes compiten en dos pantallas pano-

rámicas contiguas contra la invasión extraterrestre 
de Tierra Extraña.

Decidimos meternos en el mexicano. Espera-
mos pacientes nuestro turno hasta que una amable 
ranchera sale a nuestro encuentro y nos acomoda en 
la última fila de la esquina. No cabe ni un alma más 
en el local. Elegimos fajitas, guacamole y nachos, 
acompañado de especialidades típicas. Tratamos de 
conversar. El fondo musical, el tumulto de la gente 
en las mesas y la pésima sonorización de la sala nos 
obliga a ir subiendo el tono. Acabamos hablando a 
gritos.

Terminamos nuestras raciones y salimos a to-
mar el aire fresco a la plaza Ágora. Bajamos por la es-
calinata central iluminada peldaño a peldaño, parece 
que volamos sobre una nave nodriza suspendida en 
el espacio. Un chorro de luz sale proyectado hacia el 
infinito. Es el láser de la discoteca que anuncia la fies-
ta. Un faro en la oscuridad periférica. El aparcamien-
to se llena de coches tuneados. Fauna noctámbula.

#La boca del lobo
La cola de coches tapona la entrada del centro comer-
cial Arroyo Sur. Aguardamos con paciencia. Uno a 
uno los coches van bajando por la rampa. Llega nues-
tro turno de descender a los infiernos. Planta menos 
1, subterráneo menos 2, subterráneo menos 3. Allí 
encontramos por fin una plaza libre. Salimos del 
auto tapizado en gris al gris hormigón de las paredes 
desnudas. Plaza 543. Hay que memorizar el número 
para recoger el coche a la salida.

Un ejército de familias empujando carritos atra-
viesa los pasillos de evacuación. El ajetreo y el ruido 
metálico de los carros vacíos se introducen por el ac-
ceso Puerta 4. Hay que recordarlo también. El hilo 
musical se percibe agonizante en el paisaje morteci-
no del subsuelo. El monóxido de carbono perfuma el 
ambiente y oprime el pecho. 

Por el acceso Puerta 5 entran clientes satisfe-
chos tras el acto consumado de la compra. Llevan los 
carritos rebosantes de productos. Latas, cajas, plás-
tico, packaging sofisticado que contiene alimentos, 
bebidas, ropa... cualquier cosa. Después de cumplir 
el protocolo de llenar el maletero de mercancías, los 
clientes depositan obedientes los carros vacíos en 
hileras reservadas, a la espera de volver a ser usados. 
Un ir y venir constante. 

En medio de este torbellino nos cobijamos en 
la lectura serena de uno de los pasajes del libro de 
Isidro López y Emmanuel Rodríguez Fin de ciclo. 
Financiarización, territorio y sociedad de propieta-
rios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-
2010). Leemos atentamente tratando de esclarecer 
alguna cosa con respecto al lugar donde estamos, 
algo que nos dé pistas de hacia dónde dirigir nues-
tra energía en el costoso trabajo de deambular por el 
suburbio.

“No hay lugar para una reforma desde arriba. Si 
una vez hubo la posibilidad de un programa de re-
formas que pusiese los aparatos del Estado al servi-
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cio de un proceso real de distribución de la riqueza, 
actualmente esta vía parece cerrada. No es esperable, 
ni a escala europea mi a escala internacional, ningu-
na gran reforma del capitalismo vigente, similar a 
la que representaron los planes keynesianos de las 
décadas de 1930 y 1940. Esto quiere decir que no 
existe siquiera una contraparte capitalista orienta-
da a la reforma del actual régimen de acumulación. 
La relación de fuerzas que compone los equilibrios 
políticos de los aparatos estatales ha basculado com-
pletamente hacia la facción financiera de las élites 
capitalistas. De hecho, el neoliberalismo, con toda 
su retórica antiestatalista, no es otra cosa que la es-
trategia ideológica y política de conquista del Estado 
por parte de los centros financieros.” (López, Rodrí-
guez, 2010: p. 484).

La megafonía anuncia la oferta de la semana y 
pone fin a nuestra lectura. Un niño llora desconso-
lado en un cochecito. Un viejo es ayudado a bajar 
del monovolumen. Familias enteras se amontonan 
en el aparcamiento con sus compras recién adquiri-
das. Grupos de jóvenes se suman al trajín y se citan 
aquí para recoger sus coches. El ritual de todos los 
sábados.

Intervenciones artísticas en los 
paisajes de la periferia
Difusor

En los años previos e inmediatamente posteriores 
al cambio de milenio, Barcelona fue un punto de re-
ferencia mundial del arte urbano. Aquella época se 
caracterizó por una gran cantidad de intervenciones 
urbanas en todos los ámbitos. La cierta permisivi-
dad que existía en la ciudad en relación con el arte 
urbano permitió el afloramiento en masa de artistas 
locales que supieron crear un estilo propio, a medio 
camino entre el graffiti y la ilustración, lleno de co-
lores, personajes y nuevas formas expresivas. Un 
estilo que posteriormente ha recibido el nombre de 
estilo Barcelona, y que fue una señal de identidad en 
una ciudad que miraba hacia fuera y a la que miraban 
desde fuera en un contexto en el que todo lo urbano 
era tendencia. 

Sin embargo, en el año 2005 esta situación cam-
bió radicalmente. La eclosión del incivismo como 
una de las preocupaciones de los ciudadanos, refleja-
da en algunos medios de comunicación, desembocó 
en la aprobación de la Ordenanza de Medidas para 
Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana 
en el Espacio Público de Barcelona, conocida popu-
larmente como Ordenanza Cívica. Esta ordenanza 
municipal regulaba muchos aspectos de la vida en el 
espacio público barcelonés, entre ellos la práctica del 
graffiti, con multas de hasta 3.000 euros y varias po-
líticas activas de tolerancia cero (mayor persecución 

policial y borrado sistemático de pintadas). A partir 
de ese momento, la imagen que ofrecería el espacio 
público barcelonés sería la de un paisaje desértico en 
cuanto a intervenciones gráficas. Muchos murales 
de contenido político y social, llenos de mensajes en 
positivo dirigidos a cuestionar multitud de aspectos 
de la economía y la sociedad mainstream, fueron 
borrados. Incluso desaparecieron obras de artistas 
emblemáticos como Banksy, protegidas cuidadosa-
mente en otras ciudades europeas. Esta tabula rasa 
acabó con un auténtico patrimonio de la cultura y de 
las reivindicaciones populares en la ciudad de Barce-
lona, y se silenció una parte muy viva de la cultura 
popular posmoderna. Aun así, este arte urbano no 
desapareció y fue encontrando otros hábitats para 
seguir existiendo, a la vez que se adoptaron otras for-
mas, alejándose de lo que era el graffiti tradicional. 

El colectivo Difusor, del mismo modo que 
muchos otros artistas urbanos, ha ido explorando 
nuevas vías de expresión, espoleado por las dificul-
tades existentes en los centros de las ciudades. Por 
un lado, se ha empezado a intervenir en los extrarra-
dios, con mucha menos presión de la autoridad, lo 
que facilita la apropiación del espacio. Si bien ya era 
una práctica habitual del graffiti salir a pintar a rieras 
y otros entornos, se ha multiplicado la tipología de 
espacios intervenidos: naves industriales, vías de 
tren, autopistas, etc., lo que ha permitido encontrar, 
y pintar, muros mucho mayores. Así, el incremento 
del tamaño de las obras realizadas ha sido una de las 
consecuencias de este desplazamiento. 

Otro de los cambios que ha supuesto el despla-
zamiento fuera de la ciudad ha sido la nueva relación 
que ha establecido el artista con el entorno a inter-
venir. Acostumbrado al entorno urbano, siempre 
cambiante pero siempre igual, el hecho de salir a ex-
plorar nuevos hábitats ha despertado la curiosidad y 
ha promovido la innovación, lo que ha llevado a rea-
lizar intervenciones específicas para determinados 
lugares (site specific): pintar un búnker de camuflaje 
rosa o líneas blancas distribuidas aleatoriamente en 
una pista de tenis u ocupar lugares abandonados 
para darles un uso artístico. Así, surge una nueva 
identidad en el lugar intervenido: si bien hasta el 
momento las intervenciones en paisajes periféricos 
estaban circunscritas al arte monumental o al terre-
no del land art promovido por el poder establecido, 
con este nuevo tipo de intervenciones autónomas se 
genera una apropiación del espacio por parte del ciu-
dadano anónimo, que se comunica horizontalmente 
con el resto de la ciudadanía: de tú a tú, y no vertical-
mente como pasa con el arte establecido. 

El caso más paradigmático que ha vivido Difu-
sor en cuanto a la nueva relación entre artista y en-
torno tuvo lugar en el marco de un proyecto de crea-
ción contemporánea llevado a cabo en la comarca del 
Priorat, donde Difusor fue invitado a realizar una 
pintura mural. El proyecto requirió de una profun-
da reflexión sobre el territorio a intervenir, por me-
dio de derivas (a imagen de los paseos turísticos al 
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imbalances, minor degradations, and everyday inef-
ficiencies, as well as the cumulative dumping of pol-
luting substances that is impoverishing the quality 
of the water.

At this stage, we should consider the concept of 
river corridor, in the sense of a specific territorial in-
terface between land and water systems, like a lineal 
oasis winding its way through densely populated 
regions. The value of a river corridor depends on 
the width of the spaces along its banks and on the 
quality of the area of fluvial digression, extremely 
important for containing the water during periods 
of increased volume of flow. In most hydrographi-
cal segments lying inland from the more industri-
alised regions of the world, there is a somewhat be-
lated awareness of the importance of river corridors. 
Over the last century, hydrographical networks on 
the Veneto plain and elsewhere have suffered from 
exacerbated engineering interventions to meet the 
growing demand for more space for human activi-
ties, mainly linked to the expansion of urban de-
velopment. In the case of the Veneto rivers, the ar-
tificial expansion of the hydrographical system has 
reduced the efficiency of the natural system of river 
flows, particularly as regards the absorption of water 
level rises and the dissolution of polluting substanc-
es in the rivers.

As mentioned above, the Veneto plain is wit-
nessing an increase in public awareness of environ-
mental and landscape values. This is occurring nota-
bly in the demand for suitable leisure spaces in built-
up areas, by virtue of which each remaining natural 
stretch will play a major role in improving the qual-
ity of life in the degraded peripheral areas. The new 
social attitudes also generate a keen interest in river 
corridors, together with plans to promote public use 
of the hydrographical systems, especially the pre-
Alpine segments and the watercourses running into 
the Venice lagoon. The strategy is a first response 
from the Administration to an ever-increasing pop-
ular awareness of the environment.

By now, a large segment of the population is 
aware of the advantages of living in a healthy envi-
ronment, away from the galloping advance of the 
urban fringes. The political response is not very ef-
ficient, however, and all too often ignores the many 
environmental problems that still determine the re-
lationship between human beings and waterways. 
A handful of initiatives would suffice to organise 
the new territorialities required by the growth of 
sustainable leisure and tourism; long stretches of 
the Brenta, Sile, Piave and Livenza rivers, for ex-
ample, offer considerable environmental potential. 
Maintenance of the river corridors is closely linked 
to a general improvement in the quality of the ur-
ban peripheries. In the near future, this could lead 
to satisfactory strategies for overcoming the grave 
geographical distresses, by carrying out economic 
interventions for a more responsible, sustainable 
development.

MAD#sub. Notes from the sub-
suburbs of Madrid
Sitesize*

MAD#sub is part of a research project on the ter-
ritorial dynamics of the sub-suburban belt around 
Madrid. The project, set up by Sitesize in September 
2010, is a micro-research/action process based on 
the production of a workshop, an exploration of the 
different ways of representing the landscape of the 
periphery, its cultural practices and the autonomous 
narratives and personal experiences generated by 
the transformation of these boundary spaces.

The condition of the large metropolises and 
ways of life: this is the keystone for a discourse on 
culture as a collective project, for investigating pos-
sible ways of appropriation. At a time when privati-
zation of commonly owned resources is a resort for 
financial development, we must work towards col-
lective ways of thinking and acting that may bring 
about new spheres of significance. The aim is thus 
to work from cultural creation in order to generate 
knowledge coming out of the community. 

The periphery of Madrid as a case study. Over 
the last few years, in the aftermath of the real estate 
boom, we have been witnessing a crisis in the neo-
liberal model of development. Madrid has become 
a scenario where the economic collapse has clearly 
demonstrated the voraciousness of the system. Its 
legacy is a peripheral landscape of unfinished infra-
structures and macro-projects spread out all over 
the suburban territory. Economics took priority 
over people, generating built-up spaces with no in-
habitants, and social environments with no basis for 
everyday human exchange. The scenario of a story 
yet to be told, in which the urban imaginary does not 
coincide with actual experience of the place. Where 
cultural construct is upheld as an exercise of friction 
between what is possible and what is necessary. 

MAD#sub is a dynamic for collective reflection, 
aiming to gain direct experience of the periphery 
and revisit some of the urban and economic analyses 
coming out of Madrid over recent years.

#Formule 1
We leave the motorway. According to Google Maps, 
the hotel is located in an industrial estate. We drive 
through deserted streets, passing parked trucks and 
cargo containers. Our yellow headlights shed a dis-
mal atmosphere over the whole area. We follow the 
signs. We drive past the hotel without finding the 
way in. We get back to where we started. We drive 
around to the right once more, and we make out a 
metal gate in the gloom. We reverse. A sign hanging 
up reads “Key in the access code”. Beside the sign, 
there is an interphone with a back-lit button. I push 

* By request of the authors, this summary consists of the first 
four unabridged pages from the original article. 
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the button and a woman’s voice invites us to drive 
in. The automatic gate swings open. We park the car 
inside the enclosure. On the door, there is another 
sign asking us to key in the six-digit access code. We 
don’t have the code. The receptionist activates the 
door from her desk. She asks for our ID and assigns 
us a room. No. 337, third floor, non-smoking. She 
prints out this information for us. 

The blue carpet covering the floor and the stairs 
has a diamond-shaped pattern in an eyesore shade 
of red. We follow the arrows and the room numbers 
until we find our door. Once again “Key in the access 
code”. This time we have the code. We look at the 
printout and we key in the six digits. The door opens 
with a click. The room is cold. The window is open; 
the place smells of cigarette smoke. I go over to the 
window and lean out before closing it. Two police 
officers are downstairs at reception. Maybe they are 
looking for somebody. It is nearly three am. It must 
be a routine inspection. Ten minutes later, they start 
up their car, the gate opens, and they drive off into 
the darkness. 

The bathrooms are automated cabins down the 
corridor. Everything works by sensors. The motel 
does not need many people staffing it. In fact, the 
first places like this did not even have receptionists. 
After prepayment by credit card, the client received 
a code to access the building and the room. The ex-
periment did not work out very well in Spain and 
they changed over to personalised check-in at a tra-
ditional reception desk. 

I fall asleep watching the reflection of the flash-
ing lights of Nassica, the popular leisure centre. 
Packed with visitors on Friday night.

#Ambient music
It is 10.30 on Saturday morning. The loudspeakers 
blare out music relentlessly. They are omnipresent, 
invading every corner of Nassica shopping and lei-
sure centre. We have breakfast, we bask in the sun, 
we read the newspaper. It’s too early for the piped 
music. In the shopping centre, no spaces are with-
out a design or a programme. Unexpected moments 
are not allowed. Time and space, the two absolutes, 
are totally occupied and controlled. They belong to 
a generic condition, beyond the realm of specific 
places and circumstances. Time and space become 
interchangeable in their programmed condition, 
immune to individual behaviour and contextual 
singularities. No security cameras are needed in 
anticipation of disturbance. The design of the place 
forestalls the need for security staff. The ambi-
ent music is an echo requiring no interpretation or 
internalisation. It matches the images and objects 
overflowing in every corner. Everything here ex-
ists to fill the mind’s capacity of retention. Filling 
and stuffing the mind, keeping out all images and 
sounds other than those transmitted by the relent-
less programming. The noise equalises all the spaces 
in the shopping centre. There is no emptiness or 

silence, no opportunities for awkward questions or 
independent thoughts. An environment that over-
whelms wordlessly, pushing out to the limits of the 
tolerable, and leaving us in a state of inescapable ir-
ritation, of sluggish saturation.

The place in the image has become the image of 
the place. Representation is superimposed on ex-
perience. What place are we talking about? About 
a space that is more than a state of awareness, that 
belongs to the threshold of the invisible. Being nei-
ther inside nor outside. Being in-between, where it 
is possible to be dispossessed of the self. 

#Strange land
There is something for everybody. We can choose 
between Mexican, Thai, or Chinese restaurants, 
Italian cuisine, tapas, sushi, whatever. People clus-
ter around the menus and finally opt for one or the 
other. In the emptiness of the night, we are carried 
away by the leisure centre. The neon lights flicker 
on and off in time to the music radiating around the 
space. A bunch of children in harnesses hang from 
a vertical structure spewing out green and purple 
sparkles. A dizzying experience for a child’s body. 

The central passage channels the customers ac-
cording to their preferences. Cinemas upstairs. Up 
to fifteen new films showing tonight. All for your 
eyes. Recreation area downstairs. One-armed ban-
dits, video games. A billiard table at the back of the 
hall. We lose our bearings among the people and the 
pinball machines beeping out their bonus awards. 
On two panoramic screens in the next hall, teenag-
ers compete side by side against the extraterrestrial 
invasion from Strange Land.

We decide to go into the Mexican restaurant. 
We wait patiently until a friendly rancher comes out 
and seats us in the last row in the corner. The place is 
full to bursting point. We choose fajitas, guacamole 
and nachos with typical specialities. We try to have 
a conversation. The background music, the crowd 
of people at the tables and the appalling acoustics 
oblige us to raise our voices. We end up shouting to 
make ourselves heard. 

We finish our food and go out to the Agora 
square for a breath of fresh air. We go down the 
main flight of stairs with each step lit up; we could 
be flying on a suspended spaceship. A beam of light 
is projected to infinity. It is the disco laser announc-
ing the party. A lighthouse in the darkness of the pe-
riphery. The car park fills up with pimped out cars. 
Nocturnal fauna.

#The mouth of the wolf
A queue of cars blocks the entrance to Arroyo Sur 
shopping centre. We wait patiently. The cars go 
down the ramp one by one. Now it is our turn to 
descend to the underworld. Floor -1, Basement -2, 
Basement -3. At last, we find a free place to park. 
We get out of our grey-upholstered car into the 
grey-cemented car park. Place 543. Memorise the 
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number to find it again on our way out. An army of 
trolley-pushing families crosses the exit passages. 
The racket of empty metal trolleys comes in from 
Access Door 4. Memorise that number too. Snatches 
of piped music can be heard in the dim underground 
landscape. Carbon monoxide perfumes the atmos-
phere and tightens the chest.

Satisfied customers come into the car park 
through Access Door 5 after the consummating act 
of shopping. They push trolleys overflowing with 
products. Tins, cans, plastic, sophisticated pack-
aging containing foodstuffs, drinks, and items of 
clothing and so on. Anything. After completing the 
ritual protocol of filling the car boot, the customers 
obediently replace the empty trolleys in the bays, 
ready for the next customers to come along. Con-
stant coming and going. 

In the middle of the turmoil, we take refuge 
in reading a passage from Fin de ciclo. Financiari-
zación, territorio y sociedad de propietarios en la 
onda larga del capitalismo hispano (1959-2010) 
(Isidro López and Emmanuel Rodríguez). We read 
attentively, trying to find clues as to where to direct 
our energies in the arduous task of roaming around 
the suburbs: “There is no place for reform from 
above. If there was ever a possibility of a reform pro-
gramme placing the State machinery at the service 
of a real process of wealth distribution, this avenue 
now seems closed. We cannot hope for any great re-
form of the current capitalist system similar to the 
Keynesian plans in the 1930s and 1940s, on either 
a European or international scale. This means that 
not one single opposition party within capitalism is 
interested in reforming the current regime of accu-
mulation. The political balance of power within the 
state apparatus has swung completely over to the 
financial faction of the capitalist élites. Despite all its 
anti-State rhetoric, neo-liberalism is just the ideo-
logical and political strategy behind the financial 
centres’ conquest of the State.” (López, Rodríguez, 
2010: p. 484).

The PA system blares out this week’s special 
offer and we stop reading. A child in a buggy cries 
inconsolably. An elderly man is helped out of an 
MPV. Whole families crowd around the car park 
with their recent purchases. Groups of youths join 
the commotion, arranging to meet here to pick up 
the cars later on. The Saturday ritual.

Artistic interventions on the 
landscapes of the periphery
Difusor

Barcelona was a universal reference for urban art 
during the years before and after the new millen-
nium, a period characterised by numerous urban 

interventions in all fields. At that time, the city’s 
climate of permissiveness towards urban art gave 
rise to a blossoming of local artists who created their 
own style, halfway between graffiti and illustration, 
full of colour, characters, and new forms of expres-
sion. The Barcelona style, as it was later dubbed, was 
one of the hallmarks of a city that looked out at the 
world and was observed by the outside world, at a 
time when everything urban was trendy. 

However, this situation changed radically 
around the year 2005. The outbreak of citizen con-
cern over anti-social behaviour, which was reflected 
in the media, led to a new by-law popularly known 
as the Civic By-Law, taking measures to foster and 
guarantee peaceful co-existence in public places. 
The by-law regulated many aspects of life in Barce-
lona’s public space, including the practice of graffiti, 
with fines of up to €3000, and strong zero-toler-
ance policies (greater police presence and systematic 
erasure of graffiti). From then onwards, Barcelona’s 
public space turned into a desolate landscape devoid 
of graphic interventions. The authorities erased 
many murals with social and political content, or 
positive messages questioning aspects of main-
stream economy and society. Works by emblematic 
artists such as Banksy, carefully protected in other 
European cities, were also erased. The tabula rasa 
of urban images put an end to a true heritage of 
popular demands, and silenced a vibrant part of our 
postmodern urban culture. Even so, the practice did 
not disappear. It stayed alive by moving away from 
traditional graffiti, adopting other forms, seeking 
out new habitats. 

Driven out of the city centres, Difusor and 
many other urban artists have been exploring new 
avenues. Interventions are beginning to appear in 
outlying districts where the more lenient attitude 
of local authorities facilitates the appropriation of 
space. Graffiti artists have always used river em-
bankments and similar surroundings, but interven-
tion spaces have now multiplied to include indus-
trial premises, railway lines, motorways, etc., which 
provide the opportunity to locate and paint larger 
stretches of wall. One of the consequences of mov-
ing out to the periphery has been an increase in the 
size of graffiti works.

Another change is the new relationship be-
tween graffiti artists and their chose intervention 
spaces. For artists used to the ever-changing but 
ever-similar urban environment, going out to ex-
plore new habitats awakens curiosity and stimulates 
the imagination for site-specific interventions, e.g., 
painting a war bunker pink, drawing random white 
lines on a tennis court, or occupying abandoned 
places for artistic purposes. A new identity is thus 
emerging on the landscapes of the periphery, where 
the only previous interventions were monuments 
or land art endorsed by the authorities. This is a new 
type of autonomous intervention, an appropria-
tion of space by anonymous citizens communicat-
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