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 El motiu principal que em va decantar a fer aquest treball de recerca va ser que  

vaig mirar Ciutat Morta el dia que es va emetre pel canal 33 i em va impactar moltíssim. 

Sincerament, crec que és un dels films que m‟ha fet reflexionar més i alhora m‟ha fet 

qüestionar-me certs aspectes com la veracitat de les notícies o la transparència de les 

institucions, la justícia i d‟aquells que ens han de protegir, els cossos de seguretat. Jo era 

molt petita quan es van produir els fets i, per tant, no en tenia constància. Després de 

veure el documental vaig voler saber més sobre el tema i per aquest motiu vaig decidir 

realitzar el meu treball de recerca basat en el documental/llargmetratge Ciutat Morta.   

 En un principi, malgrat que tenia molt clar que volia discórrer sobre Ciutat Morta, 

tenia molts de dubtes en la manera d‟enfocar el treball, ja que és un tema del qual se‟n 

poden extreure molts de subtemes. La meva tutora em va orientar i proposar d‟encarar el 

treball més que en la pel·lícula o en el cas en si, en l‟impacte que ha tingut Ciutat Morta en 

la societat, d‟aquesta manera puc veure si l‟efecte que el documental va tenir en mi ha 

sigut únic o  general, la incidència que ha tingut en la societat. 

 

 El meu treball de recerca, titulat I ara què? Després de Ciutat Morta, té com a 

objectius principals observar quin impacte ha tingut Ciutat Morta en la societat catalana, i 

si aquest impacte està influït pel fet que s‟ha emès en una televisió pública.  Aquesta 

reflexió em va dur a pensar que la societat catalana ha sofert un procés de canvi en 

l’estructura preconcebuda de la informació que reben els ciutadans. Ara s’ha 

instal·lat el dubte. Per tant, hi ha una ara i un després de Ciutat Morta? 

 La hipòtesi que he plantejat és que Ciutat Morta ha marcat un punt d’inflexió 

en la societat catalana. 

 El format que he seguit pel redactat del present treball segueix la mateixa 

estructura de la pel·lícula, on trobem un seguit d‟informacions  tipus flaixos aconseguint 

que l‟espectador sigui qui, al final de l‟emissió, extregui les seves pròpies conclusions. 

 He realitzat un treball comparatiu ja que he analitzat les notícies publicades abans 

de l‟emissió de Ciutat Morta amb les notícies que es van publicar de manera posterior. 

 Tanmateix les enquestes també estaven enfocades per tal de saber si la població 

va conèixer el cas 4F abans o després del documental.   

  



 

 

 

 La metodologia que he seguit és la següent:; en primer lloc, quan ja sabia com 

enfocar el treball, vaig realitzar un esquema, en el qual vaig ordenar les idees dels temes 

que volia tractar. En segon lloc, vaig buscar informació i vaig redactar la part teòrica. Vaig 

fer una recopilació de les notícies publicades des de l‟any 2006 fins a l‟any 2015 

relacionades amb el cas 4F i amb Ciutat Morta.  També vaig preparar i realitzar les 

enquestes telefòniques i les entrevistes generals. Per últim, vaig tenir l‟oportunitat 

d‟entrevistar a Xavier Artigas, codirector del documental.  

 Mitjançant tota la informació que he anat recollint, he extret les conclusions 

demostrant la meva hipòtesi inicial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 La primera Barcelona que sorgeix era ibèrica i s‟anomenava Bàrkino; amb 

l‟arribada dels romans, la ciutat s‟anomena Barcino. Posteriorment, el regne visigòtic 

ocupa el territori de l‟actual Catalunya. Al segle 

VIII els àrabs ocupen durant 90 anys la ciutat. 

Més endavant, els comtes catalans 

estableixen la cort a Barcelona. Al segle XIII 

es crea el Consell de Cent i és també en 

aquesta època quan es produeix una 

expansió de la ciutat a nivell comercial, 

marítim, demogràfic i militar. Catalunya cau 

en decadència i té lloc la guerra dels 

segadors o de Successió, com a 

conseqüència de la qual, Barcelona, després de 

ser assetjada i derrotada, perd el Consell de Cent i la Universitat, tanmateix, és ocupada 

per les tropes de l‟exèrcit reial espanyol. L‟any 1714 entra en vigor el Decret de Nova 

Planta. Al segle XVIII la ciutat es revifa i hi trobem una expansió demogràfica, comercial  i 

econòmica. Al segle XIX, Napoleó conquereix Catalunya, alhora que aquesta és 

capdavantera en la Revolució Industrial a l‟Estat Espanyol. A principis del segle XX 

apareixen un gran nombre de moviments culturals i artístics. L‟any 1923 el general Primo 

de Rivera imposa una dictadura, que arracona la Mancomunitat. El 1929 es celebra 

l‟Exposició Universal de Barcelona, la qual va suposar un seguit de modificacions a nivell 

urbanístic de la ciutat. En la Guerra Civil va adoptar una posició republicana, fet que va 

provocar que durant  el franquisme fos una de les ciutats que va rebre més represàlies. 

Els bombardejos aeris de Barcelona de març de 1938 es van produir els dies 16, 17 i 18 

en el context de la Guerra Civil Espanyola, per part de l'aviació legionària italiana i aviació 

alemanya des de les seves tres bases a Mallorca (Illes Balears), causant entre 880 i 1.300 

morts1. Amb la mort de Franco, es recupera la Generalitat i Barcelona viu una època de 

gran creixement. 

 

                                                
1 (Albertí 2004, p. 220) (Thomas 1985, p. 866) (Bowers 1977, p. 387) 

Mapa de Catalunya (1) 
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 Barcelona, capital de la comunitat autònoma de Catalunya, comptava amb una 

població de 1.621.835 d'habitants l'any 20152. És una de les ciutats més importants de 

l‟Estat Espanyol tant pel nombre de població com pel pes econòmic. L‟any 1992 es 

celebren els Jocs Olímpics, els quals van donar a conèixer Barcelona a nivell mundial i 

per tant, van ser un llançament a nivell turístic, que actualment va en augment. Aquest fet 

ha derivat en ser un objectiu per a diferents col·lectius. Tan a nivell artístic, considerant 

Barcelona com a una de les capitals Europees del disseny juntament amb Berlín, com a 

motor de moviments juvenils. Com els diversos moviments okupes o de reivindicació 

d‟espais per a la creació artística, d‟espais socials i comunitaris,etc. Reivindicació per part 

de diferents col·lectius. Un dels exemples, Javier Mariscal, el dissenyador de Cobi, la 

mascota dels jocs olímpics de Barcelona 92, amb la recuperació d‟una empresa tancada 

al Poble Nou, Palo Alto, al 1989. El fet de les expropiacions de barris sencers, de rentar la 

cara a Barcelona va incidir en que es produís una especulació del sòl incrementant 

considerablement el preu de l‟habitatge. En aquest moment Barcelona es converteix en 

uns dels focus d‟innovació més importants d‟Europa, com Londres o Berlín. 

 En ple període d‟expansió de la ciutat l'any 2006, el govern de la ciutat era  

socialista, i l'alcalde Joan Clos, el qual va aplicar una política anodina que es va 

caracteritzar pel projecte del Fòrum Universal de les Cultures i noves normatives de 

civisme. 

La ciutat està organitzada en 73 barris que 

s‟agrupen en 10 districtes. L‟any 1984 es va aprovar la 

divisió en districtes, mentre que la divisió actual dels 

barris va ser aprovada l‟any 2006. 

                                  

 compost pels barris de 

L'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de 

                                                
2 Dades extretes de la publicació titulada La població a la Ciutat de Barcelona de la web Consorci Sanitari de Barcelona. 

Mapa dels barris de l'Eixample 

(2)  



 

 

 

l'Eixample, la Dreta de l'Eixample, el Fort Pienc, la 

Sagrada Família i Sant Antoni. L‟any 2006 tenia una 

població de 265.561 habitants, 42.075 dels quals eren 

immigrants, és a dir, el 15,84%3. L‟any 2001 el 23,5% 

de la població tenia estudis primaris, el 47,5% estudis 

secundaris i el 29% estudis superiors 4 . La renda 

familiar disponible per càpita era mitjana l‟any 20125. 

És un districte molt ric arquitectònicament, degut al pla 

Cerdà, que va transformar el barri en un espai 

modernista. És una zona turística, fet que ha comportat 

certs problemes amb els veïns. Es pot dividir en dos 

parts: una part comercial amb cases senyorials i 

benestants; i una altra part que destaca pel seu 

ambient gai.  

 

 , format pels barris de La 

Bordeta, la Font de la Guatlla, Hostafrancs, la Marina 

del Prat Vermell, el Poble-sec, Sants, Sants-Badal, 

Montjuïc i la Zona Franca-Port. L‟any 2006 tenia 

180.044 habitants, 30.556 dels quals eren immigrants, 

és a dir, el 16,97% de la població6. L‟any 2001 el 35,2% 

de la població tenia estudis primaris, el 49,8% estudis 

secundaris i el 15% estudis superiors7. L‟any 2012 la 

renda familiar disponible per càpita era baixa8. L‟any 

1897 el districte es va annexionar de manera definitiva 

a la ciutat de Barcelona. Històricament era un barri 

obrer, és per aquest motiu que actualment hi ha una 

forta presència de moviments socials i ateneus. Amb 

                                                
3
Dades extretes d‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 

4Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
5Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 
6
Dades extretes d‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 

7Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
8Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 

Mapa dels barris de Sants-

Montjuïc (3) 



 

 

 

l‟arribada d‟immigrants provinents del sud d‟Espanya 

durant les dècades dels anys 50, 60 i 70, sorgeix el 

conflicte del barraquisme al barri; fet que amb els anys 

s‟ha solucionat. 

 

 , amb els barris de Les Corts, la 

Maternitat i Sant Ramon, i per últim, Pedralbes. L‟any 

2006 la població estava formada per 82.745 habitants, 

8.898 dels quals eren immigrants, és a dir, hi havia un 

10,75% 9  d‟immigració. L‟any 2001 el 20% de la 

població tenia estudis primaris, el 47,2% estudis 

secundaris i el 32,8% estudis superiors10. L‟any 2012 la 

renda familiar disponible per càpita era alta11. Era un 

barri agrícola format per diversos masos, però al segle 

XVIII s‟urbanitza. L‟any 1897 s‟annexiona a Barcelona. 

Actualment,la població d‟aquest districte té un nivell 

adquisitiu alt, en especial el barri de Pedralbes. 

 

 , organitzat ens els 

barris de El Putxet i Farró, Sarrià, Sant Gervasi-la 

Bonanova, Sant Gervasi-Galvany, les Tres Torres, i 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. L‟any 2006 

comptava amb una població de 141.469 habitants, 

15.619 dels quals eren immigrants, és a dir, l‟11,04%12 

de la població.L‟any 2001 el 12,5% de la població tenia 

estudis primaris, el 43,1% estudis secundaris i el 44,3% 

estudis superiors 13 . L‟any 2012 la renda familiar 

disponible per càpita era molt alta14. Històricament és 

                                                
9Dades extretes d‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 
10Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
11Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 
12Dades extretes d‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 
13Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
14Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 

Mapa dels barris de Les Corts (4) 

Mapa dels barris de Sarrià-Sant 

Gervasi (5) 



 

 

 

un dels barris més antics, on s‟establia l‟alta burgesia. 

Juntament amb Les Corts és un dels barris més 

benestants de Barcelona.  

 

 , dividida en els barris de la Vila de 

Gràcia, el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, la Salut, el 

Coll i Vallcarca i els Penitents. L‟any 2006 tenia 121.245 

habitants, 16.307 dels quals eren immigrants, és a dir, 

el 13,45%15 de la població. L‟any 2001 el 25,4% de la 

població tenia estudis primaris, el 47,5% estudis 

secundaris i el 27,2% estudis superiors16. L‟any 2012 la 

renda familiar disponible per càpita era mitjana.17Es va 

annexionar a Barcelona l‟any 1897. Era una zona 

obrera que durant les dècades dels anys 50,60 i 70 

acull una part dels immigrants espanyols.  És un 

districte que té una gran vida de barri tot i que el 

turisme la dificulta. Hi trobem bosses de pobresa. Els 

preus dels habitatges són molt elevats, fet que provoca 

que els joves es vegin obligats a marxar del barri.  

 

 , partit ens els barris d'El 

Baix Guinardó, el Guinardó, Can Baró, el Carmel, la 

Font d'en Fargues, Horta, la Clota, Montbau, Sant 

Genís dels Agudells, la Teixonera i la Vall d'Hebron. 

L‟any 2006 comptava amb 169.774 habitants, 17.938 

dels quals eren immigrants, o sigui, el 10,57%18 de la 

població. L‟any 2001 el 35,1% de la població tenia 

estudis primaris, el 48,5% estudis secundaris i el 16,5% 

                                                
15Dades extretesd‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 
16Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
17Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 
18Dades extretes d‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 

Mapa dels barris de Gràcia (6) 

 

Mapa dels barris d’Horta-

Guinardó (7) 



 

 

 

estudis superiors 19 .  L‟any 2012 la renda familiar 

disponible per càpita era baixa.20Part de la població va 

venir d‟altres zones d‟Espanya i es dedica a la indústria. 

Hi ha hagut certs conflictes deguts al  barraquisme, el 

qual es va combinar amb l‟edificació caòtica de zones 

sense condicions i la creació d‟algunes zones 

residencials de qualitat. És una de les zones més 

perifèriques de la ciutat i al llarg dels anys s‟ha vist 

greument afectada per la pobresa i les dogues.  

 
 

 , composat pels barris de Can 

Peguera, Canyelles, Ciutat Meridiana, la Guineueta, 

Porta, Prosperitat, les Roquetes, Torre Baró, la Trinitat 

Nova, el Turó de la Peira, Vallbona, Verdum, i Vilapicina 

i la Torre Llobeta. L‟any 2006 tenia 165.156 habitants, 

21.546 dels quals eren immigrants, és a dir, el 

13,05%21. L‟any 2001 el 43,7% de la població tenia 

estudis primaris, el 46,7% estudis secundaris i el 9,7% 

estudis superiors 22 . L‟any 2012 la renda familiar 

disponible per càpita era molt baixa.23Al principi era un 

districte agrícola que amb l‟inici de la industrialització es 

transforma. És una zona creada per acollir la 

immigració del sud d‟Espanya. Durant el franquisme les 

associacions veïnals van dur a terme una gran activitat 

reivindicativa.  

 

                                                
19Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
20Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 
21Dades extretes d‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 
22Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
23Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 

 

Mapa dels barris de Nou Barris (8) 



 

 

 

 , format pels barris de Baró 

de Viver, Bon Pastor, el Congrés i els Indians, Navas, 

Sant Andreu del Palomar, La Sagrera, i Trinitat Vella. 

L‟any 2006 la població estava formada per 143.540 

habitants, 15.441 dels quals eren immigrants, és a dir, 

el 10,76%24 de la població. L‟any 2001 el 34,2% de la 

població tenia estudis primaris, el 50,9% estudis 

secundaris i el 14,9% estudis superiors25. L‟any 2012 

la renda familiar disponible per càpita era baixa.26És un 

barri obrer molt cohesionat, que compta amb un 

comerç interior ric i amb un gran nombre d‟associacions. 

 

 

 

 , dividit en els barris de El Besòs 

i el Maresme, el Clot, el Camp de l'Arpa del Clot, 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, el Parc i 

la Llacuna del Poblenou, el Poblenou, Provençals del 

Poblenou, Sant Martí de Provençals, la Verneda i la 

Pau, i la Vila Olímpica del Poblenou. L‟any 2006 tenia 

222.914 habitants, 28.043 dels quals eren immigrants, 

en altres paraules, el 12,58% 27  de la població era 

immigrant. L‟any 2001 el 35,4% de la població tenia 

estudis primaris, el 49,4% estudis secundaris i el 15,2% 

estudis superiors. 28  L‟any 2012 la renda familiar 

disponible per càpita era mitjana.29Va ser un barri molt 

industrialitzat,especialitzat sobretot en la filatura, per 

tant hi trobem població majoritàriament obrera i 

                                                
24Dades extretes d‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 
25Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
26Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 
27Dades extretes d‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006. 
28Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001.  
29Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 

 

Mapa dels barris de Sant Martí (10) 

Mapa dels barris de Sant Andreu (9) 



 

 

 

immigrant de la resta d‟Espanya. Entre els anys 70 i 80 

es duen a terme moltes expropiacions degut al fòrum, 

és per aquest motiu, que tots aquests habitants, que 

son persones amb un nivell cultural baix i amb una taxa 

de l‟atur elevada, es veuen obligats a traslladar-se a les 

afores.  

 

 

 , organitzada en La 

Barceloneta, el Gòtic, el Raval, i Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera. L‟any 2006 comptava amb una 

població de 114.154 habitants, 48.569 dels quals eren 

immigrants, és a dir, el 42,92 %30 de la població. L‟any 

2001 el 43,4% de la població tenia estudis primaris, el 

43% estudis secundaris i el 13,7% estudis superiors.31 

L‟any 2012 la renda familiar disponible per càpita era 

baixa.32Actualment és una de les zones més turístiques 

de la ciutat, tot i que també ha sigut un districte bastant 

conflictiu.  

 El 25 de gener de2006 va entrar en vigor la polèmica Ordenança de Civisme, la 

qual es va aprovar l‟any 2005 amb el suport del PSC, ERC i CIU, el vot en contra de ICV-

EUA i l‟abstenció del PP.  L‟Ordenança de Civisme va sorgir com a mesura per acabar 

amb les actituds incíviques que degradaven la ciutat i generaven malestar  als veïns. Però 

no tothom està d‟acord amb la finalitat de l‟Ordenança, tal com apunta Mónica Solanas La 

nueva Ordenanza de Civismo sirvió, principalmente, para poder ejercer una represión disfrazada de 

legalidad, para mantener limpia una Barcelona que estaba siendo transformada en el último producto de 

marca que vender a los turistas. El espacio público quedó secuestrado, restringido para uso y disfrute del 

gran parque temático en el que las calles de la ciudad se habían convertido. Diferentes agentes sociales 

                                                
30Dades extretesd‟Idescat. Població estrangera per districtes, Barcelona, 2006.  
31Dades extretes de Barcelona en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 
32Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012). 

Mapa dels barris de Ciutat Vella (11) 

http://w110.bcn.cat/fitxers/ajuntament/ordenanademesuresperfomentarigarantirlaconvivncia.460.pdf


 

 

 

denunciaron una normativa cuya esencia pretendía establecer cómo debía ser la vida de la ciudadanía. Una 

normativa que daba la espalda a la miseria cotidiana que entorpecía el brillo marketiniano que los socialistas 

catalanes querían para su feudo.Mendicidad y prostitución debían erradicarse, y para ello se estipuló un 

menú de precios que los infractores debían sufragar si incurrían en el pecado. Se creó un cuerpo especial 

que velara porque ese brillo no dejase de refulgir. Por mucho que el texto introductorio de la Ordenanza 

remarcase que lo que la nueva normativa pretendía era «preservar el espacio público como lugar de 

convivencia y civismo», lo cierto es que ocultaba lo que ya muchos denunciaban abiertamente: la 

criminalización de la pobreza y de la protesta política, además de suponer un recorte en los derechos 

sociales. Entre los muchos caracteres que la componían, unos pocos son los que ahora me ponen los pelos 

de punta. Aquellos que hacen referencia a los encargados de hacer cumplir esta Ordenanza: los agentes de 

la Guardia Urbana. “Su palabra siempre tendrá valor de prueba” 

 En canvi, el consistori atribuïa les causes que van dur a crear l‟Ordenança a 

fenòmens socials, tal com exposa en el fragment extret del Projecte d‟Ordenança de 

mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a la ciutat de Barcelona33.Sens 

pretendre anar a fons en relació a les causes que afecten la convivència o el civisme, es 

poden citar aquí dos fenòmens diferents. En primer lloc,el fenomen derivat del creixement 

de la mobilitat geogràfica i la globalització econòmica que tendeix a barrejar poblacions 

procedents de cultures diverses. Malgrat que a Barcelona, la multiculturalitat és encara un 

fenomen relativament poc important en relació a l'incivisme, sí que planteja la necessitat 

de donar solució a la convivència entre normes culturals diferents. En segon lloc s'observa 

un fenomen més directament relacionat amb les formes d'incivisme presents a Barcelona 

avui: aquell que neix no de les dificultats de convivència entre cultures diferents, sinó de la 

pèrdua de normes culturals pròpies, i que deriva, per tant, en una situació d'anomia, de 

falta de sentit, en la que els individus no saben com han d'orientar la seva conducta en no 

estar socialment ben delimitada. 

 L‟Ordenança de Civisme contenia mesures contra la degradació visual de l‟entorn 

urbà, la conducta en l‟espai urbà, els jocs i les juguesques, les necessitats fisiològiques, el 

consum de begudes alcohòliques, el comerç ambulant no autoritzat, l‟ús impropi d‟espais 

públics, les actituds vandàliques i la contaminació acústica, d‟espais verds i de zones 

naturals. I feia especial èmfasi a les mesures contra la prostitució i l‟okupació.   

                                                
33Informe presentat per la Comissió de Presidència, Hisenda i Equilibri Territorial el dia 9 de novembre de 2005.  



 

 

 

 El districte de Ciutat Vella és la part més antiga de Barcelona, ja que és 

l'emplaçament on es trobava el poblat romà i van ser les mateixes muralles romanes les 

que van delimitar la ciutat fins que al segle XII es van enderrocar per permetre l'expansió 

de la metròpoli. Antigament es dividia en tres sectors: la Barceloneta i la zona portuària, el 

Raval i per últim, Santa Caterina.   

 La zona del port és una zona industrial a nivell internacional que actualment té un 

paper molt important en el comerç de l‟Estat Espanyol.  

 La Barceloneta originalment era un barri pescador amb una societat conglomerada 

on la parròquia prenia molta importància. Actualment és una de les zones més turístiques 

de la ciutat, amb els problemes que comporta aquest fet. Degradació de l‟entorn, poc 

civisme, brutícia, soroll, etc. 

 El barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera és un barri obrer on hi trobem 

persones amb un nivell econòmic i formatiu baix 34 . Anys enrere era una zona molt 

decadent amb cases i carrers insalubres.  

 El Raval ha sofert moltes transformacions; al principi era un barri totalment agrícola 

i poc poblat, però amb l'inici de la industrialització al segle XIX, es degrada. Durant el 

franquisme  aquesta decadència s'agreuja i es considera una de les zones més perilloses 

de la ciutat. En les dues últimes dècades hi ha hagut tal canvi que actualment és una de 

les zones més turístiques i culturalment riques de la ciutat. Però cal tenir en compte que 

certs problemes segueixen formant part del dia a dia dels veïns. 

 Per tal d'incentivar el barri, el consistori hi ha situat institucions polítiques i 

administratives, i edificis de caire cultural com el Museu d'Art de Catalunya i la Filmoteca 

de Catalunya, entre d'altres. De la mateixa manera, ha destinat part dels pressupostos a  

crear projectes socials i a fer reformes urbanístiques, amb l'objectiu de fer més atractiu el 

barri. Aproximadament la meitat de la població del Raval, la qual és força elevada, és 

immigrant. Això va empitjorar l'anomenada que tenia el barri, ja que al principi hi va haver 

certs problemes d'integració social. L'any 2006 gran part de la immigració estrangera 

resident a Barcelona, es concentrava a Ciutat Vella, tal i com es pot observar en el mapa 

                                                
34 Dades extretes de Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2012) i de Barcelona 

en xifres 2006. Nivell d‟estudis per Barcelona i districtes. Percentatges. 2001. 



 

 

 

extret de la web de 

l'Associació Catalana de 

Tecnologies de la Informació 

Geoespacial. Dos problemes 

que segueixen presents, tot i 

que s'han atenuat, són l'oci 

nocturn i les drogues. 

 L'estiu de l'any 2006 

es van tancar cinc locals 

perquè causaven molèsties 

als veïns o bé perquè no 

tenien les llicències 

pertinents. Per acabar amb 

aquesta problemàtica, l'ajuntament ha creat mesures com el Pla Silenci, 35per minimitzar 

el soroll de l'oci nocturn, i ha establert multes per 36prohibir les rutes organitzades entre 

locals d'oci nocturn de Ciutat Vella. Pel que fa a les drogues, durant aquests anys s'han 

realitzat nombroses operacions policials que han acabat amb el desmantellament de 

punts de venda i moltes detencions. 

 La prostitució ha conviscut amb els dos problemes anteriors i, és més, ha contribuït 

a l‟augment d‟aquests. El tema de la prostitució sempre ha sigut motiu de queixa entre els 

veïns del barri ja que aquesta s‟exercia al carrer. Amb la finalitat de posar fi a aquesta 

problemàtica, al llarg d‟aquests anys, el consistori ha impulsat plans d‟actuació per 

traslladar la prostitució de carrer a espais privats. Cal tenir en compte que part de la 

prostitució a Ciutat Vella era de persones transvestides, fet que ha portat cert tipus de 

clients al barri i que en molts casos ha empitjorat l‟anomenada d‟aquest.  

 Com ja he dit abans, és un barri amb un gran potencial turístic. Els apartaments de 

lloguer són una modalitat d'allotjament molt freqüent entre els turistes en els últims anys, 

ja que resulta relativament econòmica. Ciutat Vella és un dels barris on se'n poden trobar 

més; això pot suposar un estímul econòmic, però alhora també pot generar mal estar 

entre els veïns i aquesta situació es pot agreujar si els pisos es lloguen de manera il·legal. 

L'any 2005 hi havia 831 pisos registrats. És per aquest motiu que entre el mateix any i 

                                                
35Extret de les notes de premsa del Servei de Premsa de l'Ajuntament de Barcelona  publicat el dia 23/07/2014. 

 
36Títol de la notícia actualitzada al diari Ara.cat el dia 08/06/2012 i escrita per Maria Ortega. 

Mapa de la immigració a Barcelona l'any 2006  (12) 



 

 

 

l'any 2006 l'ajuntament va engegar un pla d'actuació del qual destaquen iniciatives com 

contractar un grup d'investigadors amb l'objectiu de trobar els apartaments il·legals i 

clausurar-los, i posar en marxa mesures de mediació amb els veïns per intentar acabar 

amb els conflictes de convivència. Cal tenir en compte que aquest tema ha perdurat fins a  

dia d'avui i es pot dir que ha desembocat en altres qüestions; la més polèmica de les 

quals és la dimensió que ha pres i que està prenent el turisme a Barcelona i en concret, a 

Ciutat Vella. L'any 2013 va entrar en vigor el Pla d'Usos, que permetia la creació de noves 

places hoteleres. Fet que agreujava els  conflictes ja existents entre els veïns i el 

consistori degut a l'ocupació per part dels turistes dels espais públics i a la substitució de 

la xarxa de comerços tradicionals per negocis enfocats als serveis turístics. Així com Joan 

Subirats exposava en l'article 'Turisme, Ciutat Vella, Barcelona'37, el turisme està suposant 

un problema pel barri, ja que, tot i que és cert que aporta beneficis econòmics, està 

'transformant la realitat per acostar-la al que els visitants esperen trobar'. A més, apunta 

que al districte de Ciutat Vella és on es troba la densitat de població més alta (26.000 

habitants per km), on hi ha el 40% de les places hoteleres, i on el percentatge de 

persones que viuen en una casa llogada és elevat (57,9%). 

 

 Ciutat Vella és un barri que en les últimes dècades ha rebut part de la immigració 

que ha arribat a Barcelona, fet que ha conduit els veïns a associar-se i col·laborar per 

ajudar a integrar a tots els nouvinguts. Per aquest motiu el barri disposa d‟una xarxa de 

moviments socials i associatius molt rica.  

 El Pou de la Figuera, conegut com el Forat de la Vergonya, és un espai 

autogestionat pels veïns dins el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. L'any 1986 

es va posar en marxa el PERI (Pla Especial de Reforma Interior), l'objectiu del qual era 

esponjar el barri i fer-lo més atractiu per la classe mitjana-alta amb cert poder adquisitiu. 

 L'execució del pla es va endarrerir degut al procés d'expropiació dels edificis i la 

troballa de restes arqueològiques; tanmateix, l'any 1997 es van dur a terme les primeres 

expropiacions i enderrocaments, les quals van deixar un solar de 6.105 m2  ple de ruïnes. 

A partir d'aquest moment els veïns comencen a mobilitzar-se, però no es fins l'any 2000 

que prenen el Pou de la Figuera, degut a que el consistori, juntament amb les empreses 

                                                
37Publicat al diari Ara.cat el dia 05/08/2013. 



 

 

 

Procivesa i Foment de Ciutat Vella, requalifiqués l'espai amb la finalitat de construir-hi un 

pàrquing privat. Els veïns van construir un hort urbà i una zona recreativa pels infants, 

alhora que habilitaven la zona amb bancs. L'ajuntament s'hi va oposar i malgrat tots els 

entrebancs, l'any 2004 els veïns reprenien les tasques de construir l'hort i la zona infantil. 

 L'any 2006 es va destruir el que havien construït els veïns; és per aquest motiu que 

l'Espai d'Entesa del Casc Antic va prendre el paper de mediador, ja que va exposar 

diferents propostes per solucionar el conflicte. 

 

 Cal diferenciar els moviments veïnals dels moviments associatius; un moviment 

veïnal és el que es dóna quan un col·lectiu de veïns s‟agrupen amb un objectiu o motiu 

determinat; en canvi, un moviment associatiu és el que es produeix quan un grup de 

persones comparteixen aficions, gustos, etc i realitzen activitats com a associació.  

 Ciutat Vella és molt rica en moviments associatius, fet que demostra que hi certa 

cohesió de barri. Tanmateix també hi ha un gran nombre de moviments i accions veïnals 

degut a que es van produir un seguit de situacions d‟especulació immobiliària, 

d‟immigració, de pobresa i d‟abusos institucionals; són aquestes les circumstàncies que 

donen peu als moviments veïnals. Els veïns s‟organitzen amb l‟objectiu de millorar l‟entorn 

i de reivindicar-se. Entre els any 1976 i 1979 es comença a definir el moviment popular 

dins el districte. També destaca la campanya „Aquí hi ha gana‟, la qual, promoguda per un 

grup de veïns amb el suport de la FAVB i l‟associació del nucli antic l‟any 1987, va 

proporcionar un centre d‟aliments solidari al barri. Cal destacar que Pasqual Maragall 

atribuïa el mèrit d‟aquesta campanya al seu partit, així ho afirmava en les seves memòries, 

titulades „Oda Inacabada‟, amb la frase „CiU va impulsar la campanya falsa i hipòcrita Aquí 

hi ha gana aprofitant una repuntada de la inseguretat ciutadana i els efectes de l'heroïna‟. 

 

 No he inclòs el moviment okupa com un moviment veïnal perquè, tot i que és cert 

que col·labora amb els veïns i les associacions dels barris i que intenta aportar-los un 

espai social, aquest moviment té una finalitat o objectiu diferent dels moviments veïnals.  

 Barcelona ha sigut i segueix sent la capital del moviment 'okupa' de l'Estat espanyol. 

Tal com sosté el psicòleg especialitzat en moviments socials Jaume Funes, en l‟article 



 

 

 

„Barcelona, capital okupa‟, Aquí, els moviments alternatius europeus han arribat abans i sempre 

han sigut més potents38. El col·lectiu okupa exposava les seves accions com una denúncia 

a l'especulació immobiliària. Segons les dades del padró municipal, l'any 2006 a 

Barcelona hi havia entre 70.000 i 80.000 immobles buits, 200 dels quals estaven ocupats, 

segons els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Cal tenir present que hi ha dos tipus 

d'okupes. Les persones que ocupen com a acte reivindicatiu i les persones que ocupen 

per necessitat. La majoria d'okupes que trobem l'any 2006 no ho feien amb l'afany de 

transformar la societat, sinó que es tractava de famílies sense recursos o grups 

d'immigrants. Fet que corrobora que la majoria d'edificis ocupats s'utilitzaven com a 

habitatges, i que només una petita part es destinava a crear centres socials ocupats o 

autogestionats, en els quals es  feien tallers i activitats per dinamitzar el barri. Aquest 

mateix any es van dur a terme 150 desallotjaments, que juntament amb l'enduriment del 

discurs polític, no van aconseguir apaivagar ni silenciar aquest moviment. És més, com a 

resposta, el col·lectiu okupa va seguir al peu de la lletra el seu lema 'per cada 

desallotjament, una nova ocupació'. Gairebé tots els desallotjaments es van produir de 

forma pacífica, tot i que en certs moments el moviment okupa s'ha vist relacionat amb 

individus violents que defensaven ideologies antisistema; aquesta, en part, és la causa de 

la mala imatge que en general es té sobre els okupes. Actualment trobem 22 centres 

socials okupats a Barcelona, quatre dels quals estan situats a Ciutat Vella.  

 

 L‟Anarkopenya Cultural és un col·lectiu okupa de Barcelona que disposa de 

diversos espais a la ciutat, un dels quals era el Palau Alòs, situat al carrer Sant Pere més 

baix, dins el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera,. És un antic palau senyorial 

abandonat que es va ocupar durant quatre anys per aquest grup. L‟Anarkopenya s‟inclou 

dins del moviment okupa tot i que els mateixos okupes han manifestat en més d‟una 

ocasió que el col·lectiu que ocupava el Palau Alòs no compartia els mateixos objectius i 

que les seves accions no tenien res a veure amb les del moviment okupa. Tal com exposa 

Metello Alonge en el documental Ciutat Morta, No es pot dir que el teatre (referint-se a 

l‟Anarkopenya) fos part del moviment okupa, l‟única cosa que hi tenia en comú és que el local 

estava okupat. El diari Masala, explica en un article que l‟Anarkopenya va rebre en un principi 

                                                
38 Fragment de l‟article „Barcelona, capital okupa’, publicat el dia 9 de desembre de 2006 al diari El País.  



 

 

 

cert recolzament des de diferents àmbits, inclòs aquest periòdic, a la vegada que donava cabuda a 

un gran nombre d‟activitats gratuïtes elaborades principalment per col·laboradors exteriors. Al cap 

d‟un temps les activitats van anar a menys i algunes persones que vivien a la vivenda van ser 

expulsades mitjançant amenaces. En general, al llarg de la seva existència, l‟espai es va anar 

allunyant paulatinament de qualsevol objectiu social o polític, i funcionant amb mecanismes, 

dinàmiques i objectius, que poc tenen a veure amb el que és habitual en les okupacions. 39 

 L‟Anarkopenya es dedicava a fer festes multitudinàries cada cap de setmana, en 

les quals els assistents consumien substàncies estupefaents. Per tant, aquest grup no 

aportava res al barri, és més, generava molèsties als veïns. També cal tenir present que 

els components del col·lectiu que ocupava el Palau Alòs eren agressius. Tot apunta a que 

si el consistori permetia aquesta situació, tot i tenir-ne constància, era perquè li convenia 

per dur a terme la gentrificació, un procés que consisteix a transformar un barri degradat o 

de classe baixa en una zona destinada a una classe mitjana-alta. Tenir una casa okupa 

que crea malestar dins el barri provoca la degradació de la imatge del moviment okupa i, a 

més, promou que els veïns vulguin canviar la seva zona de residència.  Metello Alonge 

també afirma que l‟Anarkopenya mai va rebre pressió ni per part de la policia ni per part 

de l‟Ajuntament i que en canvi, altres espais okupats havien estat clausurats tot i no ser 

tant polèmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39Extret de l‟edició núm. 29 del diari Masala.  



 

 

 

 En una ciutat de grans dimensions i amb unes característiques determinades a la 

quantitat i tipologia de població s‟han de crear uns mecanismes de control i de 

manteniment de l‟ordre públic. En aquest aspecte trobem tres cossos de seguretat 

diferents: la Guàrdia Urbana, a nivell local,  els Mossos d'Esquadra, a nivell autonòmic i la 

Policia Nacional, a nivell estatal. Cada cos exerceix funcions diferents.  

 L‟any 1824 el rei Ferran II va dictar a la Reial Cèdula que crees la Policia General 

del Regne, la qual es va estendre majoritàriament pels nuclis urbans. El mateix any es van 

dictar els Reglaments de Policia de les províncies, que a la vegada estaven dividides en 

subdelegacions i que es trobaven sota les ordres d‟Intendents. Aquesta organització 

constitueix l‟antecedent de l‟actual estructura de les comissaries provincials i locals. La 

Policia Nacional neix de la integració dels Cossos Superiors de Policia i de la Policia 

Nacional. Les seves competències més importants són la investigació dels delictes 

relacionats amb les drogues, la delinqüència organitzada, econòmica, financera, 

tecnològica i el control dels jocs d‟atzar. Tanmateix també s‟encarrega del control 

d‟entrada i sortida del territori nacional a espanyols i estrangers, així com de la prevenció, 

persecució i investigació de les xarxes d‟immigració il·legal. Malgrat que la seva tasca 

principal a Catalunya és l‟expedició del document nacional d‟identitat i del passaport.  

Depèn del Ministeri de l'Interior. A Barcelona trobem vuit dependències de la policia. 

Actualment, el cos de Policia Nacional està format per 55.000 efectius aproximadament.40 

 Els Mossos d‟Esquadra, també coneguts amb el nom de Policia de la Generalitat, 

van ser un dels primers cossos armats d‟Europa amb característiques de cos policial. Les 

primeres esquadres apareixen a principis del segle XVIII. El cos es va abolir l‟any 1939, 

                                                
40

Dades extretes d‟Idescat. Policía local. 2013 Efectivos. Por graduación. Comarcas y ámbitos. 

 

 

 



 

 

 

després de mantenir-se fidel a la Generalitat republicana fins al final de la Guerra Civil. 

Durant la dictadura franquista, l‟any 1950, la Diputació de Barcelona torna a crear un cos 

de Mossos d‟Esquadra, malgrat que adopta un caràcter reduït. L‟any 1983 adquireix un 

nou règim jurídic com a policia autonòmica de Catalunya. El mateix any, el Parlament 

aprova una llei que crea la policia de Catalunya, la qual absorbeix el cos dels Mossos 

d‟Esquadra i n‟adopta el nom. A partir de l‟any 1994 comença el desplegament d‟aquest 

cos per Catalunya, el qual finalitza l‟any 2008 amb les comarques del Camp de Tarragona 

i de les Terres de l‟Ebre. El desplegament a la ciutat de Barcelona es va iniciar l‟any 2005. 

 Actualment la capital catalana disposa de deu comissaries dels Mossos d‟Esquadra, 

les quals coincideixen amb els deu districtes de la ciutat, a més d‟oficines de denúncies a 

les estacions de Sants i de la plaça Catalunya. Realitza les funcions de policia de 

seguretat ciutadana i ordre públic, de policia administrativa, de policia judicial i investigació 

criminal, d‟intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, de cooperació i 

col·laboració amb les entitats locals, de policia en seguretat viària i trànsit i de les funcions 

relacionades amb la matèria d‟emergències i protecció civil. Segons les dades extretes de 

l‟Idescat, el cos de Mossos de l'àrea metropolitana comptava amb 6.048 agents l'any 2006 

i amb 8.118 l'any 2014. A Ciutat Vella la comissaria està situada al numero 76 del carrer 

Nou de la Rambla. 

 L‟any 1843 es va crear la Guàrdia Municipal. Però l‟any 1906 el cos va patir una 

greu decadència, que es va resoldre mitjançant la renovació dels agents. L‟any 1907 

l‟Alcalde Domènec Sanllehy i Alrich va crear el Cos de la Guàrdia Urbana per tractar de 

solucionar els problemes relacionats amb el tràfic, la qualdepenia directament de 

l‟Ajuntament. Les funcions d‟aquest cos superaven la simple regulació del tràfic i 

s‟ampliaven amb actuacions de policia cívica.  L‟any 1921, després de comprovar que 

l‟existència dels dos cossos era poc efectiva, es van unificar la Guàrdia Municipal i la 

Guàrdia Urbana. Al llarg de l‟any 1941 es va reorganitzar la Guàrdia Urbana i es va 

distribuir en seccions. Les seves funcions són: intervenir en els accidents de trànsit, vetllar 

pel bon funcionament de la via pública, educar per a la mobilitat segura, vigilar els espais 

verds, encarregar-se de les inspeccions, intervenir com a prevenció i/o repressió d‟un 

delicte, i per últim, actua en temes de caire social. Compta amb deu comissaries i tres 



 

 

 

oficines distribuïdes pels diferents barris. Les dades de l‟Idescat exposen que l‟any 2006 

el cos de policia local del Barcelonès estava format per 3.718 efectius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 El 4 de febrer de 2006 es van produir uns polèmics fets que van canviar la vida de   

moltes persones, desembocant en varis judicis. 

 Per explicar què va succeir la nit del 4 de febrer cal tenir en compte la versió de les 

persones que van ser detingudes, la versió del Tribunal Suprem, la qual es basa en el 

testimoni dels agents presents al lloc dels fets, i també la primera versió donada per el 

llavors alcalde Joan Clos. 

Per poder tenir una millor concreció del que va passar  en primer lloc presentaré qui 

són les persones que es van veure implicades directament en aquest cas. Al marge de la 

resta de la gent que va assistir a la festa, dels agents de l‟autoritat, veïns, etc.  

 

 Va néixer a Madrid el 17 d‟octubre de 1974 en una família de tarannà rígid i 

franquista. Va passar una època compartint pis a la seva ciutat natal amb unes amigues, 

posteriorment va viatjar a Londres, Atenes i Berlín, i finalment va anar a viure Barcelona, 

on estudiava filologia. Va ser poeta, escriptora, activista queer i artista post-porno. La 

família i els amics la defineixen com una jove molt sensible, solidària i plena d‟inquietuds. 

 Una de les seves professores de la Universitat de Barcelona exposa que es 

caracteritzava per una sensibilitat i lucidesa que pocs més tenien dintre de l‟aula. A més de ser 

una persona extremadament educada, havia llegit moltíssim i s‟havia dedicat a reflexionar sobre 

les constants humanes amb refinament espiritual i rigor intel·lectual. Sempre va tenir una relació 

molt estreta amb la mort, és més, en varies ocasions va intentar llevar-se la vida.  

Després dels incidents del 4 de febrer del 2006 i dels posteriors judicis, l‟octubre del 

2010 la Patricia ingressa a la presó de dones Wad Ras de Barcelona. El 18 de desembre 

se li va concedir el tercer grau gràcies a un contracte laboral a l‟exterior. Patricia escrivia 

en el seu diari El més dur són les entrevistes amb la Junta de Tractament. Fa mal escoltar que si 

no reconec el meu delicte no tinc voluntat de reinserció ni penediment; avui m‟ha dit el psicòleg 

que això és propi de psicòpates. La tarda del dimarts del 26 d‟abril del 2011, en un permís 

penitenciari, decideix suïcidar-se, llançant-se pel balcó de casa seva. Després de la seva 



 

 

 

mort, s‟ha publicat el llibre Poeta Muerta on es recullen gran part dels seus poemes i 

narracions. 

 

 41Va néixer el 8 de novembre de 1984 a Viña del Mar, Xile, fill de Mariana Huidobro 

i Carlos Lanza. Va viure a Milà amb els seus pares fins als 10 anys, quan va tornar a Xile 

amb la seva mare i els seus germans. L‟any 2004, un cop finalitzats els seus estudis 

universitaris, va viatjar a Barcelona, on es va quedar a estudiar amb la seva germana gran. 

Durant el primer any a la capital catalana va cursar preuniversitari i va estudiar català. 

 Posteriorment, amb l‟obtenció d‟una beca, va ingressar a la Universitat de 

Barcelona a estudiar història. Fins la seva detenció, compatibilitzava les seves 

responsabilitats acadèmiques amb una feina de mitja jornada amb contracte que l‟ajudava 

a finançar les seves despeses.  

 

 Va néixer a Santiago de Xile el 8 de novembre de 1980, fill de Delia Améstica i Alex 

Cisternas. Quan va ser detingut, portava cinc anys vivint a Espanya i estava casat amb 

una dona de nacionalitat espanyola. Treballava com a artista de carrer.  

 

 Va néixer a Buenos Aires, Argentina, l‟any 1983. Tot i que encara hi té família, 

posseeix la nacionalitat espanyola. Quan va ser detingut no treballava i vivia dels estalvis 

d‟èpoques anteriors. 

 

 Nascut a Portugal, quan va ser detingut tenia un contracte de treball mensual i 

compartia pis a Barcelona amb Patricia Heras i dos noies més.  

 

És la jutgessa titular del Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona. Ha generat molta 

                                                
41Biografia extreta del blog de Rodrigo Lanza Huidobro.  



 

 

 

polèmica degut a la controvèrsia de les seves decisions en diversos casos, entre els quals 

es troba el cas 4F.  En aquest mateix cas, va ser acusada per Mariana Huidobro, mare de 

Rodrigo Lanza, de no haver acceptat proves exculpatòries en la instrucció42. Tanmateix, 

també ha sigut acusada de no investigar en profunditat les denúncies de tortures 

presentades pels acusats perquè va donar pel vàlides i es va regir per les versions dels 

policies.  Rodrigo Lanzas cita en el documental Ciutat Morta les paraules de Carmen 

García Martínez: “Mira, yo ya tengo la declaración de la policía. Es que aunque me 

vengan cien como tú...”. Altres casos polèmics són el de la vaga del 29 de març de 2012, 

en el qual l‟Audiència de Barcelona va desautoritzar a la jutgessa i va posar en llibertat 

sense fiança als tres estudiants en presó al·legant que la mesura era excessiva; i més 

recentment, el cas del desallotjament de Can Vies, en el qual Sergi Rubia va ser absolt 

després de passar 23 dies en presó preventiva.  

 

Són agents de la Guàrdia Urbana, els quals van ser la peça clau testifical contra 

Rodrigo Lanza, Patricia Heras,  Juan Pintos i Alex Cisternas. La paraula dels dos policies va 

tenir més pes davant del tribunal que el testimoni de tots els acusats, les proves documentals i la 

paraula dels pèrits que contradeien la versió dels policies
43

. Resideixen a Barcelona i Badalona, 

respectivament. Actualment estan complint la condemna de dos anys i tres mesos a la 

presó de Quatre Camins, després de ser condemnats per tortures greus contra el ciutadà 

de Trinitat i Tobago Yuri Jardine. Malgrat aquest fet, rebran una pensió vitalícia d‟entre 

1.800 i 1.600 euros al mes gràcies a un informe favorable de l‟Institut Català 

d‟Avaluacions Mèdiques, que els declara inhàbils totals per raons psíquiques.  

 

És l‟agent de la Guàrdia Urbana núm. 22.424, nascut l‟11 d‟abril de 1966. Segons la 

versió del Tribunal Suprem, la nit del 4 de febrer va sofrir una contusió frontal bilateral, 

traumatisme cranioencefàlic greu, hematoma subdural pemporopolar, focus d‟hemorràgia 

subaracnoïdal tentorial traumàtica, fractura occipital, fractura de penyal dret i signe 

d'hipertensió endocranial, provocant que durant anys s‟hagi trobat en estat vegetatiu i que 

                                                
42Tweet publicat per @ciutatmorta el 20 de gener de 2015 a les 2:07h. 
43Fragment extret de l‟article de Jesús Rodríguez  “Ordenen l‟ingrés a presó dels dos policies del cas 4F condemnats per 

torturar un ciutadà de Trinitat i Tobago”, publicat en el diari La Directa el 10 de desembre de 2014  



 

 

 

actualment sigui tetraplègic, i que, per tant, hagi tingut una total dependència de terceres 

persones. En el moment dels fets tenia 39 anys. Està casat amb María Rosa García 

Caracuel, amb qui té quatre fills: Ricardo, Laura, Beatriz i Roberto, nascuts 

respectivament als anys 1993, 1995, 1998 i 2000. 

La nit del 4 de febrer de 2006 va tenir lloc una festa en un edifici okupat del carrer 

Sant Pere més Baix. Un dels agents de la Guàrdia Urbana que vigilava l‟immoble va resu l-

tar greument ferit per l‟impacte d‟un objecte pesant. Es van produir nou detencions a peu 

de carrer, malgrat que els detinguts afirmaven que l‟objecte s‟hauria llençat des de dins de 

la casa i no pas a fora el carrer.  

 Heike Bigge, una de les detingudes d‟origen alemany, va  anar al bar Pressing de 

Barcelona a les 23:30h i a les 03:00 va assistir a la festa de l‟Anarkopenya juntament amb 

Jordi Martín Gaya i dos amigues més. Quan, a les 06:30h aproximadament, va sortir de 

l‟interior de la casa empesa per l‟altre gent va veure un esvalot en el qual hi participaven 

policies i altres persones. Va sortir de l‟aldarull però degut a la por i la confusió no va 

veure amb precisió què estava passant. De seguida va ser exposada contra el terra i 

detinguda. 44 

 

 Jordi Martín Gaya, un dels detinguts,  explica en la seva declaració que va arribar a 

la festa, juntament amb la Heike Bigge i dos amigues, a les 3:30h, moment en que es va 

adonar que hi havia efectius policials a l‟exterior. Poc abans de les 7 va abandonar la festa 

voluntàriament i va ser llavors quan va ser detingut. Va veure els policies carregant contra 

altres persones però en cap moment va veure que es llencessin objectes als agents ni 

tampoc va veure l‟agent ferit al terra. 45 

 

                                                
44Primera declaració feta a la comissaria de Sants el dia 5 de febrer de 2006 a les 11:56h. Segona declaració feta al Jutjat 

d‟instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006. 
45Declaració feta al Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006.  



 

 

 

 Silvia Ruedas Osuna, una de les detingudes, declara que era la primera vegada 

que anava a aquell edifici i que hi va arribar cap a les 3 del matí i que tot i que hi havia 

dotacions policials vigilant la casa, no hi havia cap conflicte, és més, amb algun grup de 

joves fins i tot es saludaven. Just en el moment de sortir de la festa va ser detinguda i no 

va poder veure res del que passava ja que la van situar entre dos furgons policials. Afirma 

que en cap moment va sentir l‟expressió “nos lo hemos cargado”; tanmateix tampoc va 

veure cap mena d‟agressió. 46 

 

 Tal i com exposa Alejandro Carrillo de Rueda, un dels detinguts, en la seva 

declaració, va arribar a la festa a les 3 del matí acompanyat d‟un amic. Ja havia assistit 

anteriorment a les festes organitzades al Teatre Antic. En el moment en que volien sortir, 

des de l‟interior, una persona rapada els ho va impedir, alhora que els feia callar i deia que 

tenia un judici pendent.  Quan van aconseguir sortir el van reduir i detenir. No va veure 

cap mena d‟agressions ni que es llencessin objectes als agents tot i que afirma que va 

sentir com els veïns cridaven contra els agents. 47 

 

 Alex Cisternas Améstica explica que va ser detingut en el moment en que intentava 

accedir a la festa procedent d‟una altra festa celebrada al carrer Carders en companyia 

dels seus amics Rodrigo Lanza i Juan Pintos. Va veure que des de les finestres es 

llençaven tot tipus d‟objectes, és per aquest motiu que es van posar a córrer. Al apropar-

se al lloc, va veure que un grup de joves discutia amb els agents i quan ell va voler entrar 

va ser colpejat per un agent i a continuació la gent va començar a córrer. No va veure cap 

agent ferit estès a terra. No creu que els membres del grup amb el que anava llencessin 

les pedres i ho diu perquè en el carrer no hi havia pedres; els objectes que va veure caure 

provenien dels balcons del teatre. Nega que a les dependències policials el seu amic 

Rodrigo reconegués que tots dos van ser els autors de les lesions a l‟agent núm. 22.424. 

48 

 

                                                
46Declaració feta al Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006.  
47Declaració feta al Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006. 
48Declaració feta al Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006. 



 

 

 

 Juan Daniel Pintos Garrido declara que juntament amb en Rodrigo Lanza, l‟Alex 

Cisternas i altres persones que no van ser detingudes, venien d‟una festa organitzada en 

una casa ocupada i que es dirigien al Palau Alòs perquè suposaven que s‟hi estava 

celebrant una festa similar. Al arribar van veure que a la porta hi havia una discussió entre 

un grup de persones i els agents. En un moment determinat la discussió va pujar de to i 

els agents van fer us de les porres contra el grup. Quan aquest retrocedeix, Juan i els 

seus acompanyants, que es trobaven just darrere, es van veure obligats a retrocedir. Es 

van calmar un moment, i de nou els agents van colpejar amb les porres. En aquest instant, 

comencen a caure objectes procedents dels balcons. Juan es va posar a córrer uns cinc o 

sis metres, va ensopegar i va caure; un cop al terra va ser colpejat amb porres i cosses, 

les quals li van causar una fractura al braç. Posteriorment va ser aixecat, esposat i portat 

per els agents al carrer en el qual es trobava l‟agent ferit, on el van deixar i cada vegada 

que passava un agent l‟insultaven i el pegaven. Afirma que no va llençar cap objecte 

contra els agents i encara menys, dir la frase “nos lo hemos cargado, jódete perro cabrón”. 

No va veure com colpejaven als seus amics ni tampoc com van ser detinguts. 49 

 

 Tal i com explica Rodrigo Lanza en la seva declaració, ell no es dirigia a la festa 

que es celebrava en el Teatre Antic, sinó que tenia la intenció d‟agafar el metro, però que 

desconeixia si els seus amics Alex i Juan volien anar a la festa ja que, malgrat que anaven 

junts, ell estava parlant amb una noia que es diu Marcela. Quan va arribar al carrer Sant 

Pere més Baix va veure els efectius de la policia i es va acostar a parlar amb ells i va ser 

colpejat. En aquest moment va perdre de vista a Alex Cisternas. Els agents el van 

començar a empènyer, ell els hi va dir que només volia seguir fins a l‟Arc de Triomf  i a 

continuació va rebre un cop, que suposa que va ser el primer cop que va donar la policia. 

Recorda quedar-se atordit, algú el va allunyar i de cop va sentir crits, la gent va començar 

a córrer i ell va caure al terra. En aquestes condicions va ser esposat i detingut.  Va veure 

com llençaven objectes des dels balcons del teatre i des dels edificis veïns, però no des 

del mateix carrer. Després de ser detingut els van dir que eren els culpables de provocar 

les lesions a l‟agent ferit. Nega haver llençat la pedra i proferit l‟expressió “nos lo hemos 

                                                
49Declaració feta al Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006. 



 

 

 

cargado, jódete perro cabrón”. 50 

 

 Patricia Heras al·lega que no estava al lloc dels fets, i que per tant no són certes les 

accions que se li imputen: no va llençar pedres ni tampoc una tanca metàl·lica. Els seus 

amics Elena i José Maria la van dur a una festa celebrada en un pis, de la qual desconeix 

l‟adreça però creu tenir-la guardada en un SMS al mòbil. Va passar-hi tota la nit i entre les 

6:00 i les 6:30h, quan tornava al seu domicili al carrer de Lepant en bicicleta juntament 

amb el seu amic i company de pis Alfredo Pestana, van caure. Uns nois van trucar a una 

ambulància i van ser traslladats a l‟Hospital del Mar de Barcelona. Un cop a la sala 

d‟espera un agent uniformat es va dirigir a ella i li va ordenar mostrar totes les seves 

pertinences; també li va demanar el telèfon mòbil.  En cap moment li van indicar el motiu 

de la intervenció. Després d‟examinar el mòbil, l‟agent la va detenir pel que havia vist en 

un missatge. Afirma que no coneixia cap dels altres acusats i que mai havia estat en una 

casa ocupada, per tant, no tenia constància de l‟existència de l‟Anarkopenya. 51 

 

 Alfredo Pestana explica en la seva declaració que quan va acabar de treballar a les 

3:30h  va anar a una festa celebrada en un pis particular al carrer Montcada Entre les 6:30 

i les 6:45 van abandonar la festa juntament amb els seus amics Patricia, Hasone, Elena i 

José Maria, però es van separar d‟aquests últims al carrer Princesa. Patricia i Alfredo 

anaven en bicicleta; van baixar pel carrer Princesa, van rodejar la Ciutadella per agafar el 

carrer Lluis Companys i en direcció al carrer de Lepant, a l‟altura del número 4 del carrer 

Lluis Companys, es van desequilibrar i van tenir l‟accident. Es va fer una lesió a l‟ull i una 

a la cara interna del canell esquerre. Dos nois, els quals desconeix, van trucar a una 

ambulància, com que aquesta tardava molt ell va tornar a trucar des del seu mòbil. Van 

ser traslladats a l‟Hospital del Mar de Barcelona, on va ser detingut. No va estar en la 

casa ocupada on van ocórrer els fets ni hi va passar aquella nit, tot i que hi havia estat en 

alguna ocasió. 52 

 

                                                
50Declaració feta al Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006.  
51Declaració feta al Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006. 
52Declaració feta al Jutjat d‟Instrucció num.18 de Barcelona el dia 6 de febrer de 2006.  



 

 

 

 En una primera declaració que fa Joan Clos a Catalunya Radio i que és emesa el 

dia 4 de febrer de 2006 a les 14:00, exposa que en un procés d‟identificació de persones, 

ha sorgit un enfrontament i d‟aquest enfrontament s‟ha derivat que una persona des de 

dintre de l‟edifici ha llençat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït 

una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a la UCI i la seva 

situació és molt greu.  

 Aquesta versió dels fets fou ratificada un altre cop dos anys després, en data 

7/01/08 i en el segon dia de la sessió del judici, pel propi ex-alcalde en el programa televi-

siu de TV3 anomenat La nit al Dia i dirigit per la periodista Mònica Terribes. L‟ex-alcalde 

va aclarir, en el decurs de l‟entrevista, que la informació que transmeté a l‟opinió pública 

en el seu dia provenia d‟un informe policial que se li havia facilitat.53 

 El dia 21 de gener de 2015 Joan Delort, l‟actual tècnic i gerent de la Guàrdia 

Urbana, va fer una declaració al Matí de Catalunya Ràdio en la qual la periodista Mònica 

Terribas li va preguntar si havien trobat l‟informe al que es referia Joan Clos arran del cas 

4F i ell va respondre: "No. No només li dic que no l'he trobat, sinó que a més 

documentalment no existeix", i encara hi va insistir: "Ni existeix ni ha existit". En la mateixa 

declaració, Delort va justificar l‟aleshores alcalde dient que “en aquell moment es van dir 

coses que no tocaven” i va reconèixer que “l‟exalcalde Joan Clos va donar una resposta 

inapropiada”.  

 En els cinc minuts censurats del documental Ciutat Morta, que actualment es 

poden trobar a Internet, el periodista Jesús Rodríguez explica qui és el responsable 

d‟haver informat Joan Clos.  Gràcies a les declaracions que es van dur a terme pel cas 

Macedònia s‟intueix que va ser Víctor Gibanel, el qual ocupava el càrrec de cap 

d‟informació de la Guàrdia Urbana des dels anys noranta. La seva feina consistia en 

elaborar agendes i anàlisis de riscs de les intervencions policials, tant dels desallotjaments 

com de les manifestacions, i també s‟encarregava de totes les tasques relacionades amb 

la informació. Per tant, es creu que Gibanel va ser la font de la informació que Joan Clos 

va donar sobre el cas 4F ja que com a cap d‟informació de la Guàrdia Urbana era el 

màxim responsable dels informes per a l‟alcalde. En el vídeo de la declaració pel cas 

Macedònia, on  és acusat d‟un delicte de calúmnies contra un funcionari públic, es pot 

                                                
53Fragment extret de l‟Informe de la Comissió de Defensa publicat el 28 de gener de 2008. 



 

 

 

observar com el jutge insta Gibanel a abandonar el seu càrrec, malgrat l‟advertència, com 

que el vídeo no va transcendir, no es va produir cap dimissió i és més, posteriorment va 

ser condecorat per part de l‟alcalde Trias. Després de l‟emissió de Ciutat Morta, Gibanel 

va fer una compareixença davant dels mitjans públics en la qual negava haver tingut 

"absolutament cap participació en els fets del 4 de febrer del 2006, ni abans, ni durant, ni 

després"; també explicava que quan era cap d‟informació de la Guàrdia Urbana "no tenia 

accés directe a l'alcalde de Barcelona, tampoc per proporcionar-li cap tipus d'informe". 

Actualment exerceix el càrrec de cap de la policia local de Gavà, malgrat que el grup 

d‟ERC i el grup d‟ICV-EUiA demanaven que fos destituït al·legant que podia tenir relació 

amb el cas 4F i que la seva actitud havia estat molt greu ja que havia intentat evitar 

l‟emissió del documental interferint en la llibertat d‟expressió i en el dret a la informació 

dels ciutadans54. 

 Paral·lelament a la polèmica sobre l‟informe, el dia 22 de gener de 2015, l‟ex 

regidor socialista Carles Martí, el qual estava al capdavant del districte de Ciutat Vella 

quan van succeir els fets, explicava en El Periódico que va ser ell qui va donar la primera 

versió a Joan Clos. “Li vaig demanar a un dels tècnics que mirés què havia passat i em va 

dir que havien ferit a un guàrdia amb un test” explica Martí, malgrat que no facilita el nom 

de la persona que el va informar i es justifica dient “en tots els successos hi ha unes 

primeres hores de confusió”.  

 

 La nit del 3 al 4 de febrer de l‟any 2006 es celebrava una festa amb més de 1.000 

assistents a la casa okupada situada al número 55 del carrer Sant Pere més Baix. Com 

que es tenia constància d‟aquest fet, una dotació de la Guàrdia Urbana s‟hi va desplaçar 

per tal de vetllar per la seguretat ciutadana i evitar incidents o molèsties als veïns. A les 

3:30h de la nit es va prohibir des de dins l‟entrada de més persones, ja que el nombre 

d‟assistents superava en escreix el miler. La versió defensada en l‟informe del Tribunal 

Suprem exposa que la festa va continuar amb total normalitat fins a les 6:30h del mati, 

quan va arribar un grup d‟entre 20 i 30 persones que es disposaven a entrar a l‟immoble. 

 Davant la negativa que van rebre, es van dirigir als agents i els van increpar i 

insultar. Uns minuts després d‟abandonar el carrer, tal i com els havien indicat els agents, 

                                                
54(ICV-EUiA, 2015)Extret del comunicat emès pel grup d‟ ICV-EUiA de Gavà.  



 

 

 

el grup va tornar carregat d‟ampolles, pals, pedres i altres objectes que posteriorment van 

ser llençats contra la dotació de la Guàrdia Urbana. Rodrigo Lanzas, que encapçalava el 

grup juntament amb Alex Cisternas i Juan Pintos, va llençar la pedra que va impactar al 

front de l‟agent num.22.424, el qual va perdre el coneixement i va quedar estès a terra. 

Alex Cisternas llençava una altra pedra al mateix agent, tot i que no li va causar cap lesió. 

Al mateix temps, Juan Pintos animava al grup a seguir llençant objectes. Mentre l‟agent 

núm. 24.147 conduïa el cos del seu company ferit al carrer del costat, va aparèixer un 

altre grup encapçalat per Alfredo Pestana i Patricia Heras, els quals, amb l‟ajuda de més 

individus no identificats, van llençar una tanca metàl·lica de tràfic a l‟agent num.24.738 

sense provocar-li cap lesió greu. En aquest moment, des de dins de l‟immoble es van 

començar a llençar objectes, sense ser identificats els responsables d‟aquest fet. A 

continuació, els grups fugen i dos agents persegueixen i aconsegueixen reduir, malgrat la 

resistència que oferia, a Juan Pintos. És llavors quan Heike Bigge, Jordi Martín Gaya, 

Alejandro Carrillo de Rueda i Silvia Ruedas Osuna, llencen objectes tals com pedres, 

ampolles i llaunes als agents amb la intenció de frustrar la detenció.  No obstant, cap dels 

llançaments va provocar cap lesió als agents, tanmateix, tampoc va impedir la detenció de 

Juan Pintos, és més, va provocar la detenció de les quatre persones mencionades 

anteriorment.  Així mateix, també es va detenir en el lloc dels fets a Rodrigo Lanzas i Alex 

Cisternas; i posteriorment a l‟Hospital del Mar de Barcelona es va detenir a Patricia Heras 

i Alfredo Carlos Pestana Mota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Durant les detencions del cas 4F es van produir , segons els acusats, mals tractes i 

abusos policials, com a conseqüència dels quals els detinguts van anar a l‟Hospital del 

Mar.  En les fotografies de les  fitxes policials podem trobar-ne mostres. 

 Al llarg de la història d‟Espanya la tortura ha estat molt present i ha sigut l‟eina dels 

governants per reprimir el poble. Malgrat que en totes les èpoques, en diferent mesura,  

s‟han produït casos de tortura, cal recordar la dictadura de Franco. Els antecedents més 

recents de maltractaments policials que gaudien d‟impunitat davant la llei. Cal tenir 

present que aquesta cultura de certa permissibilitat sembla ser que continua en algun dels 

cossos policials, en l‟actualitat encara hi ha membres de l‟autoritat que servien en els 

mateixos cossos que a l‟època franquista. 

 Actualment Espanya és un país democràtic, on, teòricament, no hauríem de tenir 

constància de cap cas d‟abusos policials, tot i que, a la pràctica, no és així. Des de l‟any 

2004 s‟han produït més de 6.600 casos de tortura o mals tractes policials. Amnistia 

Internacional exposa que la tortura a Espanya no és sistemàtica però sí freqüent i 

generalitzada; tal i com ho corrobora l‟Institut de Drets Humans de Catalunya, que l‟any 

2013 va publicar un informe anomenat “La jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets 

Humans relativa a Espanya per Tortures”, el qual extreu la conclusió que el problema de la 

tortura a Espanya es troba no en el fet que siguin pràctiques sistemàtiques, sinó en que el 

sistema acabi permetent que es produeixin aquest tipus de situacions. 

 La gran majoria de les tortures es duen a terme quan les víctimes es troben sota 

custòdia de l‟Estat i tenen lloc en espais on la vulnerabilitat d‟aquestes és major, com 

poden ser Centres d‟Internament d‟Estrangers, comissaries o durant el règim 

d‟incomunicació, el qual a Espanya pot tenir una durada màxima de 13 dies. L‟assessor 

del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura i pèrit en tribunals nacionals per a 

víctimes de maltractament i tortura, Pau Pérez-Sales assenyala que el 50% de les 

denúncies per mals tractes o tortures s‟han produït contra activistes dels moviments 

socials, el 40% contra immigrants i un 10% contra persones relacionades amb el “conflicte 

a Euskadi”.  

 Jorge del Cura, portaveu de la Coordinadora per a la prevenció de la Tortura, 

denuncia que la pràctica de la tortura és realitat quotidiana a Espanya. Dia rere dia ens 

arriba informació de persones que han sofert mals tractes i tot tipus de tortures. Des de 



 

 

 

postures forçades, a flexions, violacions o agressions físiques. Pau Pérez-Sales creu que 

el problema a Espanya va més enllà d‟uns quants policies que es salten les lleis. Hi ha un 

sistema torturant que requereix impunitat. Es necessita algú que autoritza, algú que 

dissenya, algú que encobreix i algú que amnistiï. Aquesta podria ser la causa per la qual 

el Tribunal Europeu dels Drets Humans i el Comitè Europeu per a la Prevenció de la 

Tortura han condemnat en més d‟una ocasió les autoritats espanyoles per no investigar, o 

no investigar suficientment, les denúncies per mals tractes.  

 Víctor Madrigal, secretari general del Consell Internacional de Rehabilitació de 

Víctimes de la Tortura, creu que el fet que no existeixi cap institució espanyola que vetlli 

per la reparació de les víctimes de la tortura és la prova més evident que a l‟Estat 

espanyol hi ha una problemàtica amb els mals tractes. Em resulta difícil pensar que a 

Espanya no hi ha cap centre perquè no existeixen víctimes de la tortura. Crec que té més 

a veure amb una falta de reconeixement dels drets d‟aquestes víctimes, exposava 

Madrigal al diari Público. 

 També afegia que amb la documentació que aporta Amnistia Internacional o la 

Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura m‟inclino a pensar que a Espanya existeix 

una problemàtica que s‟hauria de reconèixer. Tant des de les instàncies judicials com des 

de les autoritats públiques i afirmava que només un Estat que investiga les denúncies de 

tortures diligentment es pot anomenar verdaderament democràtic. 

55Després de la caiguda del règim franquista Espanya va afrontar una transició política on 

es va ometre la depuració de les estructures del règim. D‟aquesta manera, les Forces de 

Seguretat, que havien dut a terme impunement una actuació repressiva basada en la 

tortura i els mals tractes com a forma de procedir diària, van continuar amb l‟exercici de 

les seves funcions. La nostra singular manera d‟afrontar el canvi de règim, amb un oblit 

que obviava la responsabilitat penal, va propiciar que aquest cos prolongués les seves 

funcions sense sotmetre‟s a cap tipus de depuració. Però el problema és que les 

institucions són estructures vives que creen, emmotllen i hereten patrons de conducta. 

Aquest és un postulat bàsic de les teories del neoinstitucionalisme, eina bàsica en l‟estudi 

de les institucions. La cultura de la lògica apropiada dels mals tractes, els abusos i les 

tortures van ser heretats en el temps dins de les institucions de les Forces de Seguretat, 

al no haver-se escomès contra aquesta herència el que es coneix com un “moment de 

                                                
55Fragment extret de l‟article “Brutalidad policial: Una herencia franquista sin abordar” publicada a la web Grup 

Antimilitarista Tortuga el 28 d‟agost de 2011.  



 

 

 

contingència”, mitjançant la depuració dels seus quadres que propiciés un canvi de la 

“seqüència” de la institució. Per el contrari, els seus quadres humans es van mantenir i 

amb ells les estructures culturals d‟actuació van continuar sent les mateixes. D‟aquesta 

manera, al no posar-se mesures contra aquesta cultura de l‟abús policial del règim 

franquista, es va produir una reproducció d‟aquest menyspreable patró de conducta fins 

als nostres dies. 

 En conclusió, la transició no es va dur a terme de manera total, ja que les reformes 

que aplicar a nivell polític, social i econòmic, no es van emprar per revitalitzar els cossos 

de seguretat, fet que provoca que, en certs casos, tinguin les mateixes estructures i 

actituds que durant la dictadura.  

 Trobem constància d‟aquest fet en un article publicat el dia 7 de febrer de 1983, el 

qual diu: gran parte de los altos mandos policiales nombrados por el gobierno socialista 

proceden de la desaparecida brigada político-social, que perseguía a las organizaciones 

democráticas, ilegales, durante el anterior régimen. I fins i tot durant la dictadura els 

torturadors ja donaven per fet que tindrien un lloc dins la democràcia, tal i com explica 

Vicente Pérez Ventura, quan, mentre el  torturaven a  les dependències policials de la 

BPS a València, recorda les paraules d‟un dels policies: “No os equivoquéis, cuando 

llegue la democracia nosotros seguiremos aquí”. 

 Són molt nombrosos els casos de tortura que és produeixen actualment a Espanya, 

i el cas 4F no n‟està exempt. Les defenses de Lanza, Pintos i Cisternas van denunciar 

que els joves havien rebut maltractes per part dels agents de la Guàrida Urbana. En el 

moment de la detenció, els nois van rebre cops de peu i cops amb la porra, van ser 

arrossegats pel terra, estirats pels cabells, empesos, insultats i amenaçats. Al arribar a la 

comissaria, van posar els detinguts en cel·les separades, sols. Un agent va colpejar en 

repetides ocasions a Alex Cisternas al maluc mentre li preguntava: “¿Te duele?”. Un agent 

de la policia local va propinar a Rodrigo Lanza tres cops de puny a la cara, que li van 

causar lesions al nas i el van fer caure al terra. L‟agent va cridar: “Mi compañero está en 

coma. Si la palma, tú vas a ser el siguiente, hijo de puta”. El mateix agent el va colpejar 

amb la seva porra a les cames, els braços i l‟esquena, li va escopir i li va retorçar el braç. 

Va arribar un metge per examinar els detinguts i va recomanar que rebessin tractament 



 

 

 

hospitalari. Durant el trasllat a l‟hospital, els agents que els acompanyaven van proferir 

insults racistes relacionats amb l‟origen sud-americà dels detinguts i els van amenaçar 

amb infligir-los nous mals tractes si explicaven als metges les causes de les seves lesions. 

Els agents van estar presents durant l‟examen mèdic, i cap dels detinguts va parlar amb el 

doctor que els va fer el reconeixement dels mals tractes als que havien estat sotmesos 

per la policia. A Rodrigo Lanza li van haver d‟aplicar punts de sutura al cap. A Juan Pintos 

li van enguixar un braç. En un moment en que el metge estava absent, un dels agents li 

va estrènyer la mà ferida i li va retorçar un dit mentre es reia d‟ell. Un altre agent li va fer 

una fotografia amb el seu mòbil i li va dir que el mataria si el tornava a veure. Després de 

ser examinats, els detinguts van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d‟Esquadra 

del districte de Sants-Montjuïc, on van ser ingressats en cel·les individuals. Abans de ser 

traslladats, un dels agents va esposar amb força a Alex Cisternas per el canell embenat i li 

va dir: “¿Te duele, sudaca hijo de puta?”. Un altre agent el va colpejar a la cama. Van 

agafar-li les empremtes dactilars a Rodrigo Lanza i a continuació el van dur a una altra 

dependència on el van obligar a desvestir-se fins a quedar en roba interior i el van 

fotografiar en presència de tres agents. Un dels agents li va donar una bufetada que el va 

fer caure al terra després de preguntar-li si sabia per què l‟havien detingut. Mentre 

l‟estrangulava parcialment amb una mà, l‟agent li va posar el genoll sobre el pit i li va 

preguntar: ¿Te duele?. A Juan Pintos també el van obligar a despullar-se i un agent que 

duia el rostre tapat amb una caputxa el va fotografiar. Uns agents de policia van dur a Alex 

Cisternas a una cel·la i li van propinar cops de puny que el van fer caure al terra i sagnar 

per la boca i el nas. Un dels agents li va donar un cop de peu a l‟estomac que li va tallar la 

respiració. Després el van aixecar estirant-lo del cabell i el van portar a què es rentés la 

cara. Quan va intentar beure aigua li van colpejar el cap i li van dir: “No te hemos dicho 

que bebas agua” i “eres un sudamericano y todos los sudacas sois mierda”. Posteriorment 

li van agafar les empremtes dactilars i el van tornar a dur a la cel·la, on va rebre més cops 

i cosses. Es van riure d‟ell i li van dir: ”Si os matamos no le importará a nadie porque sois 

unos sudacas de mierda”. 56 

 En el documental Ciutat Morta, Rodrigo Lanza explica: “Puede que haya sido un 

minuto, pero a mi se me hizo eterno. Ese minuto fue atroz”, referint-se a una de les 

pallisses que va rebre, i tot seguit apunta: “Había un charco de sangre inmenso, más 

grande que yo. Me acuerdo del charco de sangre cuando salía de la habitación y miré 
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atras, cuando me hicieron salir del calabozo, yo aluciné con el charco de sangre que era 

más grande que yo”.  

 Les denúncies presentades per la defensa mai han rebut la importància que 

mereixien. La jutgessa Carmen García Martínez, va decidir obrir un expedient 

independent per cada denúncia, acció qüestionada en més d‟una ocasió, argumentant 

que haurien de formar part del mateix procés. Durant el mes de març Rodrigo Lanza i 

Juan Pintos van ratificar les declaracions fetes anteriorment i van relatar detalladament els 

successos de la detenció. Posteriorment, van declarar els agents acusats de les 

agressions, tot i que, o bé es van negar a respondre certes preguntes, o bé, simplement, 

no es van presentar a la declaració. Els mesos de juny i juliol van continuar les 

declaracions dels agents. El dia 18 de juliol es va dur a terme un acte de reconeixement 

fotogràfic. Davant la negativa dels advocats de la policia per realitzar una roda de 

reconeixement dels agents, la jutgessa només va permetre el reconeixement fotogràfic, 

per al qual es va entregar a Lanza una fotocopia mida A4 amb 20 fotografies de carnet en 

blanc i negre de policies joves, fet que posa en dubte la vigència de les fotografies, ja que 

els agents que van arrestar els nois eren de mitjana edat. Aquell mateix mes es van 

arxivar les denúncies per mals tractes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Dos anys després dels fets va tenir lloc el judici pel cas 4F, en el qual els acusats 

van ratificar la seva innocència.  

 El primer judici es va celebrar a l‟Audiència Provincial de Barcelona el gener de 

l‟any 2008. El juny de l‟any 2009 es va presentar un recurs al Tribunal Suprem. 

Posteriorment es va presentar un altre recurs al Tribunal Constitucional.  

 

 57El dia 6 de febrer de 2006 van declarar els nou acusats al Jutjat d‟Instrucció 

número 18 de Barcelona. Les seves declaracions han estat explicades anteriorment. La 

jutgessa Carmen García Martínez, va dictar presó preventiva sense fiança per Juan Pintos, 

Rodrigo Lanza i Alex Cisternas, argumentant que eren sud-americans i que, per tant, 

podrien escapar als seus països d‟origen. Es va presentar al Jutjat d‟Instrucció un Recurs 

de Reforma i subsidiari d‟Apel·lació, els quals demostraven clarament l‟existència de 

domicili estable i d‟elements, tals com la feina o els estudis universitaris,  que acreditaven 

l‟arrelament a la ciutat de Barcelona.  

 El dia 8 de febrer de 2006 es van dur a terme les declaracions de la policia. Van 

declarar els tres companys de l‟agent ferit.  

 El dia 9 de febrer de 2006 van tenir lloc les declaracions del agents que van acudir 

al lloc dels fets com a reforços, els quals es van encarregar de detenir els acusats. 

El 22 de febrer es va tornar a negar la llibertat que havia sigut sol·licitada 

anteriorment. La jutgessa va manifestar: “(...) a juicio de esta Instructora las declaraciones 

de los agentes son sinceras”.  

 El 8 de març del 2006 va declarar el personal mèdic que va atendre a l‟agent ferit.  

 El 15 de març de 2006 es rep una resposta negativa per part de l‟Audiència 

Provincial a l‟apel·lació contra la resolució denegatòria de la petició de llibertat. En la qual 

s‟al·lega que a circumstància de ser tots ells naturals de països estrangers, també Pintos que tot 

i que resulta ser nacional espanyol, admet haver nascut a Argentina i disposar en aquell país de 
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familiars pròxims.  

 El 22 de març de 2006 es presenta una petició de Llibertat Provisional amb varies 

al·legacions: requisits constitucionals de la presó provisional; valoració de les declaracions 

dels agents de la Guàrdia Urbana i de l‟equip sanitari; existència de diverses valoracions 

sobre el mecanisme que va causar les lesions a l‟agent; falta de proves essencials que 

provoquen indefensió; incoherència en els fets segons la versió dels agents; carència 

d‟antecedents penals dels acusats; impossibilitat per part dels imputats d‟interferir en la 

investigació; arrelament a l‟Estat espanyol  dels acusats i per últim, existència de mesures 

cautelars alternatives.  

 El 5 d‟abril de 2006 va ser denegada la petició de Llibertat Provisional. La jutgessa 

va exposar que “no han variado las circunstancias que motivaron la adopción de la 

prisión(…)”. 

 El 6 d‟abril de 2006 es formula un recurs de reforma i un subsidiari d‟apel·lació 

al·legant els nombrosos elements nous aportats i no valorats per la jutgessa; el qual va 

ser denegat un mes després.  

 El 30 de maig de 2006 es presenta una segona petició de Llibertat Provisional on 

s‟adjunten els dictàmens mèdics realitzats en base als informes mèdics forenses del jutjat, 

sobre les lesions del policia. També es van entregar dos informes de metges especialistes 

en medicina legal i forense i en anatomia patològica: de un Catedràtic de la Universitat 

Autònoma i el segon de dos Catedràtics de la Universitat de Barcelona.  

 El 8 de juny de 2006 es va treure un Auto de Processament: la jutgessa va iniciar el 

tancament de la Instrucció, sense admetre cap testimoni per part de la defensa i sense 

investigar les múltiples irregularitats del cas.  

 El 13 de juny de 2006 es presenta un Recurs de Reforma i un subsidiari 

d‟apel·lació contra l‟auto de processament, assenyalant totes les irregularitats i la postura 

parcial de la jutgessa Carmen García Martínez. Els advocats de Cisternas, Pintos i Lanza, 

van presentar varies queixes davant la Comissió de Relacions amb l‟Administració de 

Justícia, amb l‟objectiu que s‟investiguessin les anormalitats del cas i així poder defensar 

amb les eines que la llei estableix als imputats. El 16 de juny de 2006 es va dur a terme 

una declaració indagatòria davant la jutgessa. Un per un els joves van manifestar no estar 

d‟acord amb l‟auto de processament; també van ratificar les seves declaracions del dia 6 

de febre i van anunciar que iniciarien una vaga de fam ja que consideraven que no es va 

respectar la presumpció d‟innocència i que tanmateix, tampoc se‟ls va permetre arribar al 



 

 

 

judici amb les eines essencials per a la seva defensa, com son els testimonis i les proves, 

entre d‟altres.   

 El 19 de juny de 2006 els tres involucrats juntament amb Mariana Huidobro, mare 

de Lanza, comencen una vaga de fam indefinida per demanar la llibertat immediata dels 

joves.  

 El 4 de juliol de 2006 la jutgessa instructora denega el recurs de reforma interposat 

contra l‟Auto de Processament.  

 L‟11 de juliol de 2006 l‟Audiència Provincial confirma l‟Auto de Processament. El 19 

de juliol s‟interposa un Recurs de Protecció Constitucional contra els Autos dictats per el 

Jutjat d‟Instrucció i l‟Audiència Provincial.   

 El 5 d‟octubre de 2006 l‟Audiència Provincial desestima els recursos d‟apel·lació 

contra els Autos de Processament.  

 El dia 8 de novembre de 2006 s‟admet a tràmit la querella interposada per 

l‟acusació popular de l‟associació Memòria Contra la Tortura, la qual denuncia els 

maltractes rebuts per els joves durant les 48 hores que va durar la detenció. 

 El 17 d‟abril de 2007 la Fiscalia presenta el seu Escrit d‟Acusació en el que es 

sol·liciten onze anys de presó per a Cisternas, Lanza i Pintos, més una suma de 520.000 

euros.   

 El 12 de juny de 2007 es presenta l‟Escrit de Defensa de l‟advocat de Rodrigo 

Lanza, en el qual argumenta que s‟ha vulnerat el dret a un jutge imparcial, el dret a un 

procés amb les degudes garanties, a utilitzar els mitjans de prova necessaris i a una 

instrucció imparcial sense vulneració del dret a la presumpció d‟innocència. El 25 de juny 

de 2007 es presenta l‟Escrit de Defensa de l‟advocat d‟Alex Cisternas, el qual sol·licita 

enjudiciar els fets al Tribunal.   

 El 4 de juliol de 2007 es presenta l‟Escrit de Defensa de l‟advocada de Juan Pintos, 

la qual va sol·licitar que la Vuitena Secció de l‟Audiència Provincial s‟abstingués 

d‟enjudiciar els fets ja que tenia coneixement complet d‟aquests i que per tant, s‟havia 

format un criteri que impedia assumir la garantia al dret del jutge imparcial.  

 

 L‟Audiència Provincial és l‟òrgan judicial col·legiat que exerceix la seva jurisdicció 

en l‟àmbit de cada província d‟Espanya.  

 El primer judici, celebrat a l‟Audiència Provincial de Barcelona,  va començar el 



 

 

 

dilluns 7 de gener de 2008. En el moment del judici, Lanza, Cisternas i Pintos havien 

passat dos anys en presó provisional. Degut a les nombroses irregularitats durant la 

instrucció del cas, la defensa va convocar persones relacionades amb la defensa dels 

drets humans perquè exercissin d‟observadors. Es va congregar un grup de 100 persones, 

format per familiars, amics i mitjans de comunicació, el qual no va cabre a la sala.  

Tal i com s‟explica en l‟article “Comienza el juicio del 4F” publicat el dia 7 de gener 

del 2008 al diari online La haine.org: “En la sessió d‟avui s‟han llegit els escrits de 

l‟acusació, tant del fiscal com de les acusacions particulars, com els de les defenses. La 

petició de pena del fiscal ha sigut d‟11 anys de presó i una indemnització de 520.000 

euros per a Alex, Rodrigo i Juan, així com de penes que oscil·len els 2 i els 4 anys de 

presó per a les altres 6 persones implicades. Així mateix, cal destacar que en l‟escrit 

d‟acusació de l‟Ajuntament de Barcelona s‟han demanat penes majors que arriben als 12 

anys de presó per als nois. Posteriorment Alex, Rodrigo i Juan han realitzat d‟una manera 

ferma i coherent les seves declaracions, a través de les quals han deixat ben clar que la 

versió de l‟acusació és un muntatge. Tanmateix, les altres 6 persones implicades també 

s‟han declarat innocents”.  

En la sessió del dimarts 8 es van projectar sis vídeos que havien estat enregistrats 

per un veí. Aquests vídeos ja s‟havien difós a través de diversos mitjans periodístics de 

Barcelona i, malgrat que la seva admissió com a prova havia estat denegada per el Jutjat 

d‟Instrucció Nº18, la Sala 8ª la va admetre com a tal. Tanmateix, també va declarar el 

personal sanitari que va assistir l‟agent ferit i els testimonis proposats per la defensa de 

Pintos.  

El dimecres 9 van tenir lloc les declaracions dels agents de la Guàrdia Urbana 

presents en el lloc dels fets. El dijous 10 es van convocar els pèrits mèdics admesos per 

el tribunal instructor. El judici va finalitzar el divendres 11 de gener de 2008. La sentència 

emesa per l‟Audiència Provincial va condemnar a Rodrigo Lanza a quatre anys i sis 

mesos de presó per un delicte d‟atemptat, falta de lesions doloses i un delicte de lesions 

imprudents, a més d‟una indemnització  a l‟agent ferit i la seva família de 1.180.000 euros, 

que haurà de pagar juntament amb Alex Cisternas i Juan Pintos, els quals van ser 

condemnats a tres anys i tres mesos de presó.  

Malgrat la sentència, Cisternas i Pintos no van entrar a la presó ja que havien 

complert la meitat de la condemna; i Lanza estava a l‟espera de la decisió del tribunal 

sobre si prorrogaven la presó provisional a l‟espera de que la sentència  fos ferma, o si el 



 

 

 

deixaven sortir en llibertat. No obstant, com a molt tard en Rodrigo podria sortir en llibertat 

a partir del 4 de maig, data límit fins a la qual podria estar en presó provisional. Tanmateix, 

el tribunal va decidir condemnar a Alfredo Pestana i Patricia Heras a una pena de tres 

anys i tres mesos de presó. Els altres quatre imputats van ser condemnats a un any de 

presó, però degut a que no tenien antecedents penals, no va ser necessària la seva 

entrada a la presó.  

 

 El Tribunal Suprem és un òrgan jurisdiccional únic a Espanya que disposa de 

jurisdicció a tot el territori nacional, constituint el tribunal superior en tots els ordres (civil, 

penal, contenciós-administratiu i social), excepte el referent a la matèria de garanties i 

drets constitucionals, la competència del qual correspon al Tribunal Constitucional.  

 El juny de 2009 la defensa va presentar un 58recurs de cassació  al Tribunal 

Suprem. El dia 15 de juliol del mateix any es va donar a conèixer la sentència, la qual 

augmentava les penes als condemnats. D‟aquesta manera, la condemna de Lanza va 

passar de 4 anys i 6 mesos a 5 anys i les de Pintos i Cisternas, de 3 anys i 3 mesos a 3 

anys i mig. El mes anterior es va celebrar la vista oral del recurs, el qual va ser interposat 

per la fiscalia, l‟acusació particular i els advocats de la defensa. En la sentència, el 

Suprem va acceptar part del recurs de la fiscalia, en el que es considera a Rodrigo com a 

autor d‟un delicte de lesions doloses i lesions imprudents i responsable d‟atemptar contra 

un agent de l‟autoritat; mentre que Juan i l‟Alex van ser condemnats per atemptat i lesions 

doloses. A més, la indemnització al policia va quedar fixada en la quantitat d‟un milió 

d‟euros.  

 

 El Tribunal Constitucional és un òrgan constitucional de l‟Estat, independent dels 

altres òrgans i sotmès a la Constitució i a la seva Llei Orgànica. Actua com a intèrpret 

suprem de la Constitució i la seva jurisdicció s‟estén a tot el territori nacional.  

 La defensa dels condemnats va presentar tres recursos al Tribunal Constitucional, 

cap dels quals va ser admès.  
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Un recurs de cassació és un recurs extraordinari que té la finalitat d‟anular una sentencia judicial 

que conté una incorrecta interpretació o aplicació de la llei.  
 



 

 

 

 Les defenses dels acusats han fet paleses en més d‟una ocasió les múltiples irre-

gularitats que s‟han produït durant el procés judicial del cas 4F. Manifesten que es va de-

negar la llibertat provisional, els testimonis no van ser acceptats, la instrucció del cas no 

es va dur a terme de forma imparcial, es va vulnerar el dret a la presumpció d‟innocència, 

el dret a un jutge imparcial, el dret a un procés amb les degudes garanties i el dret a utilit-

zar els medis de prova necessaris. Generalment, les proves presentades per la defensa 

van ser denegades tant per el jutjat d‟Instrucció núm.18 com per la Sala 8 de l‟Audiència 

Provincial.  La jutgessa va ometre el peritatge presentat per les defenses dels joves, on 

tres metges catedràtics especialistes en traumatologia i medicina legal i forense, van con-

cloure que el cop era totalment incompatible amb una pedra. És més, África de la Cruz 

Ramos, infermera de la dotació de l‟ambulància que va assistir l‟agent ferit la nit dels fets, 

va explicar en la seva declaració que no van rebre, ni van demanar explicació del que va 

ocórrer, però que havien usat els cascs de protecció ja que, a pesar d‟estar d‟esquenes a 

l‟immoble de Sant Pere més Baix, sentien caure ampolles, llaunes i fins  tot un test, tot i 

que per les seves posicions no van poder determinar d‟on provenien aquells objectes. Tot i 

que durant la instrucció van ser denegats, l‟Audiència Provisional va acceptar els vídeos 

enregistrats per un veí, en un dels quals es pot sentir com els agents que corrien pel car-

rer cridaven: “No vayáis para allá que están tirando cosas desde la casa ocupada”, mentre 

que en un altre vídeo es sent la mateixa veu que adverteix: “¡Poneroslos cascos, coño!” 

 En un dels vídeos es veu als treballadors de BCneta emplenant un camió amb res-

tes d‟objectes com trossos de mobles, cons de tràfic, etc. i en un altre es pot observar en 

primer pla el camió ple de runes i tota mena de deixalles. Tal com exposa Mariana Huido-

bro en la denuncia feta el dia 25 de juliol de 2006, es va constituir un delicte d‟obstrucció a 

la justícia, ja que després d‟un incident és habitual acordonar la zona per mantenir les 

proves intactes. Era responsabilitat de la Guàrdia Urbana vetllar perquè el servei de neteja 

no passés per el carrer on es van produir els fets. Aquest fet va provocar que 59”quan la 

policia científica va arribar al lloc, va poder comprovar que la zona dels fets havia estat 

netejada pels serveis de neteja de l‟Ajuntament de Barcelona, que per aquest motiu no 

s‟ha pogut realitzar la corresponent inspecció”.  

                                                
59Fragment extret textualment de la pàgina 5 de l‟atestat de Mossos d‟Esquadra amb número de Diligències 51672/2006 

AT URIBCN. 



 

 

 

 Tampoc es va acceptar com a prova la declaració feta per el llavors alcalde de Bar-

celona, Joan Clos, després de visitar l‟agent que estava ingressat, en la qual Clos explica 

que la causa que hauria determinat les ferides de l‟agent, hauria estat un test llençat des 

de la finca ocupada. Declaració que posteriorment va rectificar.  

 Durant en judici es va fer cas omís dels  testimonis i les proves presentades per la 

defensa, les quals demostraven molta més credibilitat i coherència que les que va presen-

tar la Guàrdia Urbana, la qual es sostenia amb el testimoni dels agents. Aquesta versió va 

comptar des del principi amb el suport de la jutgessa Carmen García Martínez, la qual des 

del meu punt de vista, no va exercir la seva tasca de manera imparcial i, en la meva opi-

nió, una persona que no està qualificada per respectar els drets més bàsics en un procés 

judicial no hauria d‟estar al capdavant d‟una institució com és el Jutjat d‟Instrucció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 El dia 5 de febrer de 2006 els mitjans de comunicació van informar sobre els 

incidents de la nit anterior. El diari La Vanguardia publicava un article sota el títol „Agresión 

en una fiesta okupa‟, en el qual s‟explicava que un agent havia resultat greument ferit 

mentre intentava que no s‟aglomerés gent al carrer Sant Pere més Baix. L‟article apunta 

que la causa va ser 

un cop de pedra, però 

fa un incís en què 

també es podria 

tractar d‟una barra o 

d‟un pal. També narra 

com un dels agents 

dispara un tret a l‟aire 

per dispersar el grup i 

afegeix que es van 

detenir 9 persones, 5 

de les quals van sofrir 

ferides lleus i 2 van ser arrestades en el servei d‟urgències d‟un centre hospitalari de la 

ciutat.  

 El diari ABC publicava un article amb el títol „Herido grave un guardia urbano 

durante una fiesta en una casa <<okupada>>‟, on s‟explicava la mateixa versió que La 

Vanguardia, però també exposava que, tant les persones de l‟interior com de l‟exterior de 

la casa okupada, llençaven objectes contra els agents i que aquests objectes eren testos, 

pedres i ferros.  Afegeix que es van detenir 9 joves, que van passar a disposició dels 

Mossos i es tractava de 6 nois i 3 noies d‟entre 20 i 32 anys.  

 El País també editava un article titulat „Un guardia urbano en coma tras un 

enfrentamiento con „okupas‟ en Ciutat Vella‟, en que s‟explicava que malgrat que va ser 

una pedra l‟objecte que va ferir l‟agent, també es van llençar barres de ferro i testos. 

Afegeix que es van detenir 9 joves d‟entre 20 i 31 anys. 

 Els tres articles també comenten el malestar que les festes organitzades per 

l‟Anarkopenya generaven als veïns. 

 El dia 6 de febrer de 2006 La Vanguardia publicava de nou un article que detallava 

La Vanguardia, 5 de febrer de 2006  



 

 

 

els fets amb el títol „Dos detenidos, acusados de intentar matar al guardia urbano‟, on es 

donaven els noms i les inicials dels cognoms dels detinguts, el testimoni d‟una veïna 

sobre les festes celebrades i es comentava el funcionament de l‟Anarkopenya. Sobre el 

responsable de ferir l‟agent, l‟escrit diu: Dos de los nueve detenidos por la agresión que 

sufrió un guardia urbano de Barcelona la 

madrugada del sábado, pasarán a 

disposición judicial acusados de un delito 

de intento de homicidio. Se trata de los 

ciudadanos chilenos Rodrigo Andrés L.H., 

de 21 años, y Alex C.A., de 25. Según la 

información recopilada hasta el momento, 

el primero de ellos fue el que lanzó la 

piedra que causó la fractura del cráneo del 

agente. Le arrojó la piedra a muy poca 

distancia, según fuentes conocedoras del 

caso, y tras el tremendo golpe el urbano 

cayó desplomado al suelo. El segundo de 

los detenidos le lanzó una segunda 

pedrada.  

 

Masala, un periòdic d‟informació, denúncia 

i crítica al barri de Ciutat Vella, va ser el 

primer mitjà de comunicació d‟informar 

sobre el cas 4F com a tal, i les 

irregularitats que s‟estaven produint. En el 

número de l‟abril-maig del 2006 va 

publicar un reportatge amb el títol „Los detenidos del 4 de febrero sufren un proceso 

judicial lleno de sombras y contradicciones‟. L‟article criticava el funcionament de 

l‟Anarkopenya, posava en dubte el procés judicial i exposava les irregularitats explicades 

anteriorment com el canvi de versió de l‟alcalde Clos, la neteja de les proves i  la falta de 

coherència de la versió policial. També dóna el testimoni de l‟Associació de Veïns del 

Casc Antic amb aquestes paraules: La misma entidad está sorprendida que entre los 

detenidos por los acontecimientos del 4 de febrero, no se encuentre ninguno de los 

La Vanguardia, 10 de gener de 2008  



 

 

 

responsables del espacio y de la fiesta celebrada aquella noche. Por esta razón, Maria 

Mas (de l‟Associació de Veïns del Casc Antic), considera que sería importante clarificar si 

los imputados en el sumario son realmente los responsables del golpe sufrido por el 

policía herido la noche de los hechos:”hay que dejar claro si los detenidos son los 

responsables, o al contrario, son cabezas de turco”.Fins l‟any 2008 el cas passa 

desapercebut  per els mitjans de comunicació, i, malgrat que les mobilitzacions del grup 

de suport i de familiars i amics continuen, són pocs els col·lectius que en són coneixedors. 

Amb l‟inici del judici, el cas torna a sortir a la premsa.  

 El dia 7 de gener de 2008, coincidint amb el primer dia del judici, La haine, una web 

de periodisme de contrainformació, va publicar un article sota el títol „Comienza el juicio 

del 4F‟, on s‟explica de manera detallada el  transcurs de la sessió. Cal fer especial incís 

en el fet que des del principi del cas 4F són els mitjans de contrainformació els que 

qüestionen la versió policial.  

 El dia 8 de gener de 2008, La Vanguardia publicava l‟article „Las piedras se revelan 

claves en el caso del urbano en coma‟, en el qual s‟explicava què va succeir durant el 

judici, on hi van assistir varis observadors, entre ells l‟ambaixador de Xile a Espanya, 

Osvaldo Puccio. Segons l‟escrit, els acusats van reiterar la seva innocència i l‟argument 

de la defensa es basava en que els objectes es van llençar des de la casa okupa, malgrat 

que els acusats que van assistir a la festa van afirmar que no havien vist que es llencés 

res per les finestres i que ni tan sols sabien que al carrer hi havia un aldarull. L‟article 

també explicava que hi va haver un punt d‟inflexió, ja que els fets van canviar la manera 

d‟actuar de la Guàrdia Urbana en els temes relacionats amb els okupes. El dia 10 de 

gener, La Vanguardia editava una altra notícia sota el titular „Un urbano identifica al 

agresor de su compañero‟, on es relatava la sessió en què van declarar els agents de la 

Guàrdia Urbana.  

 Segons l‟article, un dels agents va acusar directament a un dels tres principals 

acusats d‟haver llençat la pedra i afirmava que va poder seguir la trajectòria d‟aquesta fins 

a impactar al front del seu company. Un dels agents dels reforços assegurava que l‟autor 

de la pedrada es va pensar que l‟agent ferit realment havia mort i per aquest motiu, dins el 

calabós, va reconèixer l‟autoria de l‟agressió i va mostrar penediment. L‟escrit també 

explica que l‟aleshores president del grup popular a l‟Ajuntament de Barcelona, Alberto 

Fernández Díaz, va criticar la presència d‟observadors al judici amb les paraules Me 

parece indignante y vergonzoso la existencia de esta pléyade de presuntos observadores 



 

 

 

para velar por los derechos de los procesados como si fuéramos un país tercermundista, 

como si los acusados estuvieran en indefensión en nuestro Estado de derecho. 

 El diari Avui també informava el 12 de gener de 2008 sobre el judici amb la notícia 

„La fiscal vol un càstig sever per l‟agressió a un guàrdia‟. 

 L‟1 de febrer, després que es fes pública la decisió de l‟Audiència Provincial, La 

Vanguardia publicava l‟article „Penas leves por el caso del urbano en estado vegetativo‟, 

en el que s‟explicaven les condemnes que s‟havien imposat als acusats i s‟informava que 

tant la defensa com l‟acusació pensaven recórrer la decisió del tribunal al·legant que els 

acusats eren innocents i que les condemnes eren insuficients, respectivament.  

 El 3 24 també va informar sobre el cas 4F l‟any 2008. El reportatge explicava que 

els tres acusats anaven a agafar el metro de matinada i es van veure embolicats en una 

trifulga entre la Guàrdia Urbana i uns okupes que havien muntat una festa dalt de tot 

d‟aquest edifici (imatges del Palau Alòs). El cas és que un objecte contundent va ferir 

greument a un urbà. Venia del carrer llençat per els acusats, com diu la fiscal? O des d‟un 

balcó de l‟edifici, com assegura la defensa? La primera versió de l‟Ajuntament, va ser que 

havia sigut un test llençat des de dalt . [...]. Però els Urbans sempre han dit que van ser 

els tres joves els que van llençar la pedra fatal des del carrer. En cap dels rocs 

intervinguts hi ha restes biològiques dels imputats.  

 L‟any 2009 el cas va tenir poca incidència en la premsa. L‟1 de juny La haine feia 

una entrada a la web titulada „Nuevo juicio a las personas condenadas del 4F‟, on 

s‟explicava que el dia 3 del mateix mes tindria lloc el judici al Tribunal Suprem com a fruit 

del recurs que va interposar la defensa. El País publicava una notícia el dia 15 de juliol 

amb el títol „El TS eleva la pena del joven que en 2006 dejó en coma a un guardia urbano 

con una pedrada‟, la qual explicava que el Tribunal Suprem va augmentar les condemnes 

de Rodrigo Lanza, Alex Cisternas i Juan Pintos.  

 L‟any 2010 no es va parlar del cas 4F malgrat que les reivindicacions del grup de 

suport mai van cessar, tal i com explica l‟article publicat el dia 8 de febrer al diari Diagonal 

sota el titular „Manifestación por la puesta en libertad de las personas detenidas  el 4F‟.  

 L‟any 2011 el cas 4F torna a sortir a la llum per dos motius: el suïcidi de Patricia 

Heras i la condemna per tortures de Víctor Bayona i Bakari Samyang. El 27 d‟abril el 

setmanari La Directa publicava una editorial titulada „I ara què, Jordi Hereu?‟ en la qual 

acusava el consistori del socialista Hereu d‟encobrir un cas basat en la pura venjança i en 

la barra lliure repressiva. El més cínic i hipòcrita dels discursos oficials lamentarà avui una 



 

 

 

altra mort en l‟àmbit penitenciari que, malgrat el que no es digui, té responsables directes 

i indirectes. Els impulsors de les Ordenances del Civisme, de les reformes del 

Codi Penal o de la política de mà dura atiada per l‟Ajuntament -que era 

acusació particular- estan rere el suïcidi de Patri. Suïcidi que és mort. Mort 

que és assassinat.60 El mateix dia el diari digital Vilaweb publicava la notícia „Una de les 

preses del 4F se suïcida després de sis mesos en presó‟, on s‟explica que Patricia Heras 

es va suïcidar després de passar 6 mesos a la presó de Wad-Ras, quatre dels quals en 

tercer grau, degut a la condemna de 3 anys per atemptat contra l‟autoritat, malgrat que 

ella sempre havia reiterat la seva innocència. L‟article mencionava que Heras havia 

explicat la seva versió en el blog “Poeta Muerta”. Diagonal també publicava una notícia 

titulada „Se suicida una de las presas del caso 4F en Barcelona‟, la informació donada en 

la qual s‟aproximava molt a la donada en l‟escrit del Vilaweb, tot i que, en l‟article del 

Diagonal es fa referència a la publicació de La Directa. 

 El 19 d‟octubre del mateix any, El País publicava l‟article „Condenados por torturas 

dos policias de Barcelona‟, el qual explicava el cas del ciutadà de Trinitat i Tobago, Yuri 

Sarran. Segons l‟escrit, la mitjanit del 6 de setembre del 2006, l‟agent Víctor Bayona va 

intentar flirtejar amb una noia d‟origen rus a la sala Bikini de Barcelona, la jove el va 

rebutjar i ell li va tocar el cul i li va dir “puta”. Llavors Yuri, amic de la noia, després de 

colpejar l‟agent amb un vas, va ser reduït per cinc policies fora de servei i traslladat a la 

comissaria, on va ser apallissat, vexat i humiliat per els agents Bayona i Samyang. 

Bayona li va donar cops de puny i de peu, i Samyang li va colpejar el cap amb un objecte 

contundent, li va apagar un cigarret a l‟espatlla, li va refregar la cara amb el pal de fregar i 

el va amenaçar amb usar una pistola per “ensenyar-li un joc”. El noi, fill d‟un diplomàtic, no 

tan sols va ser torturat sinó que també se li van atribuir delictes falsos. Els agents van 

afirmar en la seva declaració que la disputa es va iniciar, no per una noia, sinó perquè Yuri 

els hi va oferir haixix i els va atacar quan l‟anaven a detenir. A la comissaria els policies 

van col·locar una tauleta de haixix d‟un altre detingut a Sarran.  

 El 24 d‟octubre, La Directa editava la notícia „Els policies de Barcelona condemnats 

per tortures ja van ser investigats en el „cas 4F‟, la que explicava que els documents 

oficials demostraven que els mateixos agents condemnats a dos anys i tres mesos de 

presó per tortures greus contra un ciutadà de Trinidad i Tobago ja havien estat investigats 

per maltractes en el cas 4F. El 21 d‟octubre La Directa publicava un article titulat „Les 

                                                
60Fragment extret de l‟escrit publicat a La Directa el 27 d‟abril de 2011.  



 

 

 

televisions de Xile assenyalen els vincles amb el „cas 4F‟ de dos policies de Barcelona 

condemnats per tortures greus‟. L‟escrit explicava que els mitjans de comunicació xilens –

cal tenir present que dos dels implicats en el cas 4F són d‟origen xilè- van dedicar un dels 

principals titulars del dia a la informació sobre els agents condemnats per el cas de Yuri 

Sarran, que es relacionaven amb el cas 4F. Les acusacions falses i la manipulació i 

falsificació de documents realitzades per els dos policies van alertar el cercle de familiars i 

amics de Rodrigo Lanza i Patricia Heras, que van exigir una revisió del cas. L‟article 

també critica durament el silenci dels principals mitjans de comunicació catalans.  

 La Directa també publicava el 10 de novembre la notícia „Una campanya a la xarxa 

aconsegueix que #desmontaje4f esdevingui trending topic‟, el qual explicava que durant 

un parell d‟hores d‟aquest matí el hashtag #desmontaje4f ha estat al capdamunt del 

Trending Topic de l‟Estat espanyol. Moltes internautes han volgut donar visibilitat així a un 

tema que des de la pròpia xarxa s‟ha definit com a “censurat” i “silenciat”.  

 En conclusió, després dels fets els grans mitjans de comunicació van informar 

sobre el cas, no obstant això, només van donar a conèixer la versió policial. Els únics 

mitjans de comunicació que des del principi van qüestionar la versió oficial van ser els 

mitjans de comunicació poc coneguts o de contrainformació, que generalment són 

minoritaris i només tenen incidència en certs col·lectius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 El cas 4F, que engloba els fets i els judicis, va comportar unes conseqüències, que 

tot i ser aparentment poc visibles a primer cop d‟ull, existeixen i tenen certa rellevància.  

 Òbviament tant a nivell personal com de l‟entorn més proper dels implicats, el cas 

4F va canviar la seva vida completament. Juan José Salas va quedar tetraplègic, Patricia 

Heras es va suïcidar, Rodrigo Lanza, Juan Pintos i Alex Cisternas van sofrir 

maltractaments i els familiars i amics van començar a dedicar-se, gairebé a temps complet, 

a intentar ajudar els detinguts i a donar a conèixer el cas, tal com explica Mariana 

Huidobro en el curt „4F visto para sentencia‟: Jo ja no sóc dissenyadora. Jo ara em dedico 

a en Rodrigo, al cas Rodrigo, a donar a conèixer el cas d‟en Rodrigo. Jo ho tinc clar.  

 A nivell policial, tal com s‟explica en l‟article „Las piedras se revelan clave en el caso 

del urbano en coma‟ de La Vanguardia, els fets produïts el 4 de febrer del 2006 van 

comportar un canvi d‟actitud de la prefectura de la Guàrdia Urbana respecte a algunes 

actuacions dels agents al carrer. Des de llavors, la utilització de cascs i proteccions 

antitrauma entre els guàrdies es va estendre. Abans del succés el seu ús era molt poc 

freqüent en serveis de control de soroll. [...].Les intervencions de la Urbana relacionades 

amb okupes van canviar per sempre. 

 A nivell mediàtic, el cas no va tenir una gran incidència. Malgrat que els principals 

mitjans de comunicació en van parlar, els fets no van transcendir de ser una notícia que 

per gran part de la societat va passar desapercebuda. És cert que hi va haver mitjans que 

des del principi van informar de les irregularitats que s‟estaven produint i van donar suport 

a les persones acusades, però la informació no va arribar a tota la població. Aquestes 

notícies, juntament amb les mobilitzacions que no van minvar, són les que van fer arribar  

el cas a Xavier Artigas i Xapo Ortega, que van decidir fer-ne un documental per tal de 

donar a conèixer el polèmic cas 4F. Per mi, aquesta és una de les conseqüències més 

importants, ja que és la que posteriorment ha desencadenat un punt d‟inflexió en la 

societat.   

 

 Malgrat que en un principi tenia la intenció d‟explicar l‟anàlisi dels fets que els 



 

 

 

diferents òrgans implicats van fer en el moment dels fets o dels posteriors judicis, no tinc 

constància que cap de les institucions implicades es pronuncies per analitzar els fets en el 

període que compren des de l‟any 2006 fins al 2011, el qual inclou els fets, els judicis i el 

suïcidi de Patricia Heras. És cert que els diferents òrgans han fet declaracions analitzant 

els fets però han sigut post-Ciutat Morta. Amb data 23 de febrer de 2015 l‟Ajuntament de 

Barcelona va publicar l‟informe Anàlisi de la documentació relativa als fets succeïts el 4 de 

febrer de 2006 a la finca del carrer Sant Pere més Baix, 55 i els fets ocorreguts el 6 de 

setembre de 2006 a la discoteca “Bikini”. 

 Tal i com el mateix informe indica, el motiu d‟aquest és la polèmica que es va 

generar entorn el documental Ciutat Morta. Al principi de l‟informe s‟exposen l‟actuació del 

consistori després de l‟emissió del documental, la qual va consistir en fer arribar el film a 

la fiscalia, i l‟obligació de l‟Ajuntament d‟executar les sentències judicials.  En relació a 

l‟anàlisi dels fets, l‟informe cita de manera literal els fets provats en la Sentència de 15 de 

gener de 2008i conclou que es van respectar els terminis legalment previstos per la seva 

custòdia- referent als detinguts- i passis a disposició judicial. També es citen altres 

fragments de la mateixa sentència. Pel que fa a la discussió sobre l‟element causal del 

dany, el consistori apunta que el debat sobre la pedra o el test, fou abastament tractat 

durant el procediment judicial i la sentència declara provat que va ser una pedra la que va 

causar les greus lesions. I conclou que conseqüentment, mentre les resolucions siguin 

fermes, aquesta part no pot fer altra cosa que estar al seu pronunciament. L‟ajuntament 

de Barcelona no ostenta competències per revisar aquests extrems ja valorats en la 

jurisdicció penal. En resum, en l‟informe el consistori es limita a justificar mitjançant les 

sentències anteriors les actuacions policials i jurídiques en relació al cas 4F.  

 El segon cas que s‟exposa és el del ciutadà de Trinitat i Tobago, Yuri Jardine.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ciutat Morta és un llargmetratge de no ficció a cavall entre el documental i el 

cinema. És una mostra del videoactivisme que trenca amb els estereotips i busca arribar a 

tota la població, no només als col·lectius ja sensibilitzats. La pel·lícula tracta sobre el cas 

4F i el suïcidi de Patricia Heras. Es va estrenar l‟any 2013 sota el títol 4F: ni oblit ni perdó 

al cinema rebatejat com a Cinema Patricia Heras. Les primeres imatges de Ciutat Morta 

mostren l‟ocupació del Palau del Cinema de Via Laietana, on va tenir lloc l‟estrena. El film 

va tenir un cost de 4.211€, els quals es van finançar mitjançant una campanya de 

crowdfunding a la plataforma Verkami, malgrat que si s‟haguessin cobert totes les 

despeses de realització, el cost real seria d‟uns 90.000€. 

 La pel·lícula ha estat premiada en festivals com el Festival de Màlaga de Cinema 

2014, el Festival Internacional de Cinema Documental MiradasDoc 2013, el Festival 

Internacional de Cinema de Sant Sebastià, el Festival Plataforma de Nous Realitzadors de 

Madrid PNR 2014 o el Festival Internacional de Cinema Documental d‟Uruguai AtlanticDoc 

2013, entre d‟altres. “Ciutat Morta sorgeix de la ràbia”, afirmen els directors d‟aquesta en 

una entrevista a la Directa a i la defineixen com “una eina transformadora” en una 

entrevista a Nativa.  

Títol original: CIUTAT MORTA 

Durada: 120 minuts 

Gènere: Llargmetratge de no-ficció 

Format: Color HDcam 

Realització i Direcció de fotografia: Xavier Artigas i Xapo Ortega 

Producció: METROMUSTER 

Ajudants de direcció: Marielle Paon i Núria Campabadal 

Cap de producció: Diana Asenjo 

Muntatge: Xavier Artigas i Núria Campabadal 

So directe: Xapo Ortega 

Il·luminació: Marielle Paon 

Disseny gràfic: Sergio Espin 



 

 

 

Postproducció: Lluís Germanó 

Banda sonora original: Las CasiCasiotone 

Guió: Jesús Rodríguez i Mariana Huidobro 

 Malgrat la col·laboració de les personades mencionades en la fitxa tècnica en el 

procés de creació de Ciutat Morta, els dos directors, Xapo Ortega i Xavier Artigas, són els 

artífexs del projecte. Tal i com explicaven a l‟entrevista realitzada per la web Nativa, es 

van conèixer en una de les comissions audiovisuals del 15M  

 El dia 15 d‟octubre de 2015 

vaig tenir l‟oportunitat d‟entrevistar a 

Xavier Artigas.  En primer lloc vull 

fer palès l‟agraïment per la seva 

ajuda. L‟objectiu de l‟entrevista era 

conèixer com van viure els creadors 

del projecte la repercussió que 

Ciutat Morta ha tingut en la societat, 

malgrat que també vaig realitzar 

preguntes que no estan totalment 

enfocades en aquest tema però que són 

aporten informació molt interessant.  

Com us vàreu assabentar del cas 4F?  

- De el cas 4F ens n'assabentem ja el 2006, que és quan va passar, però d'una 

forma molt superficial en el meu cas. Sempre diem que el primer contacte amb 

el cas 4F va ser a través de pintades a la paret que posaven "4F llibertat presos 

anarquistes". És la pintada que hi havia per tot Barcelona en aquesta època. I sí 

que havia vist que hi havien manifestacions, però mai m'hi havia acostat; havia 

Metromuster, 15 d'octubre de 2015  



 

 

 

llegit algun article, però no m'hi havia involucrat molt. Va ser en el 2011, o sigui 

bastant més tard, quan es va ocupar Plaça Catalunya en el context del 15M que 

tot just feia dos setmanes que s'havia mort la Patricia, que s'havia suïcidat la 

Patricia, o menys i tot, feia molt poc. I va ser com un xoc general per molta gent 

a Barcelona. Com que hi havia molta gent que s'estava reunint a Plaça 

Catalunya per fer assemblees, doncs era un tema que es parlava molt. I 

d'alguna forma vaig començar a llegir el bloc de la Patricia i aleshores ho vaig 

relacionar amb totes aquelles pintades que havíem vist el 2006 i el 2007. Va ser 

com “ara ho entenc, tot és un cas”. Tot i que en aquells moments es parlava 

dels tres anarquistes, hi havia altres acusats del cas 4F, entre ells la Patricia, 

que en aquell moment portaven advocats diferents, com lluites separades. I el 

2011 al suïcidar-se la Patricia, al haver-hi el 15M, al ajuntar-se tanta gent, 

d'alguna forma es va com recuperar el cas 4F i se'n va tornar a parlar molt. I en 

aquella ocasió, es van ajuntar totes les causes del 4F, ja no eren només els tres 

anarquistes, sinó que eren tots els encausats del 4F i a partir d'aquí doncs vam 

assabentar-nos a fons d'aquest cas. 

Per què vàreu escollir el cas 4F? 

- Doncs no és que escollíssim aquest sinó que nosaltres en el context aquest del 

15M ens vam reunir moltes persones que estàvem fent coses relacionades amb 

el vídeo, amb l‟audiovisual i vam començar a tractar temes que tenien a veure 

amb la repressió policial, amb la impunitat i tot tipus de temes. Aleshores aquest 

per nosaltres d'alguna forma era un tema més, però al mateix temps era com el 

gran tema, vull dir, era un tema molt greu que no havia estat resolt i que ens 

l‟anàvem deixant per mes endavant, perquè sempre hi havia casos més urgents 

que anaven passant de violència policial, i després va venir la vaga general del 

29M. Nosaltres doncs anàvem com postergant el tema del 4Fperò d‟alguna 

forma sabíem que tard o d‟hora l‟havíem de tractar a fons.  Per això sempre 

diem que no vam ser nosaltres qui vam escollir treballar amb això, sinó que 

d'alguna forma no ens va quedar mes remei. El tema estava allà i nosaltres 

estàvem parlant d‟aquest tema i tard o d‟hora l‟hauríem de tractar a fons. 

Quins objectius teníeu?  

- El primer objectiu i més immediat era informar a la gent. Quan diem a la gent no 



 

 

 

volem dir només a la gent dintre de moviments socials o que ja esta polititzada 

sinó a tota la societat. Creiem que es un cas molt grau que ningú en sabia res i 

que doncs s'havia d'informar. A més a més a finals del 2011 es va donar la 

coincidència entre els policies que havien torturat els nois sud-americans i a la 

Patricia i el cas del Yuri Jardine, el fill del diplomàtic. La Directa va treure la 

notícia de que hi havia aquesta coincidència, que eren els mateixos i això ens 

va semblar la gota que va fer vessar el got. Va ser com “aquesta historia s‟ha de 

conèixer”.  Aleshores el primer objectiu va ser informar, el segon objectiu era 

provocar un debat en la societat, o sigui, una reflexió col·lectiva que portés a 

qüestionar-se el paper dels cossos policials i dels poders públics en general. 

Com us vàreu prendre el desinterès dels mitjans catalans vers Ciutat Morta? 

- A veure, és a dir, els mitjans catalans havien parlat del cas 4F quan encara era 

un tema d'actualitat, el que passa és que el van tractar sempre des de la versió 

dels  informes policials, és a dir mai es va arribar a contrastar del tot i sempre 

s'havia donat la versió oficial del tema, aleshores quan el cas es va tancar se'n 

va deixar de parlar. Evidentment nosaltres el 2011- 2012 que és quan 

comencem a  parlar de Ciutat Morta. El 2013 estrenem la pel·lícula a nivell del 

que seria l‟actualitat en els mitjans de comunicació dóna la sensació de que no 

és un tema d'actualitat i que per tant no cal tractar-lo, això pel que seria la 

notícia. Pel que fa el documental vam atribuir aquest desinterès al fet de que no 

érem una productora important. Vam arribar fins i tot a entendre-ho però va 

arribar un moment en que la pel·lícula va començar a anar a festivals de cinema 

molt importants, com el de Màlaga, el de San Sebastian, alguns d‟internacionals 

i va guanyar premis molt importants; i TV3  seguia sense parlar-ne. Aquí és 

quan ens va començar a pujar la mosca al nas, perquè allò que fins aleshores 

havíem entès perquè no era un tema d‟actualitat i estava tancat i que no tenien 

perquè interessar-s‟hi, però ara ja començava a ser un altre tema d'actualitat 

més que un simple documental català i estava tenint molt d‟impacte en grans 

festivals internacionals. Allà va ser quan vam començar a sospitar que potser hi 

havia una voluntat d'amagar aquesta història, de no parlar-ne, marginar-la. Tota 

la pressió que hi va haver després a  TV3 i la negativa sistemàtica ens va 

acabar de demostrar que, efectivament, hi havia alguns despatxos a TV3 que 



 

 

 

desconeixem  que donaven ordres explícites de no parlar sobre aquest cas. 

Per què creieu que Ciutat Morta ha tingut tant d’èxit? 

- A veure, per varis motius. Jo crec que ciutat morta arriba a ensenyar-te d'una  

forma quasi pedagògica diria, i didàctica i sense ser el típic documental de  

moviment social, sense ser el típic reportatge polític militant. O sigui, et mostra 

d'una forma relativament fàcil d'entendre i molt òbvia, fent servir el sentit comú, 

que hi ha hagut una irregularitat molt greu en aquest país a nivell judicial i polític. 

Una persona que veu Ciutat Morta, realment es queda al·lucinada de que 

aquestes coses pugin arribar a passar en aquest país, aleshores el fet de poder 

arribar a una sèrie de finestres de difusió que tenen un estatus, un prestigi per 

dir-ho d‟alguna forma, com els festivals de cinema o posteriorment la televisió, 

fa que la gent vegi aquest documental sense la sospita de que podem estar 

mentint; és a dir, no és el mateix ensenyar aquest documental en una casa 

okupa i que algú que no esta polititzat vagi a veure-„l i digui “són coses d‟okupes 

que sempre s‟estan queixant”, que de cop veure-ho en la televisió o en un 

festival de cinema. Repeteixo una mica, quan la finestra de difusió, ja sigui un 

festival o la televisió, té un cert prestigi i la gent que ho veu entén que allà no es 

manipula- doncs és el que pensa la gent- s‟ho pren més seriosament. Com que 

el missatge que dóna Ciutat Morta és molt radical de cara a les irregularitats del 

sistema, la gent es queda molt xocada, molt al·lucinada, “com pot ser que 

aquestes coses passin sense que jo me n‟assabenti?” Jo crec que aquest és el 

secret de l‟èxit que ha tingut Ciutat Morta; que realment ha travessat a molta 

gent a través de donar veracitat a una cosa que normalment es percebria com 

una “conspiranoia” . 

Creieu que el documental ha marcat un punt d'inflexió en la societat catalana? 

- Jo crec, m'agradaria pensar que una mica sí. És veritat que la gent en la 

societat que estem se‟n oblida molt ràpid de les coses i l‟actualitat va molt de 

pressa, però jo crec que ha quedat alguna cosa, ha cristal·litzat alguna cosa en 

el missatge de Ciutat Morta que és que no podem confiar cegament en el 

sistema. Jo crec que després de Ciutat Morta, la gent ha après que ha de ser 

més cautelosa alhora de donar veracitat a allò que ens diu la policia. Per 

exemple, a les versions policials dels fets d'actualitat i al poder judicial. A més a 



 

 

 

més tot això es barreja amb un context que anomenem el procés cap a la 

independència, en el que es posa molt en dubte el paper de sistema judicial 

espanyol. Jo crec que això també ha ajudat a reforçar aquesta idea de que no 

podem tenir una fe cega en les institucions del poder. Jo crec que després de 

Ciutat Morta la societat catalana desconfia més dels poders públics i en aquest 

sentit sí que hi ha un abans i un després. 

 

Creieu que després de veure el documental ha variat la veracitat que els 

espectadors atorguen a les notícies? 

- D'això nosaltres no en tenim dades empíriques, però la sensació general és que 

sí, que la gent desconfia una mica més del que li diuen els mitjans de 

comunicació. La gent és molt conscient que els mitjans de comunicació 

menteixen, vull dir això no és cap novetat. La gent ho sap però sí que en 

aquesta ciutat i en general a Catalunya hi ha hagut molta estigmatització cap a 

determinats grups com poden ser els okupes o la gent que està ficada en 

moviments socials. Aleshores qualsevol notícia que criminalitzava a gent de 

moviments socials i okupes era més fàcil que la gent les prengués com a 

veraces, com a certes; en canvi, després de Ciutat Morta jo crec que la gent ha 

vist com a persones que tenen un aspecte que en un principi els provocava 

rebuig, com pot ser en Rodrigo amb la seva estètica de “punky” o la Patricia 

amb el seu aspecte “queer” ambigu. Això és el que els hi provocava rebuig i que 

per tant, si els mitjans de comunicació carregaven contra aquesta gent, ja els hi 

estava bé. En canvi ara jo crec que hi ha certa desconfiança i la gent ja no es fia 

tant per l‟estètica de les persones i poden dir “potser estan criminalitzant a una 

persona innocent simplement perquè té un aspecte diferent”. 

Com ser la negociació inicial amb TV3? 

- Nosaltres vam presentar per primer cop el projecte, que aleshores es deia 

„Poeta morta‟  a TV3 el març del 2012 en una comissió normal que es fa a TV3 

de documentals per coproduir documentals. És a dir, que a TV3 nosaltres els hi 

vam oferir des del primer moment que s'involucressin en la producció d‟aquesta 

pel·lícula i ells no van descartar el projecte, sinó que el van posar en una 

categoria que es diu pendent, que vol dir que tu t‟has de fer el documental pel 



 

 

 

teu compte i quan esta quasi acabat tu els hi ensenyes una copia no definitiva, i 

en base a això ells decideixen si entren en coproducció o no. Aleshores les 

portes no estaven del tot tancades i nosaltres volíem fer aquest documental si o 

si perquè l‟havíem de fer. I el juny del 2013, que és quan nosaltres estrenem la 

pel·lícula no definitiva perquè en aquells moments no es deia Ciutat Morta, sinó 

que es deia „4F: ni oblit ni perdó‟ , ocupant el cine de la Via Laietana. Allà 

nosaltres convidem a una de les persones de la comissió de documentals de 

TV3, que va estar present en l‟ocupació per veure el documental.  Ens va 

felicitar i ens va dir que ell veia molt viable que el documental entrés en 

coproducció a TV3,  que d‟alguna forma seguíem els passos que ells ens havien 

marcat, que pintava bé i que aquesta persona en concret ho veia molt bé. La 

comissió, malgrat això, va decidir que no, que no entraria en coproducció 

perquè trobaven que era una visió massa parcial. A partir d‟aquí nosaltres vam 

entendre que la negociació amb TV3 havia acabat. Aleshores va ser quan 

nosaltres vam començar a presentar la pel·lícula a diferents festivals i vam 

començar a tenir un recorregut molt ric de festivals. Quan ja havia guanyat 

premis importants, nosaltres vam tornar-nos a acostar a TV3 a dir si els hi 

interessava ara que la pel·lícula tenia tant prestigi, replantejar-s‟ho i emetre-la. 

Van dir que s'ho pensarien i ens van tornar a donar una altra negativa al·legant 

que la pel·lícula tenia un format que no s'ajustava a les seves finestres de 

difusió, la pel·lícula era massa llarga, aleshores nosaltres vam tornar a deixar-

ho córrer. El que va passar és que la cosa es va tornar insostenible i va 

començar a haver-hi una campanya molt forta a través de xarxes socials que 

posava “TV3 està censurant Ciutat Morta” perquè  no només no la volien emetre,  

sinó que a més a més, no estaven donant cap cobertura del recorregut que 

tenia la pel·lícula als festivals i a molta gent els hi semblava molt greu i els hi 

semblava que era censura “pura i dura”. Aleshores nosaltres doncs ens vam 

acostar un cop més a TV3 dient que si no voldrien buscar una forma, perquè hi 

ha altres pel·lícules que s‟emeten a TV3 que duren més de dos hores i no és 

cap problema. Aleshores va ser quan ells ens van dir que s‟ho pensarien. Vam 

estar negociant amb ells uns mesos i al final ens van dir que sí que s'acabaria 

emetent. Però vam estar en una època d'incertesa en que no ens donaven cap 

resposta definitiva, era un “sí, però espereu... però no sabem molt bé...”, i al 



 

 

 

final vam arribar a la conclusió que ells estaven marejant la perdiu i estaven 

guanyant temps per no emetre la pel·lícula. En aquest moment ja havíem 

guanyat molta confiança amb algunes de les persones que treballen a TV3 que 

ens havien dit claríssimament “hi ha molta gent que vol que s‟emeti, però hi ha 

alguns despatxos que no ho permeten i no ho permetran”, o sigui que és temps 

perdut. 

En una entrevista a la web Nativa, vareu dir: “Hay tantas dimensiones en esta 

historia... Al final, el documental es una pequeña parte. La obra es todo. Ciutat 

Morta es una performance y nos hemos ido abriendo camino poco a poco porque 

no hay un manual para esto”. Per vosaltres quina és l’altra gran part? 

- Ciutat Morta ha estat tot, és a dir, Ciutat Morta com a projecte ha començat en 

el moment en que nosaltres ens hem posat en contacte amb tots els familiars de 

les persones que havien estat encausades. En un cas que ja estava mig oblidat, 

el fet de nosaltres posar-nos a fer aquest documental va fer que passessin 

moltes coses, és a dir, que molta gent es tornés a reunir, que tornessin a parlar 

d‟aquest tema, que es fessin assemblees. Això és una forma de “hackejar” la 

realitat, vull dir d‟influir sobre la realitat malgrat que encara tu ni tan sols has 

començat a filmar. És a dir, això també és part del projecte. El fet d'ocupar el 

cinema de la Via Laietana és quasi tan important l‟acte en si, el fet, que no pas 

la projecció de la pel·lícula; això també té un impacte mediàtic que transcendeix 

la pantalla del cinema. A més a més doncs totes les coses que han anat 

passant, com l‟entrega de premis de l‟alcalde, el fet d‟anar a San Sebastian i 

canviar el cartell, tota la negociació amb TV3, el tema de la censura; tot això són 

parts del projecte Ciutat Morta que no estan dins de la pel·lícula. La pel·lícula és 

el que és i després hi ha una sèrie de coses que passen a fora que són tan o 

més importants que la pel·lícula a nivell de l‟impacte que tenen en la societat i 

això, doncs, és la performance que deia el Xapo, aquesta performance a gran 

escala. 

Què creieu que passarà a partir d'ara? 

- Respecte al cas del 4F, a nivell pràctic no crec que passi gran cosa, és a dir, ara 

al febrer de l‟any que ve es celebren 10 anys del cas 4F, suposo que es farà 

algun tipus de manifestació o commemoració, tenint l‟Ada Colau d‟alcaldessa 



 

 

 

doncs imagino que hi haurà un suport institucional més clar en aquest sentit. El 

cas prescriu a nivell legal, és a dir, que la persona o les persones responsables 

del que va passar aquella nit, que va ser el llançament del test, ja els hi ha 

prescrit el cas, per tant, si sortissin a la llum no podrien ser detingudes. No 

sabem que pot passar amb això, si passarà alguna cosa o no, però es molt 

difícil que es torni a reobri el cas, per no dir impossible. Jo crec que hem de 

celebrar que hi ha hagut una reflexió a nivell col·lectiu en la societat sobre varis 

temes. Però no ens enganyem, a nivell pràctic no passarà res i fins que això 

pugui arriar a Estrasburg, al Tribunal Europeu de Drets Humans, poden passar 

molts anys i fins i tot arribant allà, és difícil tenir una sentència favorable. Jo crec 

que ens hem de quedar amb l‟impacte que ha tingut a nivell social. 

Heu estat negociant per emetre el documental en altres cadenes? 

- Sí i de fet estem ara amb negociacions per emetre-la en un país europeu, a 

França encara no tenim una resposta definitiva però es bastant probable que 

s‟emeti també a altres televisions. I a l‟estat espanyol, sí que van venir 

televisions a oferir-nos emetre‟l però no volien pagar, o sigui volien emetre-la 

sense pagar i tenint en compte que eren televisions com Antena3 doncs no vam 

voler perquè ens semblava una “sobrada”; igual si hagués vingut Televisió 

Espanyola, que no té publicitat, a demanar-nos-ho, doncs haguéssim dit que sí, 

però una televiso comercial no. 

I a nivell de les persones que surten en el documental, també ha canviat? 

- Jo crec que a alguns d'ells els hi ha canviat radicalment la vida. Sobretot les 

amigues de la patri que estaven digerint molt malament el suïcidi de la Patricia i 

realment és molt dur que una amiga es suïcidi; estaven totes immerses en 

depressions i jo crec que la pel·lícula els ha ajudat a fer un treball terapèutic per 

superar-ho i a més a més, doncs per guanyar en autoestima i per convertir-se 

també en persones públiques com la Silvia que és una persona que també ha 

sortit molt per la televisió i se l‟hi ha pres molta atenció. Jo crec que això l‟ha 

ajudat molt a ella, però també al Rodrigo que va passar cinc anys a la presó i 

que també va digerir tot això molt malament. D‟alguna forma han sentit suport 

per part de la societat i han sentit que la gent es creu el que ells havien defensat 

sempre,  que era la innocència de totes aquestes persones. 



 

 

 

Per últim, el nom, 'Ciutat Morta', com el vareu escollir? 

- És una bona pregunta. Com t‟he dit abans el primer nom que havíem considerat 

era „Poeta Morta‟, que era el nom del blog que tenia la Patricia, em sembla que 

era „Poeta Difunta‟, era el seu blog, on escrivia les seves poesies. Havíem 

pensat fer aquesta pel·lícula com a homenatge a la Patricia i per això havíem 

pensat posar-li el mateix títol que el seu blog. Després ens vam adonar que la 

Patricia no tenia per què ser la protagonista d‟aquesta historia, és més, hagués 

estat injust fer-la la protagonista perquè qui era l'autèntica protagonista era la 

ciutat, era Barcelona i tot el que representa Barcelona quan a polítiques 

repressives, impunitat, estigmatització, exclusió. Suposo que en algun moment 

en fer aquest pas de donar-li la importància a la Patricia a donar-li a la ciutat, 

vam passar de Poeta Morta a Ciutat Morta. També tenint en compte que un dels 

poemes de la Patricia, un dels més bonics, parla de la ciutat morta. Diu: "En la 

sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta" i ens va semblar que 

era una frase molt maca i en algun moment algú ho va dir i de seguida ens va 

semblar que era un nom molt contundent i que de seguida va agradar a tothom. 

 Els objectius de la pel·lícula van més enllà de que es reobri el procés judicial del 

cas 4F. Ciutat Morta qüestiona el sistema, fa reflexionar l‟espectador i ens mostra una 

realitat desconeguda o ignorada per part d‟un sector de la societat.  

 Creiem que la funció d‟aquesta pel·lícula, més que reobrir el cas i revisar les penes, 

era que ara a les facultats de comunicació i de dret s‟estigui debatent sobre la pel·lícula, o 

que a l‟Hospital del Mar hi hagi assemblees de treballadors per establir protocols al marge 

de l‟hospital i que això no torni a passar. Per nosaltres, això és l‟important. Això 

transcendeix més enllà de que el sistema reconegui que ha tingut un error, reobri el cas 4F, 

el tanqui, i tots tan contents, exposaven Xapo Ortega i Xavier Artigas a l‟entrevista feta per 

la web Nativa. Hem fet nostra la frase de Godard de “no fem cine polític sinó que fem 

política amb el cine”. L‟objectiu final no és fer la pel·lícula, sinó que la pel·lícula ens porti a 

una altra situació política. „Ciutat Morta‟ ha transformat el cas 4F; per tant, „Ciutat Morta‟ és 

una eina transformadora de la realitat, afegien els directors.  



 

 

 

 Ciutat Morta està dividida en 8 capítols que ens expliquen el context, els fets, les 

detencions, els judicis, el cas de Yuri Jardine i que alhora tracten tots els temes 

relacionats amb el cas.  

 La pel·lícula comença amb les imatges de l‟acte de desobediència civil per estrenar 

el documenta i la notícia de TV3. Després apareix la frase “il n‟y a point de plus cruelle 

tyrannie que celle que l‟on exerce à l‟ombre des lois et avec les coleurs de la justice” (no 

hi ha pitjor tirania que la que l‟exercida a l‟ombra de la llei amb aparença de justícia).  

 

 S‟expliquen els fets i les detencions. Rodrigo Lanza i Juan Pintos relaten el 

testimoni de com van ser detinguts i les pallisses que van rebre.  

 

 Silvia Villulas, advocada, i Diana Junyent, les dues amigues i ex parelles de Patricia 

Heras, narren la detenció de la Patricia i l‟Alfredo. Donen  a conèixer la Patri a través del 

seu testimoni i de la lectura dels poemes de la mateixa Patricia. El periodista Gregorio 

Moran, intervé per comentar la sensibilitat que posseïa Patricia.  

 

 Rodrigo Lanza i Juan Pintos narren les tortures a les que van estar sotmesos i el 

tracte que van rebre per part dels policies, dels metges i de la jutgessa.  Mariana Huidobro, 

mare de Rodrigo Lanza explica com va viure les hores en que el seu fill va estar detingut. 

Virginia Álvarez, d‟Amnistia Internacional, intervé per exposar el procediment de les 

denúncies per tortures a Espanya.  

 

 S‟exposa el procés judicial. Diana Junyent narra com van afrontar el cost dels 

advocats de la Patricia i l‟Alfredo. Gonzalo Boyé, l‟advocat de Rodrigo Lanza, explica 

perquè creu que el tribunal va ser parcial. Jaume Asens, de la Comissió de Defensa del 

Col·legi d‟Advocats de Barcelona, exposa el tema de les dues versions. En els cinc minuts 



 

 

 

censurats, el periodista Jesús Rodríguez, fa una intervenció per tractar el tema de qui va 

redactar el primer informe que s‟hauria facilitat al llavors alcalde Joan Clos. Ell apunta que 

el responsable és Victor Gibanel.  El doctor J.L Rodríguez Mayorga, de l‟Institut Mèdic i 

Legal de la Universitat de Barcelona,  afirma que per la gravetat de les lesions de l‟agent, 

és impossible que la causa fos el llançament d‟una pedra a peu de carrer. Gonzalo Boyé i 

Jaume Asens també comenten el testimoni dels guàrdies urbans.  

 

 Helena Torres, amiga de la Patricia i l‟Alfredo, critica que en un estat de dret es jutgi 

a una persona pel seu aspecte. Silvia Villulas destaca que l‟estil de la Patricia no era 

antisistema, sinó queer. Gregorio Moran fa èmfasi a la sensibilitat de posseïa la Patricia. 

Gonzalo Boyé afirma que els prejudicis han jugat un paper molt important en el cas 4F.  

 

 S‟explica el context. Els ocupes Metello Angelo i Raffaello Manacorda destaquen la 

desvinculació de l‟Anarkopenya del moviment okupa. L‟antropòleg de la Universitat de 

Barcelona exposa que al districte de Ciutat Vella s‟estava duent a terme, per part del 

consistori, un procés de gentrificació. Gonzalo Boyé, Mariana Huidobro tracten el tema de 

les condemnes que van rebre els implicats.  

 

 Silvia Villulas i Diana Junyent expliquen el suïcidi de la Patri. Rodrigo Lanza també 

narra com el va viure ell.  

 

 Es tracta el cas de Yuri Jardine i els agents implicats en els dos casos.  Francesc 

Co, l‟advocat del ciutadà de Trinitat i Tobago, explica els mals tractes que va rebre el seu 

client. Silvia Villulas exposa que el racisme és un comportament habitual. David 

Fernàndez, membre de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció de la Tortura, apunta 

que un dels cossos més denunciats en l‟àmbit de Barcelona és la Guàrdia Urbana. 

Silvia Villulas creu que “ha sigut una estratègia, un muntatge policial i polític única i 



 

 

 

exclusivament per a trobar un chivo expiratorio que pagués la responsabilitat de 

l‟Ajuntament”. Juan Pintos afirma que “no és un muntatge només policial, va més enllà de 

quatre policies que hagin mentit, estan sostinguts per tota una estructura”. Jaume Asens 

exposa l‟aparició d‟una persona que deia ser coneixedora del responsable de llençar el 

test. Gonzalo Boyé conclou que “els sistemes fallen, el que passa és que no és admissible 

plantejar que el sistema falla perquè llavors s‟ha de canviar el sistema” 

 

 

 Per els grans mitjans de 

comunicació, especialment, 

catalans, Ciutat Morta era un 

tema tabú. Com fer arribar, 

doncs, la pel·lícula a la 

societat? Amb molt d‟enginy 

els directors van aconseguir 

que un documental que hagués 

pogut passar desapercebut es 

convertís en un tema de debat social.  Tali com explicaven a l‟entrevista feta per la web 

Nativa, no teníem mitjans, però sí que tenim comunitat i això ens fa forts. Mai se‟ns havia 

ocorregut fer una tanca publicitària al festival de Sant Sebastià, però vam arribar al Teatre 

Victòria Eugènia un dia de sol, ens vam trobar la catifa vermella, el carrer tallat, hi havia 

una tanca anunciant una altra pel·lícula, li vam fer una foto i al moment vam pensar: 

“Photoshop, no? I posem la nostra pel·lícula!”. Tenim un col·lega trol d‟aquests de twiter i 

als cinc minuts teniem la imatge. Allà sí que vam planejar que la imatge no podia sortir de 

nosaltres, així que gent afí a Donosti, com si passes per allà, va fer un tweet en plan: 

“Hòstia, acabo de veure això!”. I el tweet va córrer. El que ens va ensenyar allò és que, en 

realitat, allò va passar. La tanca mai va estar allà, però va transcendir com si hi hagués 

estat. Aquestes estratègies venen sempre de la guerrilla de la comunicació. Es tracta de 

hackejar la realitat per portar-la al teu terreny i sortejar el cercle mediàtic.  

 Vam llençar un parell de tweets a TV3 amb mala intenció i la xarxa es va incendiar. 

Cartell al festival de Sant Sebastian  



 

 

 

I TV3 va tornar a fer el mateix: contestar a un munt de gent amb un tweet model que deia 

que a finals de 2014 emetria la pel·lícula. Però ningú s‟havia posat en contacte amb 

nosaltres! No ens arribava un mail, una carta o una trucada de telèfon. Pocs dies més tard 

van descobrir qui havia fet aquells tweets des de TV3. Era en Jordi Serra, el cap de 

programació de TV3. Ens van donar el seu telèfon i vam començar a parlar directament 

amb ell. El primer que ens va dir és que TV3 estava interessat en passar la pel·lícula, però 

que tinguéssim en compte que era una pel·lícula molt incòmoda, que venia el 9N, que la 

pel·lícula deixava malament a algun partit polític, que després vindrien unes plebiscitàries 

i que tot era una mica complicat. Van anar passant els dies, trucàvem cada setmana a 

TV3 i tot eren llargues. L‟última vegada que vam parlar amb ell, ja el novembre, va ser per 

dir-nos que ho sentia molt, que s‟apropaven les eleccions municipals i que igual s‟hauria 

de tornar a parlar a l‟estiu de 2015. Ens vam sentir súper enganyats perquè, a més, 

havíem deixat de banda unes negociacions amb Canal Plus, que estaven interessats en la 

pel·lícula i que oferien més diners. Però nosaltres crèiem que s‟havia de veure en una 

televisió pública. Perquè la paguem tots i perquè TV3 havia sigut especialment còmplice 

en el silenci del cas 4F. Per nosaltres era una doble victòria passar-la allà. Era fer-los 

explicar una altra versió d‟allò que havien explicat molt entre 2006 i 2010. I perquè un 

documental que ha guanyat a Màlaga ha de tenir cabuda a la televisió pública perquè és 

un mitjà que ens pertany. Perquè el dret a la informació és un dret bàsic i desprès d‟haver 

donat les versions policials, judicials i polítiques del cas 4F s‟havia de conèixer l‟altra 

versió dels fets. Som molt de xarxes socials, però també som conscients de què la 

televisió encara té molta força i el que apareix en televisió és veritat. És una arma política 

molt forta. Per a la difusió del documental, la televisió era l‟arma final. A més, teníem el 

compromís de alliberar la pel·lícula el 4 de febrer de 2015 i si s‟alliberava a Internet TV3 ja 

tindria l‟excusa perfecta per no passar-la. Vam seguir fent pressió per la xarxa, però ja 

havíem llençat una mica la tovallola. I llavors va ser en David Fernández qui ens va trucar. 

Ens va dir que la següent setmana hi havia una comissió de control de la CCMA, que com 

que la CUP podia fer dos preguntes a TV3 i que havien pensat que una fos sobre „Ciutat 

Morta‟. Vam pensar: per molt que pregunti en David, si el director de TV3, Eugeni Sallent, 

diu: “estem en contacte amb ells i l‟estiu del 2015 tornarem a parlar” ja estarà tot perdut. 

La nostra sorpresa va venir quan el director de TV3 va negar que haguéssim estat en 

contacte amb TV3.  Això va ser un divendres i vam escriure un comunicat on dèiem que el 

dilluns publicaríem un vídeo amb les proves documentals: una sèrie de mails intercanviats 



 

 

 

amb TV3 des d‟octubre. El dilluns al matí en Xavi tenia un munt de trucades perdudes al 

mòbil. Eren d‟en Jordi serra. Quan van contactar el primer que va dir Jordi Serra va ser: 

“Podem parlar en confiança? No estaràs gravant la trucada, no? Portaven un bon nivell de 

paranoia. Ens va preguntar si anàvem a llençar aquell vídeo i li vam dir que sí. Ens va 

demanar que no el llencéssim en 24 hores i que en aquest temps tindríem un compromís 

d‟emissió per part de TV3. Li vam dir que no ens en fiàvem, que no anàvem a esperar 24 

hores, que ja havíem aguantat bastants mentides. Al cap de mitja hora teníem un 

compromís escrit de TV3 dient que la pel·lícula es projectaria en menys d‟un mes i mig.  

 L‟última carta que vam jugar per crear el clima de „s‟ha de mirar aquesta peli‟ va ser 

la de la censura. En realitat, feia ja un mes que havíem rebut una carta de l‟advocat de 

Víctor Gibanel que ens demanava 90.000 euros per haver posat el seu client a la 

pel·lícula. Hi havia ja unes mesures cautelars per les que no podíem emetre el 

documental, la qual cosa ens va posar molt nerviosos perquè estàvem ultimant la 

negociació amb TV3. Havíem de decidir en dos dies quina versió enviàvem a TV3. Per a 

salvar l‟emissió, tot i que la jutgessa només havia dit que havíem de treure uns 15 segons, 

vam treure cinc minuts perquè sinó no s‟entenia la pel·lícula. Però no vam dir res. A TV3 li 

vam dir que hi havia un canvi en la pel·lícula perquè ells també havien rebut la denúncia, 

però durant aquell mes no vam dir res a ningú, amb el perill que corríem davant dels 

moviments socials d‟haver cedit a les pressions polítiques per a retirar una part del 

documental. I a l‟advocat de Gibanel li vam fer creure que TV3 tenia dos còpies: una 

íntegra i una altra en la que hi ha retallats els cinc minuts en els que apareix el seu client. 

Li vam dir: “anem a firmar un acord en el que tu retires la denúncia i et compromets a no 

denunciar-nos mai més i nosaltres passem la pel·lícula sense els cinc minuts”. El dia 

anterior a l‟emissió, el divendres, en Xavi va anar als jutjats i van firmar un acord. I el 

dissabte, a través de La Directa, vam anunciar que hi havia cinc minuts de censura. Algú, i 

no vam ser nosaltres, al poc de sortir la notícia va penjar aquests cinc minuts censurats a 

Internet. Ha de ser un dels tràilers més vistos de la història del cinema documental perquè 

va tenir 400.000 visites hores abans de l‟emissió per TV3.  

 Aquella nit vam trencar el cercle mediàtic. Si TV3 hagués passat el documental el 8 

de juny de 2013, quan ocupàvem el cine, no l‟hagués vist quasi ningú. 

 

 



 

 

 

 Per tal de poder comparar i analitzar millor l‟impacte del documental, he dividit el 

ressò mediàtic en dos parts: l‟abans de Ciutat Morta, que va de l‟any 2006 al 2011, i el 

després, que engloba els anys 2013, 2014 i 2015.  

 La Directa publicava el dia 4 de juny de 2013 la notícia de títol „Un documental 

sobre el cas 4F desmunta la tesi oficial que va portar quatre joves a la presó‟. L‟escrit 

presentava i explicava per sobre el contingut del documental, el qual durava 110 minuts i 

estava dividit en vuit capítols.  

 El dia 7 de juny de 2013, el diari Diagonal editava la notícia „Un documental 

cuestiona el proceso que llevó a 4 jóvenes a la cárcel por el “caso 4F”, el qual anunciava 

que s‟estrenaria el documental a la sala RAI ART de Barcelona. A més, resumeix el procés 

del cas 4F.  

 El 8 de juny el canal 324 informava sobre l‟ocupació del Palau del Cinema per 

realitzar la projecció de Ciutat Morta. El que es vol, d‟alguna manera, és reobrir per un 

costat el debat social sobre el què va passar el 4 de febrer de 2006 i per un altre costat 

reobrir el cas a nivell jurídic; tant per les persones que van ser condemnades de manera 

injusta com per les tortures que van patir 3 ciutadans, explicava Andrés García, advocat i 

portaveu de l‟ocupació.  

 El 9 de juny, el diari el El País publicava un breu article titulat „Nueva “okupación” 

del antiguo Palacio del Cinema‟, el qual explicava que varis centenars de joves van 

ocupar el Palau del Cinema per projectar el documental. L‟escrit també explica que es va 

rebatejar el cinema i destaca l‟assistència a la projecció del diputat de la CUP, David 

Fernández. Vull fer un petit incís en què l‟article té un error i és que diu que Patricia Heras 

era psicòloga i aquesta no era la seva professió.  

 El mateix dia, Vilaweb editava una notícia sobre l‟ocupació del cinema sota el titular 

„Ocupen un cinema per projectar-hi el documental sobre el polèmic cas 4F‟, en el qual es 

concreta el nombre d‟assistents en unes vuit-centes persones i explica detalladament que 

l‟edifici és propietat del Grup Balañà i que roman tancat des del 2001. La resta 

d‟informació donada coincideix amb els articles dels altres diaris.  



 

 

 

 En l‟edició del juliol-agost, el periòdic Masala publicava el reportatge „4F: ni oblit ni 

perdó‟, el qual incloïa un article sobre l‟estrena de Ciutat Morta i una entrevista a Rodrigo 

Lanza.  

 La Directa editava la notícia „El documental del cas 4F aconsegueix la menció 

honorífica al festival internacional Miradas Doc‟, la qual explicava que el jurat de Miradas 

Doc ha decidit, en un gest molt poc habitual, concedir una menció honorífica a l‟obra, que 

s‟ha disputat el primer premi amb un altre audiovisual. A més afegia que en una entrevista 

a un dels realitzadors de Ciutat Morta al programa El Septimo Vicio de Radio 3, el 

presentador Javier Tolentino es va mostrar molt interessat en el treball i va proposar als 

seus autors una projecció a la Cineteca de Madrid. Segons l‟article, els recents casos de 

brutalitat policial a Barcelona, com la mort de Juan Andrés Benítez posteriorment a 

l‟agressió dels Mossos d‟Esquadra, van provocar que els comentaris de després de la 

projecció de la pel·lícula es centressin en “el greu problema d‟impunitat policial que hi ha a 

la ciutat de Barcelona”, tal i com explicava Carlos Ortega, un dels realitzadors de Ciutat 

Morta, el qual també destacava el fet que cada vegada que es projecta Ciutat Morta es 

posa en qüestió la versió oficial que des dels mitjans de comunicació generalistes sempre 

s‟ha donat d‟aquells fets succeïts la matinada del 4 de febrer de 2006, negant sempre la 

veu als qui són els protagonistes del documental.  

 El Vilaweb publicava el dia 14 de novembre la notícia „Documental 4F, ni oblit ni 

perdó‟ arriba a la ciutat‟, el qual informava sobre la presentació del film al centre cívic 

Solidpadrís, presentava el documental i explicava que aquest havia sigut premiat dues 

setmanes abans al Festival Internacional de Cinema Documental Miradas Doc de 

Canàries.  

 El 8 d‟abril de 2014, Diagonal publicava l‟article „Ciutat morta: El vídeoactivismo 

rompe el silencio‟, el qual, coincidint amb els 8 anys del cas 4F, explicava que Ciutat Morta 

va obtenir el premi al Millor Documental del 17è Festival de Cine Espanyol de Màlaga, 

davant de més de 400 concursants de varis païsoLa Directa editava la notícia „El cas del 

4F torna a la ciutat de la mà de DocsBarcelona‟ el 31 de maig. L‟escrit anunciava que es 

passaria per primera vegada en un festival català el documental Ciutat Morta, el qual va 

guanyar el premi Biznaga de Plata al Millor Documental a la passada edició del Festival 

de Màlaga. Segons l‟article, el documental va ser ignorat per molts cercles mediàtics 

durant molt de temps. “Fins que no vam guanyar el festival de Màlaga no ens feien cas”, 

explicava Xapo Ortega i afegia que “el que hem vist és que a la resta de l‟estat no hi ha 



 

 

 

problema en presentar aquest documental i parlar del cas del 4F. On ens trobem 

problemes és aquí a Catalunya”. Ortega també destacava que era una qüestió de política i 

ho exemplificava explicant que el dia 

després de rebre el premi a Màlaga, 

El Periódico, que havia fet durant una 

setmana un especial sobre el festival, 

ni tan sols va mencionar Ciutat Morta.  

 

 El 28 de novembre La Directa 

publicava l‟article „Cinc correus 

electrònics demostren que el director 

de TV3 ha mentit amb relació al 

documental Ciutat Morta‟. Segons el 

qual,Eugeni Sallent, director de TV3 

hauria mentit en afirmar que no van 

rebre informació més informació de 

Metromuster durant la negociació de 

l‟emissió de Ciutat Morta, motiu que 

justificava que el documental no s‟hagués emès. Metromuser va desmentir la informació 

en un comunicat.  

 L‟1 de desembre, La Directa publicava la notícia „TV3 emetrà Ciutat Morta abans 

del 31 de gener de 2015, la qual explicava que després de l‟allau de crítiques contra la 

seva decisió de no emetre aquest documental multi guardonat, TV3 va rectificar i es va 

comprometre a emetre Ciutat Morta.  

 Durant el mes de desembre del mateix any, La Directa, Vilaweb, i el diari Diagonal, 

van publicar articles relacionats amb l‟ingrés a presó de Víctor Bayona i Bakari Samyang. 

En un dels articles, La Directa criticava la jubilació daurada que rebien els dos agents.  

Després de l‟emissió de Ciutat Mortaal canal 33 el dia 17 de gener de 2015 el 

nombre de notícies relacionades amb la pel·lícula i el cas 4F augmenta de tal manera que 

es pot afirmar que el 2015 és l‟any en què més es parla del tema i que Ciutat Morta ha 

reobert el debat sobre el cas 4F.  

 El 16 de gener, La Directa editava la notícia „Un jutjat de Barcelona ordena que TV3 

emeti Ciutat Morta amb cinc minuts de censura‟, que anunciava l‟emissió al programa 

La Directa, 16 de gener de 2015 



 

 

 

Sala 33 del documental amb cinc minuts censurats, tal i com havia decretat el jutjat de 

primera instància 25 de Barcelona en considerar que algunes de les imatges i les opinions 

incorporades al documental i que fan referència a l‟ex-cap d‟informació de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona Víctor Gibanel podrien suposar una violació del seu dret, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. També es destaca que malgrat que Ciutat 

Morta s‟havia projectat en nombroses ocasions, no ha estat fins a l‟anunci de l‟emissió a 

TV3 que Gibanel no ha optat per presentar al jutjat la petició de censura.  

 El 19 de gener El Periódico publicava la notícia „El 33 hace historia con la emisión 

de Ciutat Morta, sobre el caso 4F‟, segons la qual, es va convertir en el programa més vist 

del dissabte a Catalunya, amb 569.000 espectadors i una quota de pantalla del 20%. 

 L‟article „La fiscalia adverteix que el cas 4-F no es pot reobrir només a partir de 

Ciutat Morta‟ publicat per Vilaweb el dia 19 de gener, explicava que el tinent d‟alcalde, 

Joaquim Font, va anunciar que l‟Ajuntament presentaria un escrit amb el documental 

adjunt a la fiscalia, amb la petició que es reobrís el cas. I la fiscalia va respondre que 

considerava  que el documental Ciutat Morta “no és cap prova jurídica”. Forn també es va 

justificar explicant que respecte a les pensions vitalícies dels dos agents, “és la seguretat 

social qui paga la pensió, i no l‟ajuntament”.  

 Sobre les mateixes declaracions, La Directa publicava l‟article „L‟ajuntament de 

Barcelona no sap si els agents que van encobrir tortures han estat ascendits a caporals‟, 

que afirmava que la sensació que havien tingut les periodistes que havien assistit el 

mateix dia a la roda de premsa era que havia sigut una roda de premsa per no contestar 

quasi res, la qual havia estat convocada d‟urgència després de la forta pressió mediàtica 

des de dissabte a la nit. Segons l‟article, en el torn de preguntes Forn va ser qüestionat 

sobre perquè l‟Ajuntament no va actuar abans si el documental ja feia molt de temps que 

existia, però aquest, sense respondre la pregunta va insistir que “a partir d‟aquest 

documental nosaltres el passem a la persona que té la competència per decidir si reobre 

el cas”. El text també explica que a les portes del consistori els directors de Ciutat Morta 

també han respost les preguntes dels periodistes. Xavier Artigas ha volgut destacar que la 

fiscalia “coneix des de fa un any l‟existència d‟un nou testimoni del cas 4F i la coincidència 

entre els agents d‟aquest cas i els del cas Yuri Jardine”. Artigas ha rebelat que, “si no ha 

actuat fins ara és perquè no ha volgut”.  

 En una entrevista a RAC1, els directors de „Ciutat Morta‟, han lamentat el tuit del 

sindicat de policies, que va instar els espectadors a “anar al cinema” tot i que “si us 



 

 

 

agrada la fantasia amb C33 teniu prou” i creuen que és una declaració “lamentable” i 

“desafortunada”. Xavier Artigas i Xapo Ortega han assegurat que mai s‟han amagat que 

l‟objectiu del film és “fer justícia”. Les veus contràries, expliquen, no han parlat “perquè no 

han volgut”. 61 

 En la notícia de la Vanguardia „La emisión del documental “Ciutat Morta” reabre el 

debate sobre el caso 4-F‟, es podien llegir les primeres declaracions o comentaris de 

personatges polítics com Ricard Gomà i Alfred Bosch, que formaven part del govern local 

l‟any 2006 i que coincidien a fer palesa la urgència d‟aclarir els fets, i Jordi Martí, ex 

regidor del PSC, que es lamentava d‟haver passat per alt els fets.  

 El 20 de gener La Directa publicava l‟article „4F amb noms i cognoms‟, el qual 

afirma que a banda del conjunt de webs i publicacions de la premsa alternativa- paper 

destacat del Masala- i de la Directa, només un mitjà, Vilaweb, i cinc periodistes, Helena 

López, Gregorio Morán, Mònica Terribas, Jordi Mumbrú i Sílvia Barroso, van desobeir la 

mordassa. I explica el silenci de la gran majoria de mitjans de comunicació amb les 

paraules: la màxima és clara: no li facis un lleig a qui et dóna cada dia de menjar, a qui 

gràcies a les filtracions et fa un lloc dins el cada cop més competitiu món de l‟exclusiva. 

Cadascú amb la seva consciència. Però també hi va haver una censura editorial. Recordo 

especialment dos mitjans que van vetar que els seus periodistes informessin de les 

irregularitats durant els primers anys del cas, i ho sé perquè ells mateixos m‟ho van 

explicar. No diré els seus noms, però si el de les capçaleres per les que treballaven: El 

Periódico i El País. El mateix article també destaca el poc interès de la classe política vers 

el cas i les irregularitats dins de la Guàrdia Urbana.  

 El dia 20 de gener El País editava l‟article „Ciutat Morta resucita el caso 4F‟, explica 

que els cinc minuts censurats, que finalment van ser eliminats voluntàriament per els 

directors, es va penjar el mateix dissabte a YouTube per un usuari i ja acumulava més de 

390.000 visites. I també destaca la frase de Xavier Artigas: “Para nosotros la emisión en 

televisión era muy importante para que la gente en Cataluña se enterara del caso”. 

 Per la seva banda, José Antich, director de La Vanguardia durant el cas 4F, 

assumia la responsabilitat individual per “no haver fet prou” en relació amb aquest cas 

quan dirigia el diari del grup Godó, tal i com explicava a RAC1. “Quan van tenir lloc 

aquells fets, amb un guàrdia urbà en situació de coma, segurament allò va fer que 
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4F”, publicada al Diari de Girona el 19 de gener de 2015.  



 

 

 

donéssim per bona la versió oficial molt ràpidament. I som també responsables els que 

ràpidament vam creure la versió oficial. En aquell moment era director de La Vanguardia, i 

jo avui no puc assumir la responsabilitat que no tinc en nom de La Vanguardia, però sí 

que puc assumir la responsabilitat individual, meva, per coses que vam fer malament”62.  

 El mateix dia, després de la roda de premsa celebrada al Col·legi de Periodistes 

convocada per col·lectius de suport i algunes de les protagonistes del documental, La 

Directa publicava la notícia 

„Algunes de les afectades del 

4F demanen la reobertura del 

cas perquè consideren que 

mai no es va investigar‟, la 

qual explicava el transcurs de 

l‟acte. Destacar que durant la 

compareixença, Silvia Villulas, 

va denunciar també que arran 

de la seva aparició a Ciutat 

Morta, va ser acomiadada de 

l‟empresa Segur Ibérica, on 

treballava d‟advocada, la qual va estar acusada d‟estafar al govern espanyol i català.  

 El 21 de gener, el Vilaweb publicava l‟article „The Guardian es fixa en el cas de 

Ciutat Morta‟, en el qual s‟explicava que el diari britànic es va interessar pel cas i va 

publicar un article resumint el cas i el rebombori social i polític que ha generat, firmat per 

la periodista Irene Baqué.  

 La notícia „En busca de una confesión‟ de La Vanguardia explicava que es va 

esborrar el fragment de Ciutat Morta on apareixia un testimoni que deia ser coneixedor de 

l‟autor de l‟agressió i que la fiscalia exigia una prova sòlida com podria ser una confessió 

auto-inculpatòria per reobrir el cas; motiu per el qual el grup d‟advocats de la defensa 

buscava una fórmula perquè la persona pogués confessar sense tenir problemes penals 

ja que els delictes encara no han prescrit.  

 El País editava la notícia „La Guardia Urbana da por cerrado el caso Ciutat Morta‟, 

la qual explicava que l‟actual gerent de la Guàrdia urbana, Joan Delort, hauria 
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per Vilaweb el 20 de gener de 2015.  
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desacreditat la versió del documental i hauria defensat la versió de la fiscalia. Segons 

l‟article, José Martínez Díaz, sergent jubilat de la Guàrdia Urbana, va denunciar en un 

vídeo al YouTube que alguns dels agents de les UPAS (Unitat de Policia d‟Administració i 

Seguretat) tenen comportaments que “ni són ètics, ni corresponen a un Estat de dret” i 

“practiquen la violència indiscriminada contra immigrants i indigents”. El sergent acusa 

també als alcaldes Clos, Hereu i Trias de mirar cap a un altre costat davant del 

comportament dels seus agents. 

 El dia 22 de gener Diagonal publica l‟article „4F: ser pastores, ningún rey, ni ningún 

dios‟, on compara el cas 4F amb una de les tragèdies de Sòfocles. Destaca la frase Ciutat 

Morta és acció política perquè ha aconseguit desencadenar un efecte que poques 

vegades sol ocórrer  amb els vídeos activistes. 

 El País editava l‟article „Ciutat Morta‟, del qual vull destacar un fragment. Ciutat 

Morta segueix exhibint-se en versió íntegra en festivals i centres socials, es pot veure a 

Filmin i també a YouTube. Ara és el torn d‟altres televisions d‟àmbit estatal. No tindrien 

disculpa si ho segueixen amagant. Estem davant d‟un succés insuportable que podria 

seguir silenciat però que el cinema ha obert.  

 El mateix dia, Vilaweb explicava en la notícia „Declaració institucional del Parlament 

en relació amb el 4-F‟que el Parlament, arran de la proposta de la CUP, van aprovar una 

declaració institucional sobre els fets del 4F. 

 El dia 23 de gener, el Diari de Girona publicava l‟article „Rodrigo, Juan, Álex, Alfredo. 

I Patricia‟, en el qual en un to crític s‟explicaven els motius pels quals Ciutat Morta va tenir 

tant d‟èxit. Segons l‟escrit, mai abans l‟emissió d‟un programa de televisió no havia 

omplert bars i ateneus com si fos un partit del Barça, ni havia induït centenars 

d‟espectadors a aixecar-se del sofà a la una de la matinada per anar a concentrar-se, amb 

silenciosa indignació, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Tanmateix, l‟emissió del 

documental hauria passat molt més desapercebuda si Eugeni Sallent no hagués mentit en 

relació a la data de l‟emissió i si el jutjat de primera instància número 25 no hagués 

ordenat censurar  cinc minuts.  

 La Vanguardia publicava el reportatge „Històries després del film‟, on es podien 

trobar els relats d‟alguns dels protagonistes. Els directors afirmaven que “Aquest enrenou 

es deu a un canvi de mentalitat de la gent, que ja no es creu les versions oficials, que qüestiona el 

sistema. Gràcies a Internet ara es pot influir segons l‟opinió pública des de baix. El 2006 no hauria 

estat possible”. També explicava que al programa .CAT de TV3 es va emetre el fragment no 



 

 

 

inclòs en el documental per “no tenir valor periodístic”, on apareix un testimoni anònim que 

assegura conèixer la identitat de la persona que va llençar el test. “Un noi que jo conec- va 

dir en la pantalla una figura fosca amb la veu distorsionada- em va explicar que ell havia sigut la 

persona que havia llençat el test la nit de la festa del centre. Jo li vaig dir que hi havia gent a la 

presó per aquest tema- va afegir el testimoni- i que hauria de fer alguna cosa” La resposta va ser 

“no, no... jo passo, jo no em vull menjar aquest marró”.  

 El 24 de gener Vilaweb publicava la notícia „El comitè professional d‟El Periódico es 

queixa de la portada sobre Rodrigo Lanza‟, on s‟informava del comunicat emès pel comitè 

professional d‟El Periódico, que lamentava que “una portada tan desafortunada posi en 

qüestió la bona feina dels companys”. A la portada es veia una foto de Lanza amb unes 

declaracions que li atribuïa un atestat policíac de l‟any passat: “El teu company tampoc 

em va poder donar la mà”. Segons la informació d‟El Periódico, el 2 de febrer de 2014 dos 

agents de la Guàrdia Urbana es van presentar a la zona (barri de la Salut) arran d‟una 

trucada d‟un vigilant del Parc Güell que havia denunciat que un grup li havia tirat una 

pedra. Segons l‟atestat, quan es va acabar la intervenció Lanza va voler donar la mà a un 

dels agents, però aquest no li va fer cas. I fou aleshores- diu el text- quan va dir aquelles 

paraules. Arran de la portada d‟El Periódico, Rodrigo Lanza va negar haver dit aquelles 

paraules: “Vaig estar cinc anys a presó i mai vaig admetre el delicte malgrat que em van 

posar el full del tercer grau al davant i me‟l donaven si admetia el delicte. No és lògic que 

ara diguin que vaig admetre el delicte davant un agent”.  

 El Diari de Girona també publicava una notícia sota el títol „Trias invita a no creure 

les coses “dubtoses” de Ciutat Morta‟, que explica que Xavier Trias, va assenyalar el dia 

anterior que “no és necessari creure‟s coses que són bastant dubtoses” i va reconèixer 

que el documental “obre incògnites i el millor és aclarir tots els fets”.  

 El mateix dia, El País editava l‟article „Lecciones de Ciutat Morta‟, segons el qual 

Ciutat Morta portava doncs més d‟un any de recorregut, però el seu al·legat no 

aconseguia traspassar els cercles ja sensibilitzats. Fins que TV3 el va emetre. Això 

demostra que, a pesar de l‟extensió, la porositat i la capacitat d‟agitació que té la xarxa, 

segueixen sent els grans mitjans tradicionals els que permeten arribar al conjunt de 

l‟opinió pública i impactar en qui, des dels partits o les instàncies de decisió, depenen 

d‟ella. Els seus promotors sabien que només la difusió a través d‟un dels grans mitjans 

donaria al documental la projecció i la credibilitat que necessitava. L‟article afegeix que el 

fenomenal impacte del documental no s‟explica sense un altre factor que té a veure amb 



 

 

 

la percepció; degut als nombrosos casos d‟abusos policials que s‟han produït des del 

2006 fins a l‟actualitat, on abans hi havia presumpció de veracitat, ara hi ha sospita. Per 

això la tesi de Ciutat Morta troba una receptivitat molt favorable.  

 El dia 25 de gener La Vanguardia publicava l‟article „Los delitos del 4-F podrían 

prescribir el próximo año‟, el qual explicava que la prescripció del delicte podria encoratjar 

l‟aparició del presumpte autor que s‟autoinculpés i obrís així la porta a la revisió del cas. 

El dia 27 de gener editava la notícia „La Fiscalia rebutja revisar el cas 4-F en no valorar 

com a prova el testimoni anònim‟, on s‟explicava que el dia anterior la fiscal en cap 

provincial de Barcelona, Anna Maria Magaldi, va rebutjar revisar el cas al·legant que 

l‟article 954.4 de la Llei d‟Enjudiciament Criminal, estableix que només es podrà revisar 

una sentència ferma quan després de la sentència sobrevingui el coneixement de fets 

nous o de nous elements de prova que evidenciïn la innocència de l‟acusat sense deixar 

dubtes.  

 Arran de l‟emissió de Ciutat Morta, van aparèixer nous testimonis denunciant 

abusos per part de la Guàrdia Urbana, com el cas de tres joves de la Vila de Gràcia que 

van ser presumptament torturats per agents d‟aquest cos la nit del 9 de gener de l‟any 

2005; tal i com explica La Directa a l‟article „Estaven fent bromes, rient i cantant mentre 

ens pegaven‟, publicat el dia 26 de gener.  

 El dia 29 de gener El País editava la notícia „El TSJC critica las “descalificaciones 

gratuitas” a raíz de Ciutat Morta‟, on s‟explicava que el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya va criticar les “desqualificacions gratuïtes” contra les diferents instàncies 

judicials que van participar en la instrucció i el judici del cas 4-F. El tribunal afirmava que: 

“No és acceptable, i molt menys si ve d‟institucions, que es doni credibilitat a un document 

audiovisual o a les declaracions de persones interessades”.  

 El dia 4 de febrer La Vanguardia publicava la notícia „El Ayuntamiento de Barcelona 

premia el documental Ciutat Morta‟, on s‟informava que Ciutat Morta rebria el guardó 

d‟audiovisuals del premi Ciutat de Barcelona. El jurat independent va premiar Ciutat Morta 

com a “exercici de llibertat d‟expressió a través d‟un cinema de denúncia indispensable a 

qualsevol societat”. Segons l‟article, la sensació, en general, és que el premi resulta “molt 

inoportú”. Vilaweb editava l‟article „Vuit conseqüències que ha tingut l‟emissió de Ciutat 

Morta‟, segons el qual, aquest vuit conseqüències són: l‟enorme difusió, la resposta 

política immediata amb demandes de reobertura del cas, la querella contra el periodista 

Jesús Rodríguez, l‟acomiadament de Silvia Villulas, les acusacions d‟un ex-sergent i el 



 

 

 

cas de tres joves de Gràcia, l‟aparició del testimoni amagat, el testimoni colpidor d‟en Yuri 

i la portada d‟El Periódico.  El mateix dia a les 7 de la tarda va tenir lloc una manifestació 

de milers de persones per reivindicar la reobertura del cas 4-F amb el lema “no és una 

poma, és tot el cistell”; tal i com explicava la notícia „Milers de persones reclamen la 

reobertura del cas 4-F a Barcelona‟ publicat per La Directa.  

 El dia 8 de febrer el diari Ara.cat publicava un article d‟opinió de Vicenç Villatoro 

titulat „No sé si Ciutat Morta mereix el Ciutat de Barcelona‟, en el qual exposava que, en el 

seu parer, el jurat no va valorar el documental per la seva qualitat artística, sinó per una 

qüestió ideològica.  

 El dia 10 de febrer El País publicava la notícia „Los directores de Ciutat Morta dejan 

a Trias con el galardón en la mano‟, la qual explicava que l‟alcalde de Barcelona, Xavier 

Trias, es va quedar amb la “B” del premi Ciutat de Barcelona a la mà quan anava a 

entregar-la a Xavier Artigas i Xapo Ortega. Es va projectar un vídeo on els coautors van 

agrair als membres del jurat “per haver reconegut un treball incòmode per al poder. És 

una decisió valenta i no còmoda”. També afirmaven que amb el premi “l‟ajuntament es vol 

rentar la cara perquè segueixen personant-se com a acusació particular en casos recents, 

com el procés de Can Vies o el del Forat de la Vergonya”. I el missatge acabava així: 

acceptem el premi del senyor alcalde i els diners seran per el que haurien de fer vostès, 

investigar els abusos policials”.  A continuació van ser cridats al Saló de Cent per a recollir 

el premi, però Artigas i Ortega no li van donar la mà a Trias i el van deixar amb el premi a 

les mans.  

 L‟endemà dels fets, Trias va afirmar que es va sentir molt molest quan el jurat 

independent va concedir el premi a Ciutat Morta i va afegir que “ara ningú parla d‟un agent 

de la Guàrdia urbana que s‟ha quedat tetraplègic, sinó d‟aquesta gent que ha fet un 

documental partidista i, tal i com asseguren ells, amb intencions polítiques”. Artigas va 

explicar al Matí de Catalunya Ràdio que si no van recollir el premi va ser per “coherència” . 

Tal i com es pot llegir a l‟article „Trias: “Nadie habla del urbano herido, sino de un 

documental partidista”‟ d‟El País.  

 El dia 19 de febrer el Diari de Girona publicava la notícia „Rebombori per la 

disfressa del fill d‟un alcaldable de CiU, que feia mofa del 4-F‟, en el qual s‟explicava que 

el fill de Joaquim Fernández, candidat de CiU a l‟alcaldia de Mataró, juntament amb la 

seva parella i dos amics es van disfressar d‟agents de la Guàrdia Urbana amb un test al 

cap. Fernández va emetre un comunicat, demanant disculpes, reconeixent que el seu fill 



 

 

 

es va equivocar i desvinculant els fets, els quals va titllar de “poc afortunats”, de l‟acció 

política de CiU i de la gestió del govern de l‟Ajuntament de Mataró, alhora que anunciava 

que anunciava que tenia la intenció de traslladar les disculpes al cos de la Guàrdia 

Urbana i a la família de l‟agent ferit.  

 El dia 24 de febrer La Vanguardia publicava l‟article „El síndic ve irregularidades en 

los arrestos del caso 4-F‟. Segons el qual, el síndic de greuges, Rafael Ribó, denunciava 

que paral·lelament a la decisió judicial, la Guàrdia Urbana i els Mossos d‟Esquadra 

haurien d‟haver obert investigacions internes per les denúncies de mals tractes dels 

detinguts en el cas 4-F. I insistia en el fet que el llibre de registre i custòdia dels detinguts 

de la comissaria on van ser portats els arrestats “consti com a desaparegut”. La resposta 

del consistori a aquesta afirmació va ser que “abans del 2007, els llibres no es 

conservaven indefinidament”, no obstant, durant les investigacions per mals tractes, 

aquests registres van estar a disposició de les autoritats.  

 El mateix dia, el Vilaweb editava la notícia „L‟Ajuntament de Barcelona dóna per 

tancat el cas 4F‟, després que el consistori fes públic un informe intern, el qual conclou 

que la institució no pot ser subjecte actiu per a revisar el cas 4F, que l‟actuació de la 

policia va ser correcta i que no hi va haver maltractament als detinguts. L‟Ajuntament va 

comunicar que “els fets són ferms i han estat jutjats en doble instància. No poden ser 

revisats per l‟administració”, motiu per el qual va considerar que el cas 4F va quedar 

tancat. No obstant, va presentar un llistat amb compromisos de millora per aplicar al cos 

de policia.  

 El 8 de març, El Punt Avui publicava la breu notícia „Els directors de „Ciutat Morta‟, 

premi Blanquerna, on s‟informava que Xapo Ortega i Xavier Artigas van guanyar el premi 

Blanquerna al millor comunicador de l‟any, atorgat per la Facultat Blanquerna de 

Comunicació i Relacions Internacionals per la “qualitat i el compromís”, a través de què 

“s‟ha aconseguit que s‟escoltin aquelles veus que acostumen a perdre‟s entre els laberints 

mediàtics i judicials”.  

 El 28 d‟abril, El Punt Avui editava l‟article „El preu de la llibertat‟ en el qual 

s‟explicava que Xavier Artigas havia treballat durant cinc anys per a l‟Institut de Cultura de 

Barcelona filmant les festes al carrer com el carnaval i la cavalcada de reis, entre d‟altres. 

Però després de no recollir el premi Ciutat de Barcelona,  es va assabentar que havien 

encarregat la feina a una altra persona i algú més va afegir que l‟havien “liada” amb Ciutat 

Morta i que, després del premi, van demanar-los tots els vídeos que havia realitzat. 



 

 

 

Segons l‟article aquesta feina era la principal font d‟ingressos d‟Artigas i el seu 

“acomiadament” va ser decisió de Jaume Ciurana, tinent d‟alcalde de Cultura.  

 El dia 18 de juny, la Directa editava la notícia „L‟Oficina Antrifau „recomana‟ revisar 

les pensions vitalícies dels policies torturadors de „Ciutat Morta‟. Segons l‟article, Antifrau 

arxiva el cas al·legant que “no es disposa de cap prova” que acrediti que les patologies 

psiquiàtriques, que es diu que els afectaven l‟any 2012 i que els afectarien a l‟actualitat, 

“en realitat no existeixen o no tenien ni tenen l‟entitat suficient per fer-los tributaris 

d‟aquelles incapacitats”. Tot i així, en el document d‟arxiu, Assumpció Riba, cap del 

Gabinet de Direcció de l‟Oficina Antifrau de Catalunya, reconeix que es detecten 

“raonables sospites”, “grolleres coincidències” i “un inexplicable paral·lelisme en 

l‟esdevenir psicopatològic de dues persones diferents”.   

 El dia 22 de juny, la Directa publicava una notícia sota el títol de „La guàrdia 

pretoriana de l‟alcalde‟, on s‟explicava que el creixement de les unitats antidisturbis de la 

Guàrdia Urbana coincidia amb els fets del 4F i amb l‟aprovació de l‟ordenança de civisme.   

 Per tal de saber l‟impacte que Ciutat Morta i el cas 4F han tingut en la societat 

catalana, i alhora ajudar a corroborar o refutar la meva tesi, he realitzat 100 enquestes 

telefòniques repartides equitativament ales quatre províncies que componen Catalunya. 

L‟objectiu principal de l‟enquesta era observar el coneixement que té la població sobre el 

cas i si el posterior documental ha influït en aquest coneixement. Cal tenir en compte que 

la mostra és petita, per tant, en alguns casos potser els resultats no són un reflex 

totalment ajustat de la realitat.  

 Abans de realitzar l‟enquesta, demanava les dades d‟edat, sexe i nivell d‟estudis, 

per veure, no només la incidència del cas a les diferents províncies, sinó també veure com 

les dades mencionades anteriorment han influït en els resultats.63 

 

 L‟objectiu de la primera pregunta és saber quin tan per cent de la població coneix el 

cas. En les quatre províncies la majoria d‟enquestats van respondre de manera afirmativa. 
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La província on ha tingut més incidència és Girona i la més baixa, Barcelona. El 64% dels 

enquestats de Girona tenen estudis superiors mentre que a Barcelona, amb el mateix 

percentatge, la incidència del cas és inferior. Cal destacar que moltes de les persones 

enquestades responien que desconeixien el cas 4F però sí que havien sentit a parlar o 

havien vist Ciutat Morta. Per tant aquest fet és una mostra de la incidència que ha tingut el 

documental, ja que part de la població recorda Ciutat Morta però no el cas 4F com a tal.64 

 

 Aquesta pregunta, la qual només podien respondre les persones que havien 

respost afirmativament a la qüestió anterior, està relacionada amb els mitjans a través 

dels quals s‟ha conegut el cas. Es donaven cinc opcions de resposta: televisió, Internet, 

premsa escrita, boca orella i altres. El  mitjà per excel·lència a les quatre províncies és la 

televisió. En segon lloc trobem el boca-orella, que demostra que després del documental 

se n‟ha parlat en ambients quotidians. En tercer lloc trobem la xarxa i en últim lloc la 

premsa escrita. 65 

 

 L‟objectiu de la pregunta és observar quantes de les persones que han sentit a 

parlar del cas 4F han vist el documental. Els resultats mostren que la província on ha sigut 

més vist és Girona i on s‟ha vist menys és Tarragona. I que a totes les províncies, excepte 

Girona, hi ha més població que no ha vist el documental que no pas població que sí que 

l‟ha vist.66 

 

 L‟objectiu d‟aquesta qüestió és veure a quina de les dues versions els espectadors 

del documental, els quals es sobreentén que són coneixedors de les informacions difoses 

per les dos parts, donen més veracitat. Hi havia tres respostes possibles: la del 

documental, la que van difondre els grans mitjans de comunicació i “no sap/no contesta”. 

Vull fer un incís en que quan es formula aquesta pregunta ja es té en compte que cap de 
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les dues versions té la veritat absoluta, però són dues versions que s‟oposen i per tant, 

qualsevol persona coneixedora del tema es pot posicionar i jutjar la veracitat de cada una.  

És molt significatiu el fet que cap de les persones enquestades va respondre que la versió 

donada per els grans mitjans de comunicació és la que s‟apropa més a la realitat.  La 

majoria de persones que han vist Ciutat Morta es decanten cap a la versió oferta en el 

documental.67 

 

 La pregunta té com a objectiu analitzar, mitjançant els resultats obtinguts, si 

després de veure un documental on es qüestiona amb arguments de pes la versió difosa 

per els grans mitjans de comunicació, els espectadors conceben les notícies emeses per 

aquests grans mitjans d‟una altra manera. La majoria d‟enquestats afirmen que la 

credibilitat de les notícies després de veure Ciutat Morta ha variat i a Barcelona és on 

aquest canvi ha sigut més significatiu. Totes les persones enquestades que van respondre 

de manera negativa no és perquè segueixin confiant plenament en les informacions 

difoses per els grans mitjans de comunicació, sinó perquè ja anteriorment es 

qüestionaven la veracitat d‟aquestes. 68 

 Paral·lelament a les enquestes telefòniques, també he realitzat unes breus 

entrevistes a professionals de diferents àmbits per conèixer de manera més detallada 

l‟opinió de la societat respecte el cas 4F i el documental Ciutat Morta. He enviat 

l‟entrevista per correu electrònic a varies persones. A l‟annex 2 es poden trobar les 

entrevistes de la filòloga i correctora del Diari de Girona, Elisenda Lores; el professor 

Albert López, la informàtica Tatiana García i els periodistes Joana Soto i Leo Badia.   
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Després d‟haver realitzat el treball puc corroborar que la meva hipòtesi és certa, la 

qual apunta que Ciutat Morta ha marcat un punt d‟inflexió en la societat catalana, 

especialment en la credibilitat dels fets ocorreguts i en el tracte que la premsa fa de la 

informació. Així ho demostren les enquestes realitzades les quals exposen que de la 

mostra de 100 persones, 43 han vist el documental i  24 d‟aquestes afirmen que després 

de veure Ciutat Morta ha variat la credibilitat de les notícies difoses per els grans mitjans. 

A més, cal tenir en compte que les 19 persones que van contestar que no havia variat la 

credibilitat de les notícies exposaven que el motiu era que anteriorment ja desconfiaven 

de la veracitat d‟aquestes; per tant, Ciutat Morta simplement ha corroborat la seva 

percepció de les notícies. Respecte a la confiança amb les institucions públiques, les 

enquestes corroboren que de les 43 persones enquestades que han vist la pel·lícula, 37 

donen més veracitat a la versió que ofereix Ciutat Morta i els 7 enquestats restants es van 

abstenir de contestar.   

També és molt significatiu el fet que de les 100 persones enquestades, 76 han 

sentit a parlar del cas 4F. Vull fer especial incís en que si aquesta xifra és elevada és 

degut a Ciutat Morta, ja que gran part de les persones enquestades coneixien el 

documental però no recordaven el nom del cas, o bé exposaven que havien conegut el 

cas gràcies a la pel·lícula.  

El documental compleix amb escreix els objectius que en un principi tenien els 

directors; ja que com em va explicar Xavier Artigas, el primer objectiu va ser informar, el 

segon objectiu era provocar un debat en la societat, o sigui, una reflexió col·lectiva que 

portés a qüestionar-se el paper dels cossos policials i dels poders públics en general. 

Després de realitzar el recull de notícies, he pogut comprovar que l‟any 2015, arran de 

l‟emissió a TV3 del documental, el nombre de notícies relacionades amb el cas 4F i Ciutat 

Morta es dispara. Per tant, si els mitjans de comunicació tracten el tema és perquè té 

incidència en la població i s‟ha generat un debat social.  

Puc afirmar que la repercussió que Ciutat Morta ha tingut no hagués estat la 

mateixa si no s‟hagués emès en una televisió pública com és TV3. Tal i com els mateixos 

directors apunten en l‟entrevista que vaig realitzar: no és el mateix ensenyar aquest 

documental en una casa okupa i que algú que no està polititzat vagi a veure‟l i digui “són 

coses d‟okupes que sempre s‟estan queixant”, que de cop veure-ho a la televisió o en un 



 

 

 

festival de cinema. Elisenda Lorés, filòloga i correctora del Diari de Girona, creu que si 

Ciutat Morta no s‟hagués emès per TV3 no hagués tingut el mateix ressò, ja que quan 

volem transmetre informació, tan important és el contingut que volem difondre com el 

canal de transmissió. En aquest cas, doncs, TV3 és una televisió que recull una audiència 

molt heterogènia amb referència a edat, gènere i classe social, de tal manera que a través 

d‟aquest mitjà ha pogut arribar a un públic general que si no s‟hagués emès per aquest 

canal no hauria vist el documental. Ara bé, també cal tenir en compte que es va emetre 

pel canal 33 la qual cosa demostra que no se li volia donar tota la difusió encara, sort que 

hi ha haver moltíssima propaganda i boca-orella i per això molta gent ho va mirar. 

 Respecte a si Ciutat Morta ha suposat un punt d‟inflexió en la societat, la periodista 

Joana Soto creu que no és el documental en sí. Ell hi ajuda, però el punt d‟inflexió ha 

tingut a veure amb esdeveniments com el 15M, el procés sobiranista i la crisi econòmica, 

entre d‟altres qüestions de pes. Per tant, Ciutat Morta juntament amb una sèrie 

d‟esdeveniments anteriors o coetanis han creat el context idoni per que la societat 

comenci a qüestionar-se certs aspectes i a atorgar menys veracitat a les institucions 

policials, judicials i polítiques i també als grans mitjans de comunicació. En canvi, sobre la 

mateixa qüestió, el periodista Leo Badia exposa: m‟agradaria pensar que sí. Però tinc els 

meus dubtes. Hi ha moltíssima gent que no s‟informa del què realment passa, que no és 

crítica amb el que veu o llegeix, i molta d‟altra que res de tot això li importa. 

En conclusió, afirmo que Ciutat Morta ha marcat un punt d’inflexió en la 

societat catalana. És cert que el documental no ha generat grans conseqüències a nivell 

judicial ni a nivell de mobilitzacions, malgrat que s‟han produït diverses manifestacions,  

però el punt d‟inflexió del documental és a nivell personal. Ciutat Morta fa reflexionar 

l’espectador i produeix que aquest és qüestioni el paper de les notícies i els 

esdeveniments que l’envolten amb un esperit més crític. Tanmateix dels cossos 

policials i de les institucions públiques. 
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Professió: Correctora lingüística i professora de català com a segona llengua per a 

persones nouvingudes. 

-Has vist el documental Ciutat Morta? Sí 

-Què és el que més t’ha impactat? El cas en si, ja que no el coneixia, i colpeix quan 

l‟expliquen els mateixos imputats o els amics de la Patri. 

-T’ha fet reflexionar el documental? Sí, sobretot el fet de com en una societat 

anomenada democràtica, en ple s. XXI, hi ha un cara oculta que aniquila la llibertat 

individual i vital d‟unes persones basant-se en estigmes i prejudicis socials. També sobre 

la impunitat policial, la negació de la presumpció d‟innocència i l‟entramat d‟un sistema 

policial que és manté inalterable en el temps. 

-Quina versió creus que s’apropa més a la  realitat, la que ofereixen els mitjans 

informatius (contrastada amb les diferents institucions) o la del documental? 

Crec que, primer de tot, és bo conèixer totes les versions que hi ha sobre un mateix tema, 

contrastar informació permet obtenir una idea més propera al fet què va passar. Arran del 

documental, vaig estar cercant informació, llegint mitjans oficials i de contrainformació, 

però reconec que el mateix documental  Ciutat morta em va donar les eines necessàries 

per reconstruir els fets i entendre  el perquè de la primera versió oficial i la difusió que en 

un primer moment en van fer els mitjans aquell 4 de febrer. 

-Per què creus que Ciutat Morta ha tingut tant d’èxit? Perquè crec que el 15 M  va 

despertar en la gent (la gran massa) el pensament crític i, sobretot, els va fer perdre la por 

a qüestionar estaments socials fins llavors inabastables com són la policia i els polítics. En 

aquest sentit, doncs, la societat ha començat a percebre (a poc a poc) que aquest 

estaments, els poders fàctics de l‟Estat, tenen una doble cara, una cara visible (l‟única que 

coneixia el gran públic) i una cara oculta, la qual intenten fer sortir a la llum els moviments 

socials i els mitjans de contrainformació a fi de mostrar i donar visibilitat a aquesta realitat 

repressora i corrupta que els fa tambalejar com a pilars de la societat. Per tot això, la gent 

en veure el documental va entendre que el cas 4F havia estat una injustícia i, per primer 

cop, posar en dubte l‟actuació policial i la dels polítics. 

-Creus que, si Ciutat Morta no s’hagués emès per TV3, hagués tingut el mateix 

ressò? Per què? 

No, no hagués tingut el mateix ressò, ja que quan volem transmetre informació tan 



 

 

 

important és el contingut que volem difondre com el canal de transmissió. En aquest cas, 

doncs, TV3 és una televisió que recull una audiència molt heterogènia amb referència a 

edat, gènere i classe social, de tal manera que a través d‟aquest mitjà ha pogut arribar a 

un públic general que si no s‟hagués emès per aquest canal no hauria vist el documental. 

Ara bé, també cal tenir en compte que es va emetre pel canal 33 la qual cosa demostra 

que no se li volia donar tota la difusió encara, sort que hi ha haver moltíssima propaganda 

i boca-orella i per això molta gent ho va mirar. 

-Què en penses de la frase “No és una poma, és tot el cistell”? 

Doncs que és molt encertada si la contextualitzem en el cas de repressió policial que 

recull Ciutat morta perquè malauradament hi ha molt silenci  del poder polític i policial en 

casos com el del 4F i en molts d‟altres, que no s‟han  pogut visibilitzar com el cas del 4F. 

Molta gent no és conscient que en una societat democràtica com la nostra passen 

aquestes coses perquè els moviments socials estan molts estigmatitzats i sobretot els 

okupes, però com molt bé recull aquesta frase estem parlant “d‟un cistell”, “la poma” en 

aquest cas és l‟única que ha pogut sortir del cistell per fer-se veure. 

-Creus que aquest documental ha marcat un punt d’inflexió en la societat catalana? 

Per què?  

Sí, en el moment que el van transmetre va fer obrir els ulls a una part de la societat que 

quan li parlaves d‟aquests temes sempre mirava amb cert recel i incredulitat, però gràcies 

a la difusió del documental es va aconseguir fer caure prejudicis i posar en dubte els 

estaments dels quals parlàvem abans. Ara bé, cal tenir present que la societat també 

oblida molt ràpid perquè vivim en la societat de la informació i de la cultura de masses, per 

tant una noticia té una data de caducitat perquè estem sobreinformats. Segurament avui 

dia molta de la gent ja ni se‟n recorda, una llàstima! Però l‟important és el pas endavant, 

sempre es pot fer treballar la memòria! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Professió: periodista 

-Has vist el documental Ciutat Morta? Sí 

-Què és el que més t’ha impactat? Ja coneixia el cas perquè formo part del col·lectiu de 

La Directa i, per tant, havia seguit el que s‟hi havia anat publicant. El que em va impactar 

més va ser la resposta ciutadana que va tenir el documental: l‟impacte a les xarxes socials 

i el seu consegüent espai al Parlament de Catalunya.  

- T’ha fet reflexionar el documental? Sí, molt. M‟ha fet reflexionar en un doble sentit. El 

primer és el funcionament corrupte del sistema i el segon és el paper que juguen els 

mitjans de comunicació en el manteniment de l‟ordre social establert. 

-Quina versió creus que s’apropa més a la  realitat, la que ofereixen els mitjans 

informatius(contrastada amb les diferents institucions) o la del documental? El 

documental demostra que els mitjans tradicionals havien obviat informació imprescindible i, 

per tant, considero vàlida la versió del documental. 

-Per què creus que Ciutat Morta ha tingut tant d’èxit? La gent ha començat a reclamar 

més transparència i evidenciar un cas de corrupció política i policial com el que demostra 

Ciutat Morta fa que la ciutadania pos en entreit les tesisi del poder, les quals, d‟altra banda, 

estan en una caixa fosca, des d‟uns anys ençà. 

-Creus que, si Ciutat Morta no s’hagués emès per TV3, hagués tingut el mateix 

ressò? Per què? No. El documental ja s‟havia emès per diversos canals, sobretot en 

espais de miltància diversa. El fet que es passi per TV3 fa que se socialitzi el cas i que 

arribi a molta més gent. 

-Què en penses de la frase “No és una poma, és tot el cistell”? És una metàfora del 

sistema polític i econòmic actual. 

- Creus que aquest documental ha marcat un punt d’inflexió en la societat 

catalana?Per què? No és el documental en sí. Ell hi ajuda, però el punt d‟inflexió ha 

tingut a veure amb esdeveniments com el 15M, el procés sobiranista i la crisi econòmica, 

entre d‟altres qüestions de pes.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Professió: periodista 

-Has vist el documental Ciutat Morta? Sí 

-Què és el que més t’ha impactat? 

- T’ha fet reflexionar el documental? Sí 

-Quina versió creus que s’apropa més a la  realitat, la que ofereixen els mitjans 

informatius(contrastada amb les diferents institucions) o la del documental? 

Lamento discrepar de la formulació de la pregunta Deixeu entendre tal i com l‟heu 

redactada que la versió que van oferir els mitjans al seu moment va ser la correcta 

(contrastada amb les diferents institucions) per contra de la del documental. 

El tema que es recull en Ciutat morta el vaig descobrir llegint mitjans independents i no 

pas perquè en parlessin els mitjans generalistes. El documental havia guanyat diferents 

premis i no se n‟havia fet ressò pràcticament cap mitjà. Per tant, sento dir-te que els 

mitjans tradicionals no van parlar del documental fins que es va emetre per TV3. Molt 

oportunistes no? 

Sobre els fets que relata el documental només es van explicar a un mitjà La Directa, que 

va ser el que va fer el seguiment del què va passar en aquell fatídic desallotjament. La 

resta de mitjans ens van dedicar a explicar la versió oficial, per tant no van constrastar 

com tu planteges en la pregunta. 

El documental també contrasta els fets que pot. Et recordo que van intentar parlar amb la 

família de l‟agent, amb representants de l‟ajuntament de l‟època, policials i tots van 

declinar fer-ho. 

En resum, la vostra pregunta és tendenciosa en la seva formulació. Malgrat això et 

respondré que la versió del documental s‟apropa més a la realitat de la que van donar els 

mitjans al seu moment, a excepció d‟algun mitjà independent. 

-Per què creus que Ciutat Morta ha tingut tant d’èxit? 

Perquè la gent n‟està tipa que li vulguin amagar les coses. 

-Creus que, si Ciutat Morta no s’hagués emès per TV3, hagués tingut el mateix 

ressò? Per què? 

No. Perquè TV3 és la televisió pública catalana que arriba a totes les llars del país 

gratuïtament. Ciutat Morta només s‟havia pogut veure en petits passis en locals alternatius. 

Heu de tenir en compte que feia molt temps que es demanava que Ciutat morta es passés 



 

 

 

per la televisió catalana i finalment, després de les pressions dels espectadors, es va 

passar, tot i que va tardar prou. 

-Què en penses de la frase “No és una poma, és tot el cistell”? 

No vull creure que sempre sigui així, però en el cas que relata el documental és molt fàcil 

arribar a aquesta conclusió. No recordo en quin context es diu això, si és el que relata o 

és algun dels testimonis, perquè llavors el que pugui pensar d‟aquesta frase és diferent. 

T‟aconsellaria que plantegessis millor aquesta pregunta. 

- Creus que aquest documental ha marcat un punt d’inflexió en la societat 

catalana?Per què? 

M‟agradaria pensar que sí. Però tinc els meus dubtes. Hi ha moltíssima gent que no 

s‟informa del què realment passa, que no és crítica amb el que veu o llegeix, i molta 

d‟altra que res de tot això li importa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Professió: Gestió i formació de TICs a EduTIC 

-Has vist el documental Ciutat Morta?  

Sí 

-Què és el que més t’ha impactat? 

No haver estat al cas en el seu moment, i haver deixat que aquest cas i molts d‟altres 

passessin pel meu davant sense fer-me‟n ressò. 

-T’ha fet reflexionar el documental? 

Sí, molt, però en aquell moment, segur que en les accions diàries, i en el moment de 

recolzar causes estic més activa, però la reflexió i l‟impacte és en aquell moment, després 

te‟n vas a dormir, i el dia a dia se‟t menja, o la por i la inacció arraconen altres respostes. 

-Quina versió creus que s’apropa més a la  realitat, la que ofereixen els mitjans 

informatius(contrastada amb les diferents institucions) o la del documental? 

La del documental. Com moltes coses només són versions, però el dia a dia, i haver 

participat en un acció de la PAH on li van trencar la cama a un home, et fan veure que el 

documental és verídic. 

-Per què creus que Ciutat Morta ha tingut tant d’èxit? 

Jo parlaria més de ressò que d‟èxit. “A toro pasado” tots els que no ens vàrem involucrar 

en el seu moment, o que a causa de la indignació estem molt més sensibles, i per tant 

d‟una forma o una altra hem viscut moments que s‟apropen, ens sentim reflectits i la forma 

de donar sortida a la impotència és el recolzament, però per molts de forma còmode, “des 

de la barrera”.  

-Creus que, si Ciutat Morta no s’hagués emès per TV3, hagués tingut el mateix 

ressò? Per què? 

No, perquè les sales alternatives... no arriben a tanta gent. 

-Què en penses de la frase “No és una poma, és tot el cistell”? 

Que tots estem al cistell, o almenys la majoria. Mirar cap una altra banda s‟ha convertit en 

el més segur. Que trist. 

-Creus que aquest documental ha marcat un punt d’inflexió en la societat 

catalana?Per què? 

Sí, i també el cas de l‟Esther Quintana, però la por ens pot més que la raó. 



 

 

 

Professió: Professor. 

-Has vist el documental Ciutat Morta? Sí.  

-Què és el que més t’ha impactat? L‟aparent i sembla que provada, falta de ètica i 

professionalitat, d‟alguns membres dels cossos de la policia de la ciutat de Barcelona i del 

nostre país. 

-T’ha fet reflexionar el documental? Sí, sobretot per les ombres que hi ha en tota la 

història que s‟explica, tant per una banda com per l‟altra. 

-Quina versió creus que s’apropa més a la realitat, la que ofereixen els grans 

mitjans de comunicació o la que ofereix el documental? Els grans mitjans de 

comunicació, si no és en programes molt concrets, acostumen a generalitzar i no entren a 

fons en certs esdeveniments. Per tant, crec que el documental és més creïble, tot i que 

potser també una mica parcial.  

-Per què creus que Ciutat Morta ha tingut tant d’èxit? Per dues raons, en primer lloc 

sembla un documental rigorós i ben fet que cerca la veritat. En segon lloc, va contra el 

sistema, i això enganxa sempre.  

-Creus que, si Ciutat Morta no s’hagués emès per TV3, hagués tingut el mateix 

ressò? Per què? TV3 l‟havia d‟emetre, és una televisió pública i per això existeix. De 

totes maneres, és possible que el ressò que va tenir en el moment que es va emetre per 

TV3 no l‟hauria tingut per altres vies. 

-Què en penses del lema del col·lectiu Desmontaje 4F “No és una poma, és tot el 

cistell”? Aquest lema, compartit per força gent, planteja el fet que hi ha molta gent, 

pomes, podrides dins del sistema. N‟hi ha, s‟encobreixen, segur que és cert, però vull 

creure i pensar que la majoria fa bé la seva feina. 

-Creus que aquest documental ha marcat un punt d’inflexió en la societat catalana? 

Per què? No ho crec. La major part de l‟opinió pública ja ha oblidat el documental. Igual 

que ha oblidat el tema dels immigrants, etc., etc., 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

La Vanguardia, 6 de febrer de 2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

Masala, abril-maig 2006 1 

 



 

 

 

 
 

Avui, 12 de gener de 2008 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

La Haine, 1 de juny de 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Directa, 4 de febrer de 2012  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diari de Girona, 20 de gener de 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Directa, 20 de gener de 2015  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

A) Has sentit a parlar del cas 4F? 

B) A través de quins mitjans l‟has conegut? Televisió (1), Internet (2), premsa escrita (3), 
boca-orella (4), altres (5).  

C) Has vist el documental Ciutat Morta? 

D) Quina versió creus que s‟apropa més a la realitat, la dels grans mitjans de comunicació 
o la del documental? 

E) Ha variat la credibilitat de les notícies després de veure el documental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Tel. Edat Sexe Estudis A  B  C  D  E  Data 

972236013 17 D Bat. Sí 4 No Doc - 11-08-15 

972092339 19 D Bat.  Sí 1 Sí Doc Sí 11-08-15 

972214773 53 D Uni.  Sí 4,1 Si - Sí 11-08-15 

972244342 58 H Bat.  Sí 1,2 Sí - No 11-08-15 

972238787 21 H CS Sí 1,2 Sí Doc Si 11-08-15 

972581335 36 H Uni. Sí 1 Sí Doc No 12-08-15 

972247900 18 D Bat. No - No - - 12-08-15 

972440815 18 D Bat Sí 1,4 Sí Doc Sí 12-08-15 

972570351 60 D Bat Sí 1 Sí Doc - 12-08-15 

972211267 63 H CS Sí 1 No - - 12-08-15 

972574357 70 H CS Sí 1,3 Sí - No 12-08-15 

972440907 30 D Uni No - No - - 12-08-15 

972491564 23 H CS No - No - - 12-08-15 

972234796 47 D CS Sí 1,2,3,4 Sí - Sí 12-08-15 

972574627 17 H ESO Sí 1 Sí Doc no 12-08-15 

972490959 29 H Uni Sí 1,3 Sí doc no 12-08-15 

972234666 20 H Uni Sí 1 No  doc - 12-08-15 

972460323 17 D CS Sí 1,2,4 No doc - 12-08-15 

972242432 55 D CM Sí 1,4 No - - 12-08-15 

972235644 33 D CM Sí 1,4 No - - 12-08-15 

972423100 64 D uni Sí 1,3 sí doc no 12-08-15 

972231132 54 D uni sí 1 sí doc no 12-08-15 

972851020 61 D uni sí 1,3 no - - 12-08-15 

972211024 24 D uni sí 1,2 sí doc sí 12-08-15 



 

 

 

972233570 56 D prim sí 4 no - - 12-08-15 

Tel. Edat Sexe Estudis A  B  C  D  E  Data 

932850205 51 H CS Sí 1,3 Sí Doc Sí 16-08-15 

932191704 39 D CS Sí 1,2,4 Sí Doc No 16-08-15 

934083643 51 D Uni No - No - - 16-08-15 

932667064 16 H CM Sí 4 Sí Doc Sí 16-08-15 

934640169 51 H Uni Sí 1,2 Sí - Sí 16-08-15 

936674740 22 H CS Sí 2,4 no - - 16-08-15 

936674790 23 D Uni Sí 4,2,1 Sí Doc Sí 16-08-15 

932914970 17 D Bat Sí 2 Sí Doc no 16-08-15 

91269452 33 D Uni Sí 1,2,4 Sí doc No 16-08-15 

932684810 17 D Bat Sí 1,4 No - - 16-08-15 

936110328 36 D Uni Sí 2 Sí Doc Sí 16-08-15 

932113689 33 D Uni Sí 4 No - - 16-08-15 

932005251 18 D Uni Sí 1,4 No - - 16-08-15 

936434243 21 D Uni No - no - - 16-08-15 

932106130 42 D Uni Sí 1 Sí Doc Sí 16-08-15 

938439273 77 D Uni No - No - - 16-08-15 

932106130 45 H Uni Sí 1,3 Sí Doc Sí 17-08-15 

932201511 17 D Bat Sí 4 No - - 17-08-15 

932518479 53 H Uni No - No - - 17-08-15 

9320765136 16 H ESO Sí 1,2,3,4 Sí Doc Sí 17-08-15 

932546173 53 D FP No - No - - 17-08-15 

936776924 50 H Bat No - No - - 17-08-15 

912242370 80 H Prim No - No - - 17-08-15 



 

 

 

932893581 77 D Prim no - No - - 17-08-15 

936576543 64 H uni Sí 1,3 no - - 17-08-15 

 

Tel. Edat Sexe Estudis A  B  C  D  E  Data 

977251849 18 H Bat Sí 1 No - - 20-08-15 

977384632 19 H CM Sí 3,4 No - - 20-08-15 

977597489 57 D Uni Sí 1,3 No - - 20-08-15 

977335970 56 D Uni Sí 1,3,4 Sí doc no 20-08-15 

977698613 85 D - No - No - - 20-08-15 

977132412 17 H CM Sí 1 No - - 20-08-15 

977245603 43 D Uni Sí 1 Sí doc Sí 20-08-15 

977518925 42 D CS Sí 1 Sí doc sí 20-08-15 

977426744 41 D CS Sí 1 sí - - 20-08-15 

977285930 16 D Bat Sí 1,2 sí doc sí 20-08-15 

977519045 58 D FP No - No - - 20-08-15 

977181998 54 D Uni Sí 1,3 Sí doc sí 20-08-15 

977065814 37 D Bat No - No - - 20-08-15 

977327980 35 H uni no - no - - 20-08-15 

977615629 31 D CS sí 1 no - - 20-08-15 

977142960 16 D bat sí 4 no - - 20-08-15 

977386459 47 D CM No - No - - 20-08-15 

977150771 48 D CM Sí 1 No - - 20-08-15 

977683349 44 D CS Sí 1 No - - 20-08-15 

977297403 17 D bat sí 1,4 No - - 20-08-15 

977594619 26 H uni sí 1,2 sí doc sí 20-08-15 

977253824 65 D prim sí 1,4 No - - 20-08-15 



 

 

 

977479810 32 D CS Sí 1,2,3 sí doc - 20-08-15 

977364375 21 H uni sí 1,2,4 no - - 20-08-15 

Tel. Edat Sexe Estudis A  B  C  D  E  Data 

9733274180 63 D Uni sí 1,2 sí doc sí 21-08-15 

973190358 27 D uni sí 1,2,3,4 sí doc sí 21-08-15 

973245757 42 D uni sí 1 no - - 21-08-15 

973265534 66 H CS no - no - - 21-08-15 

973788144 39 H uni sí 1 sí doc no 21-08-15 

973275874 55 D uni sí 4 no - - 21-08-15 

973266768 29 H CM no - no - - 21-08-15 

973268552 58 D EGB sí 1,4 no - - 21-08-15 

973270066 47 D uni sí 1,2 sí doc sí 21-08-15 

973809226 31 H uni sí 1,2,4 sí Doc - 21-08-15 

973291462 16 D bat sí 1,2 sí doc sí 21-08-15 

973185769 35 H uni sí 1,4 sí doc no 21-08-15 

973856457 57 H uni sí 1,3,4 no - - 21-08-15 

973209803 48 D uni no - no - - 21-08-15 

973268234 27 D CM no - no - - 21-08-15 

973241055 43 D prim no - no - - 21-08-15 

973242303 20 H bat sí 1,2 no - - 21-08-15 

973768529 62 H uni sí 3,4 no - - 21-08-15 

973270743 34 D CS sí 1 sí doc sí 21-08-15 

973244992 17 H bat sí 1,4 sí doc no 21-08-15 

973248763 54 D uni no - no - - 21-08-15 

973938765 22 H CS si 1 sí doc sí 21-08-15 



 

 

 

973667059 73 D prim sí 1,4 no - - 21-08-15 

973313607 15 D ESO sí 2,4 no - - 21-08-15 

 



 

 

 

 


