


CIUTAT MORTA
Llargmetratge de no-fcció, 120 '

Direcció: Xavier Artigas / Xapo Ortega
Guió: Jesús Rodríguez / Mariana Huidobro
Cap de producció: Diana Asenjo
Fotografa: Xapo Ortega / Marielle Paon / Xavier Artigas
Muntatge: Xavier Artigas / Núria Campabadal
So directe: Xapo Ortega
Música y atmosferes: Las Casicasiotone / Rui Aires
Postproducció de so: Francesc Gosalves
Etalonatge: Luís Germanó
Producció y distribució : METROMUSTER
Any de producció: 2013

Aquesta obra ha estat autogestionada i fnançada a través d'una campanya de micromecenatge. 

FESTIVALS

Festival de Málaga de Cine Español 2014. Biznaga de Plata al millor documental.

MiradasDoc Festival Internacional de Cine Documental 2013. Menció Honorífca.

AtlanticDoc Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay 2013. Secció ofcial.

DOCSBARCELONA International Documentary Film Festival 2014. Secció ofcial.

LUPA Muestra Documental 2014. Secció ofcial.

Voghera Film Festival 2014. Secció ofcial.

BccN Barcelona Creative Commons Film Festival 2014. Secció especial.                                                                                        

Cine CC Donostia Creative Commons Film Festival 2014. Secció ofcial.

Festival de Cine Creative Commons Sevilla 2014. Secció ofcial.

ALCANCES Muestra Cinematográfca del Atlántico 2014. Premi del públic. 

Festival de San Sebastián 2014. Made in Spain.

CCVAD Valladolid Creative Comons Film Festival 2014. Secció ofcial.

CINESPAÑA Festival du Film Espagnol de Toulouse 2014. Secció especial.

Festival de Cine de Madrid-PNR 2014. Premi del jurat. Premi de la crítica. Premi del jurat jove.

Docslisboa Festival Internacional de Cinema 2014. Cinema de urgencia.

Festival de Cine y Derechos Humanos 2014. Secció ofcial. Premi Amnistia Internacional.

ABYCINE Festival Internacional de Cine de Albacete 2014. Secció ofcial.

Festival Internacional de Cine de Porcuna 2014. 

L'ALTERNATIVA Festival de Cinema Independent de Barcelona 2014. Secció ofcial. 

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 2014. Secció ofcial. Premi de la Unviersidad de Huelva.

Cicle Ecumenópolis del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona. Millor pel·lícula del 2014.

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_Cinematogr%C3%A1fica_del_Atl%C3%A1ntico_Alcances
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%A1laga_de_Cine_Espa%C3%B1ol


SINOPSI

8 de juny de 2013: unes 800 persones entren a un cinema abandonat del centre de Barcelona per tal de projectar-hi
un documental. L'antic edifci és rebatejat sota el nom “Cinema Patricia Heras” en honor a una noia que es va
suïcidar dos anys abans. Però qui és la Patricia? Per què va decidir llevar-se la vida? I quina relació té la seva mort
amb Barcelona? Les respostes a aquestes preguntes són exactament el que vol donar a conèixer aquesta acció
il·legal i de gran impacte mediàtic: que se sàpiga la veritat sobre un dels pitjors casos de corrupció policial a
Barcelona, a la ciutat morta. 



UN DELS PITJORS CASOS DE CORRUPCIÓ POLICIAL DELS ÚLTIMS ANYS A BARCELONA

La nit del 4 febrer 2006 va acabar amb una càrrega policial al centre de Barcelona. Va ser als voltants d'un antic 
teatre ocupat en el qual s'estava celebrant una festa. Entre els cops de porra, van començar a caure objectes des del 
terrat de la casa ocupada. Segons va relatar per ràdio l'Alcalde de Barcelona poques hores després, un dels policies, 
que anava sense casc, va quedar en coma per l'impacte d'un test.
Les detencions que van venir immediatament després del tràgic incident ens relaten la crònica d'una venjança. Tres 
joves detinguts, d'origen sud-americà, són greument torturats i privats de llibertat durant dos anys, a l'espera d'un 
judici en el qual poc importava qui havia fet què. Poc importava que l'objecte que va ferir el policia hagués estat 
tirat des d'un terrat mentre que els detinguts estaven a peu de carrer. Dos detinguts aquella nit -Patricia i Alfredo- ni
tan sols estaven presents al lloc dels fets: van ser detinguts a un hospital pròxim i trobats sospitosos per la seva 
forma de vestir. Poc importava si hi havia proves o evidències que exculpaven a tots els acusats. En aquell judici no 
s'estaven jutjant individus sinó a tot un col·lectiu.
Es tractava d'un enemic genèric construït per la premsa i els polítics de la Barcelona modèlica. Barcelona, la ciutat 
que acabava d'estrenar la seva anomenada "ordenança de civisme", una llei higienista, marc legal perfecte per als 
plans de gentrifcació d'alguns barris cèntrics, destinats al turisme. Els nois detinguts aquella nit eren caps de turc 
que encaixaven perfectament, per la seva estètica, amb la imatge del dissident antisistema: l'enemic intern que la 
ciutat modèlica havia anat generant aquells últims temps.
Anys després, dos policies són condemnats a inhabilitació i penes de presó de més de 2 anys per haver torturat un 
noi negre. La sentència demostra que els agents menteixen i manipulen proves durant el judici. Per encobrir les 
tortures, acusen el jove de trafcar amb drogues, però el jutge descobreix un muntatge: el negre és en realitat, fll 
d'un diplomàtic: l'ambaixador de Trinitat i Tobago a Noruega.
Aquests agents resulten ser els mateixos que havien torturat als joves detinguts aquella nit del 4 de febrer de 2006 i 
alguns dels testimonis que van declarar en contra durant el judici. El mateix «modus operandi» en els dos casos. 
L'única diferència: l'origen social de les víctimes.
L'enèsima història d'impunitat policial, acompanyada per bones dosis de racisme, classisme i la vulneració de drets 
fonamentals, tot això emparat per un sistema judicial hereu del règim franquista i uns polítics obsessionats amb el 
negoci immobiliari que ofereix la Marca Barcelona a costa dels seus ciutadans.



PATRICIA HERAS, LA POETA DIFUNTA

Més enllà de la ciutat de Barcelona, el personatge principal de CIUTAT MORTA és Patricia, a qui anem coneixent a 
través de la seva poesia i el testimoni de les seves amigues i ex-parelles sentimentals. Es tracta d'una jove estudiant 
de literatura, extremadament sensible, que amaga les seves inseguretats darrere d'una estètica excèntrica, 
alimentada per la cultura queer amb la qual s'identifca.
L'experiència que li travessa a partir d'aquell matí del 4 de febrer de 2006, quan és detinguda juntament amb el seu 
amic Alfredo a un hospital, dóna un gir radical a la seva vida. Dos anys d'angoixa a l'espera del judici, esgotant tots 
els estalvis de la seva vida per pagar advocats. Tres anys de condemna a la presó. A part de destrossar la seva vida, 
aquests fets disparen la seva productivitat literària que va quedant registrada en un bloc que titula de forma 
premonitòria: Poeta Muerta.

Patricia se suïcida durant una sortida de la presó, l'abril del 2011.

Aquesta pel·lícula pretén ser un homenatge a ella. 



ELS DIRECTORS

Xavier Artigas és sociòleg i artista visual, comença la seva carrera
cinematogràfca en 2008 com a col·laborador de cineastes com Mercedes
Álvarez i Ricardo Íscar. El 2012 dirigeix i produeix el seu primer llargmetratge
documental, [NO-RES], vida i mort d'un espai en tres actes, el qual guanya el
primer premi del Festival Documenta Madrid 2012 (millor llargmetratge
nacional). Xavier també és fundador, juntament amb Xapo Ortega, de la
productora independent METROMUSTER. 

Xapo Ortega ha desenvolupat la seva carrera professional al voltant de
l'arquitectura i el disseny gràfc. A partir de 2004 crea el seu propi estudi,
setdos.com, on desenvolupa projectes gràfcs col·laborant amb arquitectes com
Carles Ferrater, Benedetta Tagliabue, David Chipperfeld, José Luis Mateo i amb
estudis com b720 o Fuses-Viader arquitectes, entre d'altres. Participa també, als
anys 90, en el naixement del festival Primavera Sound, i altres projectes
musicals. Col·labora en l'actualitat amb diferents col·lectius vinculats als
moviments socials de Barcelona, generant material videogràfc de denúncia
social i política, entre ells, la productora METROMUSTER.



LA PRODUCTORA

Cultures audiovisuals emancipadores, deconstruint codis en l'activisme. METROMUSTER és una productora
independent que porta experimentant amb l'art, la sociologia i la política des del 2010.

Els seus objectius són:

Aconseguir recursos per a projectes de naturalesa no comercial.
Contribuir al canvi social a través de l'apoderament de tot tipus de comunitats i col·lectius en lluita, formes
alternatives d'entendre els espais de convivència i la recuperació de la memòria històrica.
Recuperar l'estatus cinematogràfc que mereix el gènere documental i la no-fcció en general.
Contribuir activament al moviment de la Cultura Lliure inspirat per Laurence Lessig i Richard Stallman.

FILMOGRAFIA

L'ÚLTIM VESTIT DE LA JÚLIA (2008), 30' Premi Docs & Kids, Docs Barcelona 2009
BAR LEO (2009), 30'
LA ROSA NO ESTÀ SOLA (2010), 30'
[NO-RES], VIDA I MORT D'UN ESPAI EN 3 ACTES (2012), 86' Premi Millor Llargmetratge Nacional, Documenta 
Madrid 2012

http://metromuster.cc
contacte@metromuster
+34 630 45 46 54


