Ús Barcelona: així va ser la quarta edició del
ritual d’art i espai públic de Barcelona
Ús Barcelona va celebrar la seva quarta edició el passat dissabte 15 de juliol al solar
ubicat al Poblenou que serà reconvertit properament en un hort urbà.
12 hores d’art, música, activitats, gastronomia i celebració dirigida a tots els públics on
es va poder gaudir d’una jornada farcida de continguts i diversió per a tota la família.
Hyuro, OVNI, Roadsworth, Gleo, Edjinn, Miquel Santasusana, Juan Cris, Stay Hungry
Stay Foolish, Fab Lab i OOSS van deixar petjada del seu talent amb la creació d’obres
que anaven des del muralisme fins a l’enginyeria informàtica.

Art en context
Seguint amb l’esperit de recuperació d’espais en desús i d’acompanyament del procés de
transformació urbanística que aquests viuen, l’edició d’enguany ha volgut remarcar
especialment el caràcter participatiu del festival i la vinculació d’aquest amb el territori en el
qual s’ha celebrat, en aquest cas, el barri del Poblenou. És per això, que diverses obres
artístiques i activitats programades en el marc del festival han estat contextualitzades en l’espai
i/o en el territori en què s’han dut a terme.
En aquest sentit, el mural de gran format creat per Hyuro, que romandrà de manera permanent
en l’espai, parla del procés d’ocupació de l’espai públic i ho fa d’una manera poètica i
metafòrica, servint-se d’una seqüència de mans que es van desplegant en el mur i que van
ocupant cada vegada més espai. L’artista argentina va sentir la necessitat de parlar d’aquesta
qüestió en el seu mural ja no només per apuntar la transformació urbanística del solar en què el
festival ha tingut lloc aquest any, sinó també per desvetllar la presència d’aquesta dinàmica en
el Poblenou en general.

Obra mural titulada “Procés d’ocupació”, de l’argentina Hyuro
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El col·lectiu Stay Hungry Stay Foolish va sumar-se a aquest diàleg amb la seva instal·lació
interactiva, Map Ús, amb què van visibilitzar el moviment dels assistents al festival dins del
recinte sota la premissa que moure’s no és només traçar un recorregut de A cap a B, sinó que
ens movem impulsats per una motivació, per un estímul que va deixant la seva pròpia forma, el
seu rastre. El resultat de la instal·lació, que va recollir centenars de recorreguts que van ser
captats a través d’una app mòbil de geolocalització que els assistents podien descarregar-se
gratuïtament, va reflexar la unió de tots aquells moviments en una única cartografia col·lectiva
plena de color, traçats i formes.

Obra en procés del col·lectiu Stay Hungry Stay Foolish

La instal·lació de tape art titulada “Enderrocus Silvestre” del dissenyador i il·lustrador Juan
Cris aborda la transformació de l’espai en un hort urbà a través de la creació de plantes
carnívores que devoren maons. La peça, de 15 metres lineals, posa de manifest el futur del
solar sota una mirada fresca i divertida.

La instal·lació de Juan Cris finalitzada

La secció inaugurada en aquesta darrera edició, Úxperience va reflexionar al voltant de temes
d’actualitat del barri de Poblenou a través d’una instal·lació participativa creada per Miquel
Santasusana en què els assistents podien aportar la seva opinió al respecte contestant un
qüestionari. Per a cada pregunta, s’oferien tres respostes possibles: les dues primeres eren
predeterminades pel qüestionari i una tercera on els enquestats podien escriure la seva pròpia
resposta. Un cop finalitzada l’enquesta, els participants imprimien una targeta on apareixia un
fragment d’una fotografia que enganxaven a un panell. Amb la participació de gairebé 300
assistents, es va anar configurant una composició fotogràfica que mostrava la figura del
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desaparegut Manel Andreu, històric lider veïnal del Poblenou, co-fundador i antic president de
l’Associació de Veïns i Veïnes d’aquest barri, com a símbol del diàleg i la reflexió col·lectiva
generada.

Detall de la instal·lació Úxperience

Resultat de la instal·lació Úxperience

Gràcies a la col·laboració amb l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou i la Taula Eix
Pere IV es van definir els continguts de l’enquesta realitzada en Úxperience, la qual es va
vertebrar en els següents eixos temàtics: visió que donen els mitjans de comunicació sobre
el Poblenou, la Superilla, les terrasses a la Rambla del Poblenou, el turisme al barri i el
22@. Aquests són els resultats de l’enquesta realitzada a gairebé 300 assistents:
1. Mitjans de comunicació:
A. 42% Donen una visió acurada dels problemes del Poblenou
B. 48% Donen una imatge distorsionada i negativa o alarmista sobre el Poblenou
C.10% Resposta oberta: la majoria de les respostes obertes apuntaven al desconeixement
sobre el contrast entre la visió que donen els mitjans de comunicació i les problemàtiques reals
del Poblenou.

2. La Superilla:
A. 29% És un projecte positiu perquè prioritza el trànsit de vianants per sobre dels vehicles
B. 45% És un projecte negatiu perquè obstaculitza la circulació de cotxes
C. 26% Resposta oberta: la majoria de les respostes obertes afirmaven que el gran problema
dels detractors de la Superilla és el profund desconeixement que es té del projecte i que cal
més temps per poder valorar els seus efectes positius.

3. Terrasses a la Rambla del Poblenou:
A. 21% Són excessives i generen un problema per al lliure trànsit de vianants
B. 62% Són necessàries perquè els negocis hostelers locals puguin tenir més oportunitat de
negoci
C. 17% Resposta oberta: la majoria de respostes obertes opinaven que cal regular d’una
manera més ferma l’obtenció de llicències per part dels establiments hostelers de La Rambla
per afavorir un equilibri real entre negocis i vianants.
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4. Turisme:
A. 52% Genera un fort problema de massificació i de gentrificació al Poblenou
B. 26% Genera un impacte econòmic positiu per al Poblenou
C. 22% Resposta oberta: la majoria de respostes obertes consideraven que el turisme és un
fort problema al Poblenou i argumentaven que cal activar un pla de regulació turística que posi
fre a la situació de manera urgent.

5. 22@:
A. 32% suposa una amenaça urbanística per al Poblenou
B. 55% és una oportunitat per donar nova vida al barri
C. 13% Resposta oberta: la majoria de respostes obertes apuntaven a la necessitat de trobar
un equilibri entre l’establiment d’un nou centre empresarial de la ciutat al Poblenou i la
preservació arquitectònica de certs edificis o naus. Altres respostes afirmaven que el 22@ és
un focus que estimula la gentrificació al Poblenou.

Una celebració de l’espai públic
En la programació d’Ús Barcelona no podia faltar la presència musical de tres grups de
música en viu i quatre sessions de DJ’s que van amenitzar la calorosa jornada oferint un
ampli repertori musical per a tots els gustos: des dels ritmes més melosos de Honolulu i Bestia
i la frescor de Lansbury, passant pels “beats” R’n’B del duo de DJs Boldtron B2B Flavio
Rodríguez i els grans èxits de la música pop dels útlims 20 anys de la mà de DJ Síria fins a
l’electrònica més refinada de Talktome i de DJ Simone.

DJ Síria, una de les sessions més aplaudides pel públic

No només de música es va nodrir la celebració, ja que per primer cop Ús Barcelona va oferir 6
rutes d’art urbà gratuïtes perquè els assistents al festival poguessin conèixer de prop l’art
mural que es produeix en els carrers del districte de Sant Martí, un dels epicentres de l’art urbà
barceloní. L’èxit de convocatòria de les rutes d’art urbà, que van omplir la seva capacitat,
demostra l’interès que genera en la ciutadania aquesta disciplina artística i, per tant, la
necessitat d’oferir aquestes rutes culturals al públic local fugint dels formats més turístics. La
col·laboració amb les organitzacions Matèria BCN, NauART, Kids & Cat, Be Local Tours i
Street Art Barcelona van fer possible la programació de les rutes d’art urbà.
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Un dels grups de rutes d’art urbà iniciant el recorregut en bicicleta

Una festa no pot ser una vertadera festa sense els més petits. Per això els més menuts van
poder gaudir dels tallers d’Ús Kids programats al llarg de tot el dia on van explorar la seva
creativitat amb els sprays i les plantilles de la mà de l’artista La Castillo.

Una nena participant en els tallers d’Ús Kids

Els amants de l’art urbà van poder gaudir d’una àmplia selecció de productes artístics en el
Market d’Ús Barcelona. Miscelanea Gallery i Sorores van omplir amb serigrafies, samarretes,
il·lustracions, productes decoratius i objectes artístics les carpes del mercat fent embadalir més
d’un assistent.

La paradeta de Miscelanea Gallery en el Market d’Ús Barcelona
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No només d'art s'alimenta l'ànima, per això Ús Barcelona va comptar amb una àmplia oferta
gastronòmica per alleujar la gana al llarg de les 12 hores de durada del festival. Els més
gourmets van poder gaudir d'una cuina nacional i internacional feta amb molta cura i
productes de quilòmetre zero de la mà de Hot Mamas, la fusió de Hendlins Catering i
Cloudstreet Bakery en la seva millor versió de street food.

L’equip del càtering Hot Mamas

La programació es va completar amb les conferències "Espais Futurs" que van tenir lloc al
Centre Cultural La Farinera del Clot el dimarts 11 de juliol. Jordi Fossas, president de
l’Arxiu Històric del Poblenou, Salvador Clarós, President de l’Associació de Veïns i Veïnes del
Poblenou, Daniel Toso, arquitecte especialista en art urbà i projectes d'espai públic i Enric
Font, artista i professor d'Eina i de la UB, van debatre sobre el passat, el present i el futur de
l’espai públic al Poblenou i a la ciutat de Barcelona així com també el paper que juga l’art en
els processos de transformació urbanística.

El futur d’Ús Barcelona
Després de quatre edicions on l’èxit de convocatòria ha estat incontestable, Ús Barcelona es
consagra com una cita imperdible per als amants de l’art urbà, petits i grans. L’interès
suscitat per l’esdeveniment, ja sigui a nivell mediàtic com a nivell d’assistència, apunta a la
necessitat que existeixi un festival d’aquestes característiques en la ciutat comtal. Les
xifres de convocatòria i de cobertura mediàtica aconseguides demostren que el valor del
festival no se centra ni en l’emplaçament ni en l’època de l’any en què aquest se celebra ja que
cada edició s’ha celebrat en una estació de l’any diferent. Per tant, el valor d’Ús Barcelona és
l’acte en sí i la filosofia sobre la qual el festival es sustenta.
Com a esdeveniment de celebració de l’espai públic a través de la intervenció artística i la
participació ciutadana, el festival adquireix una entitat pròpia que el defineix com una proposta
única dins del panorama cultural de Barcelona. L’objectiu de recuperar, visibilitzar o
acompanyar espais en desús o en plena transformació urbanística a través de l’art i
conjuntament amb la ciutadania remarca el caràcter social de l’esdeveniment destacant-lo
com a l’única proposta cultural amb aquest perfil a Barcelona.
Tancant la quarta edició del festival, Ús Barcelona ja mira cap a la propera edició mantenint
l’esperit social de la iniciativa i que ha estat el motor del festival des dels seus orígens.
L’organització de l’esdeveniment ja està treballant en la cerca d’espais en desús o en
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transformació urbanística de la ciutat de Barcelona per poder celebrar, el 2018, la festa de l’art i
l’espai públic de la capital catalana.

Per a més informació:
www.usbarcelona.com
info@usbarcelona.com
93 173 22 66
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