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Quina és la història que s’amaga darrere de cada un dels murals de la 
ciutat?
Quines són les condicions que fan possible la intervenció plàstica a 
l’espai públic?
Amb quines dificultats s’enfronten els i les artistes per vestir els murs? 

“Les parets no es pinten soles” fa un recorregut per aquestes i altres 
qüestions a les quals Rebobinart, la primera productora d’art urbà 
catalana, ha fet front al llarg de deu anys en actiu. Amb motiu d’aquest 
aniversari, la mostra ens endinsa en la missió de Rebobinart durant l’última 
dècada, on ha sigut un dels agents clau per a la dinamització i dignificació 
de l’art urbà a Catalunya.

Més enllà dels debats sobre què és art urbà i què no, us convidem a entrar 
en la creativitat, el potencial, les tensions i els reptes passats, presents i 
futurs que es generen al voltant d’aquesta expressió artística, l’espai públic 
i la gestió cultural.

Rebobinart neix amb la voluntat de reconèixer la capacitat crítica, reflexiva 
i transformadora de l’art urbà als carrers. La seva tasca principal és 
fomentar la visió de l’art urbà com a sector creatiu professional tot posant-
lo al servei de la ciutadania a través de projectes artístics que arrelen al 
territori. 

INTRODUCCIÓ



La Barcelona de principis dels 2000 es consolidava com un dels epicentres 
de l’art urbà en l’àmbit internacional, fruit d’un context que en propiciava 
l’efervescència: la permissivitat a causa de la manca de regulació, 
l’emergència de la cultura dels viatges de baix cost, l’embranzida del 
turisme i l’esperit de llibertat al carrer. Aquestes circumstàncies van fer 
quallar un impuls artístic que es batejaria i es recordaria posteriorment 
com l’època daurada de l’art urbà a la ciutat. Un moment pletòric que es 
veuria truncat el 2006 amb l’entrada en vigor de l’Ordenança del Civisme, 
un marc regulador que pretenia ordenar l’espai públic i els usos que se’n 
feia. Des d’aleshores, qualsevol expressió artística al carrer passava a ser 
il·legal i, per tant, multada. El canvi d’escenari va ser rebut per la comunitat 
artística com un atac hostil i va tenir conseqüències dràstiques en les 
dinàmiques i els processos creatius. 

L’ABANS I EL DESPRÉS



L’ordenança va provocar un èxode creatiu a Barcelona: els artistes van 
tancar-se als estudis i a les galeries, es desplaçaven a les rieres per poder 
pintar peces a les parets o viatjaven a altres països i ciutats on es podia 
pintar al carrer. El grafit i altres intervencions il·legals en l’espai públic, 
però, no van quedar minvades per les amenaces normatives. 

En un context de polarització extrema de l’espai públic, la resiliència 
del grafit posava en evidència que el pretès objectiu de sanejament del 
paisatge urbà era estèril. Feta la llei, feta la trampa: la voluntat reguladora 
de l’Ajuntament acabaria provocant la proliferació d’aquelles expressions 
que es troben fora dels marges normatius.

FETA LA LLEI, FETA LA TRAMPA



Després de la negativa de l’Ajuntament a habilitar murs legals per a la 
intervenció artística, neix Persianes Lliures l’any 2010, com la primera 
llavor del que arribaria a ser Rebobinart, amb l’objectiu de facilitar 
persianes comercials on els artistes podien pintar sol·licitant un permís. 
La iniciativa va dividir l’opinió de la comunitat artística: mentre alguns 
celebraven la possibilitat de poder tornar a pintar al carrer, d’altres van 
oposar-s’hi de manera rotunda en considerar-la un succedani del model 
normatiu institucional, ja que per poder pintar calia sol·licitar un permís. 
Els detractors de la iniciativa tampoc veien amb bons ulls que les peces 
fetes a les persianes no fossin remunerades, ja que era una font d’ingressos 
que veien perillar.

La reacció de l’Ajuntament a la iniciativa no va trigar a arribar i ho faria en 
forma de sanció: uns centenars d’euros de multa van posar de manifest 
la fèrria resistència de l’ordenança i la nul·la intenció de buscar una 
alternativa per part del consistori de Barcelona.

Aquesta iniciativa va generar una forta convulsió entre els dos extrems 
irreconciliables, artistes i Ajuntament, sense acabar d’acontentar ni els uns 
ni els altres. Tot i que la paradoxa és evident, també ho era la necessitat 
de generar uns espais legals on poder pintar lliurement sense por a ser 
multat. Aquesta voluntat, que era compartida per bona part del col·lectiu 
d’artistes, va ser el motor de Persianes Lliures i, posteriorment, de Murs 
Lliures.

LA PARADOXA





L’intent frustrat amb Persianes Lliures no va mitigar el debat sobre els 
espais legals destinats a la creació artística al carrer. Al contrari, va enlairar 
encara més la veu dels artistes, tant dels seus defensors com dels seus 
detractors, que qüestionaven el posicionament del consistori respecte a 
aquesta expressió artística. 

Amb el canvi de govern del 2011, l’Ajuntament va advocar per una revisió 
del model de tolerància zero de l’art al carrer i es va mostrar favorable 
a activar una prova pilot de murs legals. L’octubre de 2012 s’atorgava la 
primera llicència per gestionar un mur legal a Rebobinart, que ja estava 
constituïda com a associació des del febrer d’aquell any. 

En cinc anys, Murs Lliures ja comptava amb 8 espais a Barcelona i el 2016 
passaria a internacionalitzar-se sota el nom de Wallspot, i en l’actualitat és 
present a més de 20 ciutats i gestiona més de 90 murs legals.
 
Si bé és cert que el model de gestió d’espais legals ha estat sempre 
un punt calent de debat entre el col·lectiu creatiu de la ciutat, la seva 
existència va facilitar la recuperació del teixit artístic, la generació d’una 
pedrera de nous creadors i la desestigmatització d’una pràctica artística 
que mai no hauria d’haver estat castrada. En definitiva, es va restaurar el 
dret a la creació en l’espai públic sota un nou marc creatiu on la relació 
artista-espai públic i les dinàmiques d’intervenció al carrer s’havien 
reformulat.

Més informació del projecte: https://www.rebobinart.com/ca/projectes/
wallspot/ 

MURS LLIURES

Artistes: Carola Bagnato i Galletamaria (2022) Artistes: 2304 i Marcel Serrano (2022)

Artistes Wall Lab Poblenou (2021) Artista: Jaw1



Artista: Maga (2022)

Artista: Millo (2020)

Artistes: Diego Vallejo-Garcia i Martz (2021)



Amb el funcionament del nou model de gestió d’espais legals, la 
normalització de la pràctica artística al carrer va anar recobrant múscul. 
Allò bàsic i fonamental –que els artistes tornessin als carrers– ja era 
una fita aconseguida i aquesta recuperació de l’espai públic obria noves 
escletxes i apuntava nous reptes. El primer: els usos de l’espai públic. 

D’aquesta inquietud neix l’esdeveniment Ús Barcelona, que tenia com a 
objectiu principal dinamitzar i transformar espais en desús de la ciutat a 
través de l’art urbà. La capacitat crítica i transgressora d’aquesta disciplina 
era el fil conductor d’un debat al voltant dels espais buits de la ciutat. 
L’objectiu era evidenciar les mutacions permanents de la fisonomia 
urbanística i la necessitat de vincular la ciutadania en la decisió de les 
noves configuracions d’aquells espais. 

El festival va pivotar per cinc indrets diferents de la ciutat des del 2014 fins 
al 2018. Es va acomiadar des de l’antiga presó de la Model concloent el seu 
recorregut després d’haver compartit amb més de 53.000 barcelonins i 
barcelonines la celebració de l’espai públic. 

Més informació del projecte: https://www.rebobinart.com/ca/projectes/
us-barcelona/

NOUS PARADIGMES

Festival Ús Barcelona (2018)Festival Ús Barcelona (2017)

Festival Ús Barcelona (2015)Artista: Octavi Serra (2016)



Festival Ús Barcelona (2015)

Festival Ús Barcelona (2018)

Festival Ús Barcelona (2017)



El 2018, Rebobinart crea també el projecte Womart, que aborda l’anàlisi 
des de la perspectiva de gènere desgranant de quina manera la morfologia 
urbana condiciona i limita l’expressió artística de les dones creadores. L’art 
urbà es revela com una disciplina eminentment masculina on l’accés i el 
reconeixement del talent femení són encara primitius.

Conferències, intervencions murals de gran format, exposicions i jams 
configuren el mapa d’activacions habituals de Womart i s’amplien any rere 
any en haver-se consolidat com un projecte permanent de l’entitat. 

Més informació del projecte: https://www.rebobinart.com/ca/projectes/
womart/

WOMART

Artista: Galletamaría (2020)

Artista: Lara Costafreda (2021)

Artista: Sigrid Amores (2020)

Artista: Lula Goce (2018)



Artista: BTOY (2018)

Artista: Elbi Elem (2018)

Artista: Fractal Tattoo (2022)



Al llarg de la seva trajectòria, Rebobinart ha desenvolupat nombrosos 
projectes i iniciatives en diferents territoris, i l’art urbà n’ha estat el nucli i 
el comú denominador. Mentre que alguns d’aquests marquen importants 
fites a la cronologia de Rebobinart, d’altres s’han integrat en l’ADN de 
la productora i s’han convertit en pilars indispensables i vertebradors. 
Projectes que neixen com a resposta i alternativa a normatives restrictives 
de la ciutat envers el grafit, com ara la plataforma Wallspot; projectes 
en format de festival per assenyalar la necessitat de transformació de 
l’espai a través de l’art urbà, com és el cas d’Ús Barcelona, i projectes 
com Womart, una iniciativa que pretén reconèixer el talent femení de les 
artistes urbanes. Al llarg dels seus 10 anys de vida, Rebobinart també ha 
fet projectes externs, tant amb institucions públiques com privades, i ha 
refermat que el retorn de l’art als carrers no és només la missió original de 
l’entitat, sinó un desig compartit per la ciutadania. 

RETORN ALS CARRERS

Artista: Uriginal (2022)

Artista: Col·lectiu Boa Mistura (2022)

Artista: Amaia Arrazola (2021)



La superació del model imposat per l’Ordenança del Civisme (2006) va 
desembocar en la normalització de les intervencions artístiques al carrer. 
Van aparèixer nous esdeveniments i festivals d’art urbà, la presència de 
l’art urbà a galeries i museus, el reconeixement del patrimoni artístic 
mural, les entitats i els col·lectius artístics, les productores i els gestors 
culturals... Una realitat polièdrica que actualment navega entre l’harmonia i 
la tensió de tots els seus elements, entre la coherència i la contradicció. 

TENSIONS I PREGUNTES

Artista: Marina Capdevila (2022) Artista: Amaia Arrazola (2022)

Artista: PichiAvo (2019)



Tot i l’acceleració que l’art urbà ha viscut en els últims anys, la 
professionalització del col·lectiu artístic encara no està assolida. La 
inexistència de convenis col·lectius, la manca de marc normatiu de les 
intervencions murals o el desconeixement de la realitat jurídica sobre els 
drets d’autor posen de manifest la vulnerabilitat del col·lectiu, una situació 
que s’explica per la ignorància per part de les administracions d’aquesta 
realitat laboral i que comporta la precarització dels seus treballadors. 

PROFESSIONALITZACIÓ vs. 
PRECARITZACIÓ

La consagració de l’art urbà com a símbol de transgressió i modernitat 
ha dut marques d’arreu del món a fer servir aquesta disciplina com a 
teló de fons de la seva estratègia de màrqueting. L’objectiu: apropiar-
se dels valors inherents de l’art urbà per presentar-se com a marca 
trencadora i contemporània amb la finalitat d’acostar-se als públics afins, 
una visió utilitària que concep l’art com un mitjà per aconseguir un fi i 
que es contraposa a la concepció d’aquesta expressió artística com a 
corrent cultural, és a dir, com a fi en si mateix. Ara bé, són dues visions 
incompatibles entre elles o es retroalimenten l’una a l’altra?

CULTURA vs. 
MÀRQUETING

Artista: Kenor (2021)Artista: Mur0ne (2020)



Quants panells publicitaris has vist avui? Quantes obres d’art urbà has vist 
al carrer en l’última setmana? Probablement, la primera resposta superi, 
i per molt, la segona. La publicitat campa còmodament pels carrers de la 
ciutat: marquesines, transport públic, bastides publicitàries, banderoles... 
La proporció d’espai per a publicitat en comparació amb el que es destina 
a projectes d’art urbà evidencia la manca de polítiques culturals que donin 
suport de manera ferma al desenvolupament de projectes murals a la 
ciutat. 

De fet, molt sovint és el finançament privat que fa possible l’execució de 
murs de gran format amb totes les garanties necessàries: sous dignes, 
mesures de seguretat, finançament, etc. És per a les entitats públiques 
més enriquidor el rèdit econòmic de la publicitat que l’aportació cultural i 
patrimonial que aporta l’art urbà?

ART vs. 
PUBLICITAT

Qui hauria de gestionar els murs de la ciutat? Una entitat privada o 
pública? Han de ser gestionats o han d’estar oberts a tothom? Aquest és 
el debat que actualment està sobre la taula fruit de la pressió que entitats 
i col·lectius de la ciutat han fet a l’Ajuntament perquè es defineixi un nou 
sistema de funcionament dels murs que podrien ser espais destinats a la 
creació artística. 

Sens dubte, és qüestionable que un equipament cultural com són els 
murs legals de la ciutat hagi de ser gestionat per una entitat privada 
com Rebobinart sense que l’administració pública el reconegui com a 
equipament i, per tant, sense que el doti de pressupost per a la seva 
gestió.

Hi ha la necessitat que l’administració comenci a crear unes polítiques 
culturals que incloguin l’art urbà i li donin l’espai i el reconeixement que es 
mereix a la ciutat.

GESTIÓ PRIVADA vs. 
PÚBLICA

Artista: Spogo (2018)Artista: Mur0ne (2020)



S’estan gestant unes polítiques públiques que donen suport al 
desenvolupament de l’art urbà a Barcelona? Sembla que la intenció hi és, 
que les ganes també i que caldrà esperar a veure com es perfila el futur 
d’aquesta pràctica a la ciutat comtal. 

El paper que juga l’administració pública no és secundari. A diferència de 
tantíssimes expressions artístiques, l’art urbà depèn dramàticament de 
la voluntat dels consistoris i dels balls normatius que cuinen els diferents 
tints polítics que passen pels seus despatxos. Seria impossible imaginar-
nos que l’obra d’un músic depengués d’una regulació pública. Doncs 
aquesta és la barrera infranquejable de l’art urbà. 

La salut de l’art urbà és plenament en mans de decisions polítiques per 
donar-li una cabuda dins del paisatge urbà, per permetre que artistes 
puguin professionalitzar-se, perquè formi part del patrimoni cultural de 
la ciutat, per apostar per una forma d’art més democràtica i a l’abast de 
tothom i per vestir els carrers de talent creatiu, de color i de bellesa. Tenim 
plena convicció que l’art urbà sempre ha tingut i sempre tindrà molt a dir, i 
volem apostar per la pervivència i el creixement de l’art urbà a Barcelona.

CONDEMNATS A POSAR-NOS D’ACORD 
O A LLUITAR SEMPRE

Artista: PichiAvo (2019)
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Comissariat: Rebobinart

Disseny expositiu i producció: Marta Velascovel

Disseny gràfic: Diatomic Studio

Fotografies: Fernando Alcalá, Joan Pinyol, Clara Antón, Laura Adab, Ibie, 
Rockaxson, Lago 

Artistes dels murs exteriors: Amaia Arrazola, Ekosaurio, Kenor, Minúskula, 
Núria Toll, Octavi Serra i Uriginal

Agraïments: Àger, Adri, Adrià, Aina, Aram, Audrey, Aurelie, Ben, Berta, 
Chan, Chloe, Clara, Cora, Cristina, Dani B., Daniel, David, Edjinn, Elhadj, 
Esther, Fer, Ibie, Jalón, Jaume, Joan, Joan Albert, Júlia D., Júlia F., Karen,
Marc, Laura, Lluís, Lorena, María, Marta B., Marta R., Marta S., Marta V., 
Martina, Miki, Míriam, Núria, Octavi, Olga, Owen, Patxi, Paz, Penao, Pau, 
Pol, Roc, Roger, Rosa, Sergi, Spogo

CRÈDITS

Amb la col·laboració de:




