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«A xentrificación afecta especialmente á memoria colectiva do barrio, imposibilitando   
a reconstrución do pasado, provocando a perda da identidade local.» 

Left Hand Rotation, Gentrificación no es un nombre de señora

Vídeo,  apropiación e crítica social

Moitos economistas coidan que a crise financeira global que se desatou en 2007  
e 2008 foi a peor dende a Gran Depresión, ocorrida nos anos trinta do pasado sé-
culo. Malia seren as causas da crise numerosas e complexas, o estalido da burbu-
lla inmobiliaria xogou un papel importante nos Estados Unidos. No estado español 
aconteceu algo semellante: o país sumiuse nun predicamento económico de enor-
mes dimensións que foi alimentado principalmente pola especulación inmobiliaria 
e os insostibles procesos de xentrificación nas grandes cidades. As consecuencias 
sociais non tardaron en aparecer e, ao tempo que os bancos que propiciaran a de-
bacle eran rescatados con cartos públicos, milleiros de familias que xa non eran 
quen de pagar as súas hipotecas foron desafiuzadas. Non hai datos precisos sobre 
o número de desafiuzamentos executados dende o estalido da crise, non obstante, 
estadísticas do primeiro trimestre de 2012 indicaban que nesas datas producíase 
unha media de 517 desafiuzamentos diarios.
No marco deste escenario convulso, o colectivo Left Hand Rotation define o seu tra-
ballo coma «un xiro na dirección oposta que pode producirse en calquera intre, un 
parafuso que cómpre apertar xusto ao contrario do agardado».  Left Hand Rotation 
propúxose recompilar materiais atopados en filmes de ficción onde as problemá-
ticas asociadas á cuestión da vivenda aparecesen na trama principal ou con certa 
relevancia na súa liña narrativa. Partindo destas liñas de investigación e apropiación, 
comezaron un proxecto titulado Ficción Inmobiliaria, que até o día de hoxe consta 
de dúas partes.

[...]

«A ficción rara vez trata sobre lugares; na ficción importa a historia. Mais se atende-
mos á localización, sen deixar de prestar atención á trama, poderemos acceder á 
parte do coñecemento fílmico almacenado na imaxe audiovisual». Así, a tarefa de 
apropiación videográfica do colectivo Left Hand Rotation poderíase ver coma unha 
especie de extracción de contidos latentes que resoa fortemente cos conflitos so-
ciais de entre as entrañas dos entramados ficticios, aparentemente inocentes e 
despegados da realidade. Será posible que certas colaxes audiovisuais nas que se 
recontextualizan certos contidos ocultos coma os que podemos apreciar na serie 
Ficción Inmobiliaria nos permitan descubrir revelacións documentais no corazón 
do cine de ficción? Que é o que din —a miúdo entre liñas— as ficcións sobre as 
nosas realidades?

Colectivo Left Hand Rotation:
Ficción Inmobiliaria I (2013, 21’, V.O.)
Ficción Inmobiliaria II (2015, 26’, V.O.)

Tirado de https://cminvestigacion.wordpress.com/2015/06/19/video-apropiacion-y-critica-social. 
Traducido por Cineclube Pontevedra.
Máis información sobre o colectivo en : http://www.lefthandrotation.com e http://lefthandrotation.blogspot.com


