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La intervenció consta de l’apegada de cartells en quatre punts cèntric i transitats del barri de Benima-
clet a València ciutat.

Els cartells son de les dimensions 594 mm x 420 mm* i estan pegats amb cola cel·lulòsica.

Amb el pretext de l’article 4.1 de la Constitució Espanyola he fet la següent composició.

L’article diu així: Art. 4.1: La bandera d’Espanya és formada per tres franges horitzontals, vermel-
la, groga i vermella; la groga és de doble amplària que la de cadascuna de les vermelles.

He volgut jugar amb els colors de la bandera i amb el poder com a símbol nacional d’aquesta, i con-
traposant-lo al poder real nacional, que el regenten bancs més importants de l’Estat. Així, he canviat 
els colors roig i groc per els colors corporatius, junt amb els seus logotis, dels bancs: BBVA, Banco 
Santander i Bankia.

EL MERCADO LIBRE FUNCIONA!
El Banco de España ha cifrado esta semana las ayudas públicas recibidas por la banca desde 2009 en 61.366 millones, 
una cifra superior a los algo más de 50.000 millones que se estimaban hasta ahora (la AEB las sitúa en 53.555), pero aun 
así muy por debajo de lo que Bruselas considera ayudas de Estado, que ascienden a 100.000 millones aproximadamente.

Art. 4.1: La ban-
dera d’Espanya 
és formada per 
tres franges horit-
zontals, vermella, 
groga i vermella; la 
groga és de doble 
amplària que la de 
cadascuna de les 
vermelles.
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Per altra banda he escenificat, amb la composició, la gran mentida en la que vivim, i que ha penetrat 
totalment al nostre imaginari col·lectiu: el mercat es lliure. En la banca i les grans empreses no im-
pera el mercat lliure perquè, en aquest, si la empresa fa fallida s’acaba el negoci. En canvi, a la banca i 
a les gras empreses, se les rescata o se’ls condonen els deutes. Per això, en t humorístic, es pot llegir el 
lema: EL MERCADO LIBRE FUNCIONA!

Al públic al que esta dirigit és a tota la ciutadania, sense excepció. Per això la tria de llocs transitats; 
entre altres la plaça principal, l’església o una escola. 

Les localitzacions exactes son aquestes:
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