Rutes
metropolitanes
per la nova
Barcelona

La guia Rutes metropolitanes per la nova Barcelona inclou diversos itineraris
de la ciutat i el seus voltants, elaborats i documentats pels estudiants del
Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA (curs 2006-2007). L’estruc
tura de la guia, que es divideix en tres blocs –Treballs i poders, Confluències
i dispersions, i Representacions– es va inspirar en el survey, un estudi fotogràfic
de la ciutat fet entre el 2006 i el 2008 amb artistes representatius de la segona
meitat del segle xx i presentat al MACBA en l’exposició L’arxiu universal. La con
dició del document i la utopia fotogràfica moderna. A través d’aquestes rutes,
els autors han intentat cartografiar les grans transformacions de Barcelona
i del seu entorn metropolità a partir de la dècada dels vuitanta, i s’han centrat
noves formes i xarxes de socialització.
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Rutes
metropolitanes
per la nova
Barcelona

		 Rutes metropolitanes per la nova Barcelona
5 Las guies turístiques com a espai de resistència.
		 El cas de les guies secretes de Barcelona
		 Jorge Ribalta
7 Una cartografia de les relacions emergents
		 Xavier Antich
9 Treballs i poders
12 Connexions globals. L’epicentre de les comunicacions
		 Óscar Fernández
20 Transnacionals locals. Fluxos internacionals del capital i edificis singulars
		 Josep Gallardo
30 Les elits urbanes i la xarxa educativa religiosa. El pes de la continuïtat
		 Itziar Imaz, Francesca Regni
38 Xarxes globals amb arrels locals. Els Latin Kings
		 Sonia Fernández Pan
45 Confluències i dispersions
48 Mutacions del centre tradicional. La Rambla
		 Marta Delclós
70 Noves centralitats. Els centres comercials
		 Alejandro Garay, Itziar Imaz
78 Una altra internacionalització. L’economia xinesa en l’àrea metropolitana
		 Alejandra Pombo, Esther Serra
84 Classes treballadores i perifèries urbanes. Polígons
		 Itziar Imaz, Alejandra Pombo, Francesca Regni
92 La dissolució urbana. Condominis i urbanització dispersa
		 Alejandro Garay
101 Representacions
104 Paisatges consagrats. El Barri Gòtic
		 Esther Serra
114 Paisatges humans. El mite del Barri Xino
		 Marta Delclós
130 Paisatges reivindicats. El patrimoni industrial
		 Josep Gallardo, Itziar Imaz
140 Paisatges retòrics. La Gran Via
		 Alejandro Garay

5

Les guies turístiques com a espai de resistència.
El cas de les guies secretes de Barcelona
Jorge Ribalta
En els anys finals del franquisme, el pes creixent del moviment social
d’oposició a la gestió urbana de Barcelona, sota la dictadura, es manifesta
de forma difusa, subterrània. Les imatges que intenten aportar visions crítiques de la ciutat es fan fora de l’àmbit de la cultura fotogràfica i al marge
del periodisme o la fotografia editorial. És aquí, en aquests espais menors,
on es gesta el nou fotoperiodisme que esclatarà a mitjans dels setanta,
al final del franquisme i la transició, amb autors com ara Manel Armengol,
Joan Guerrero, Jordi Socias, Kim Manresa i Anna Turbau. El nou reportatge
urbà amb voluntat crítica es plasma en l’espai de les «guies secretes» de
Barcelona. Se’n pot trobar un precedent en el llibre Això també és Barcelona,1
amb text de Josep Maria Espinàs, il·lustracions de Cesc i fotografies d’Oriol
Maspons i Julio Ubiña, que apareix el 1965. Es tracta d’una guia turística que
vol introduir-se als circuits del turisme internacional i això explica que es
publiqui en diversos idiomes. Però el seu recorregut per la ciutat pretén mostrar
l’altra cara de la visió oficial, la que no surt en les guies i itineraris i que és una
referència per als treballs posteriors i més obertament polítics.
El 1971 apareix Barcelona pam a pam, d’Alexandre Cirici, amb fotografies
també de Maspons, del qual se’n fan successives reedicions i reimpressions fins
a mitjans dels vuitanta, i que té una introducció titulada de manera eloqüent
«Una altra Barcelona».2 La idea d’apropiar-se del format de les guies turístiques per reflectir formes de cultura i resistència popular continua i té la seva
expressió més radical, conscient i coneguda en la Guía secreta de Barcelona,
de Josep Maria Carandell, publicada el 1974, amb fotografies de Jordi Socias
i reelaborada en una segona edició de 1982 amb fotografies de Colita.3
Aquestes guies secretes de Carandell, de gran difusió en el seu moment, es
limitaven a explicar la part fosca de la ciutat, en particular del centre històric.
Aquí, el mite dels baixos fons de la ciutat, essencialment del Barri Xino, hi
adquiria contingut polític i es vinculava amb formes de vida subalterna i dissident reprimides per les representacions oficials i «normalitzadores» de la
ciutat. Aquestes contraguies, documents de l’«altra Barcelona», volen ser
una crònica de la vitalitat no només de les classes populars, sinó del conjunt
de la societat civil sota la dictadura, de les seves formes clandestines de
resistència («a Barcelona es reorganitzava la cultura catalana a l’empara de
les idees catalanistes, socials i, fins i tot, esotèriques, en petits grups, durant
la dècada dels quaranta, en els moments de màxima dificultat per a l’expressió
en català»)4 i, particularment, dels seus processos de recomposició. Tot això
culmina amb el sorgiment d’un moviment popular en els anys setanta, que
coincideix amb el final de la dictadura i amb la consegüent irrupció en l’esfera
pública de nous comportaments socials.
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Carandell en el pròleg fa un breu recorregut per les organitzacions polítiques
de la classe treballadora abans de la Guerra Civil i de la recomposició clandestina posterior, amb el moviment nacionalista català com a eix, i narra
el procés que conflueix en un moviment opositor d’amplis sectors en els anys
seixanta. En les guies secretes es reflecteix un moment d’obertura social
i política prèvia a la normalització de 1981-1982 en endavant, d’una eclosió
de les subcultures en l’esfera pública. En la segona meitat dels seixanta
Barcelona viu un període relativament curt d’intensa experimentació social,
una breu «edat d’or» en els moviments socials i culturals populars a la ciutat,
que produirà manifestacions artístiques molt influents (des del naixement
de la indústria del còmic fins a les primeres experiències de televisió local,
passant per una nova escena musical i teatral). A partir de principis dels vuitanta aquesta efervescència serà absorbida per les polítiques culturals oficials.
1 Josep Maria Espinàs: Això també és Barcelona. Barcelona: Lumen, 1965. Publicat en diversos
idiomes.
2  Alexandre Cirici: Barcelona pam a pam. Barcelona: Teide, 1971.
3 Josep Maria Carandell: Guía secreta de Barcelona. Madrid: Al-Borak, 1974, i Nueva guía
secreta de Barcelona. Barcelona: Martínez Roca, 1982.
4 Guía secreta de Barcelona, op. cit., p. xv.
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Una cartografia de les relacions emergents
Xavier Antich
Des del Programa d’Estudis Independents (PEI) del Museu d’Art Contemporani
de Barcelona es va iniciar l’any 2006 un procés d’investigació urbana i d’arxiu
vinculat a les realitats emergents de la nova Barcelona. Es tractava de cartografiar els aspectes més rellevants de les transformacions de la ciutat de Barcelona
i del seu entorn metropolità a partir de la dècada dels vuitanta, i centrar-se
especialment en el canvi del paisatge urbà, fruit de l’evolució ciutadana i de les
noves formes i xarxes de socialització.
Els textos que es publiquen aquí formen part d’aquest estudi fotogràfic de
la ciutat, fet entre el 2006 i el 2008 i que es presenta en l’exposició L’arxiu
universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna, del 23
d’octubre de 2008 al 6 de gener de 2009. En aquests textos, la part teòrica de
la investigació va anar a càrrec dels estudiants del PEI i la va liderar en la primera fase el geògraf i historiador Joan Roca. L’estructura es va organitzar entorn
dels mateixos tres grans blocs que l’estudi fotogràfic: treballs i poders, confluències i dispersions, i representacions. Arran d’aquesta investigació va sorgir
el projecte de fer una guia d’itineraris per Barcelona, amb la intenció d’aprofundir en formes d’apropiació i visualització d’aquestes noves realitats urbanes.
En aquest marc d’investigació, es va donar especial protagonisme a les diverses
modalitats de relació entre el present i el passat: tant pel que fa a les noves
imatges i signes urbans en les formes ja preexistents, com a les noves realitats
que modificaven o introduïen variacions respecte al que fins aleshores havia
configurat el mapa de la ciutat. Era una operació de rastreig, en què no s’hi
valien diagnòstics precipitats: es tractava de mirar la realitat metropolitana
i detectar-ne el pols.
La complexitat dels processos que caracteritzen la nova Barcelona, en molts
casos, en curs i, per tant, de difícil dissecció, només permetien –i només
permeten encara–, una aproximació provisional, temptativa i, per força, fragmentària. D’aquí que els itineraris no reprodueixin mecànicament en cada cas
un mateix esquema de ruta, sinó que descriuen apropaments, passejos i recorreguts de naturalesa diversa per a cada un dels aspectes que s’hi destaquen.
Les rutes conviden a recórrer la nova ciutat i proposen una reflexió crítica,
que se centra en el discurs que la ciutat construeix dins de la mateixa ciutat.
No pretenen, en definitiva, emetre judicis, però sí apropar-se a fenòmens
característics de les actuals transformacions, no només de l’espai urbanístic,
sinó de la vida urbana en el seu sentit més ampli.

Treballs i poders
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Treballs i poders
Els canvis tecnològics de les últimes dècades, juntament amb la globalització
de l’economia, han comportat una gran transformació dels sistemes laborals.
Els límits entre «amos» i «treballadors» s’han modificat. Hi ha noves formes
d’organització i divisió del treball i també noves combinacions de les velles:
el sistema de fàbrica i de grans empreses és ben viu i vigorós en la metròpoli,
el cor de la ciutat batega també al ritme d’autònoms, subempleats legals
i il·legals, treballadors domèstics i petites empreses de professionals, de vegades autoexplotats. Ni les classes subalternes ni les classes mitjanes són ara
com eren fa tan sols quinze anys. També s’han modificat les xarxes de poder,
tot i que en menor mesura. La continuïtat d’una elit no gaire nombrosa en els
diferents camps econòmics, socials, polítics i culturals és un dels trets destacats de Barcelona. Tanmateix, la globalització comença a fer-se notar, de
vegades amb manifestacions inesperades. Una de les més recents ha estat
l’entrada en bloc de l’empresariat xinès barceloní a la Cambra de Comerç.
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Connexions globals. L’epicentre de les comunicacions
Óscar Fernández
Ruta per l’eix logístic de la Barcelona postindustrial a través dels nusos
centrals d’interconnexió econòmica, des del Port Vell fins a l’aeroport
del Prat, passant per la Zona Franca. Com si es tractés d’un itinerari
arqueològic pel futur, proposa recórrer alguns llocs de naturalesa fluïda
i d’intercanvi.
La història visual de Barcelona mostra

sinó l’anomenada economia postin-

que la trama urbana ha donat l’esquena

dustrial, basada en sectors terciaris

al mar durant segles. Fins ben entrat

i, sobretot, en la indústria del turisme.

el segle xix, la majoria de les vistes de la

Tot això determina aquest primer re-

ciutat despleguen una disposició urba-

corregut. Es tracta d’un itinerari que

nística completament aliena al litoral:

recorre un espai genèric, d’aparença

la ciutat apareix sempre emmurallada,

estàtica, però que és, de fet, absolu-

atès que eren prioritaris la defensa

tament frenètic. Aquí, la decadència

militar i el tancament del seu flanc

de nínxols de negoci i el creixement

marítim. Tot i que és cert que la indús-

d’altres models de producció convi-

tria, aleshores incipient, de majoria

uen juxtaposats, gairebé parcel·la

tèxtil i encara localitzada dins el nucli

a parcel·la.

històric, ja alimentava des del segle
xix un port molt actiu i pròsper, aquest

Els jardins Walter Benjamin

port encara era ben diferent del model

[Pl. de la Carbonera, entre Av. Paral·lel

de port obert, mercantil i turístic, que

i Pg. Josep Carner]

coneixem avui.

L’itinerari comença davant del port

Així, doncs, l’actual eix logístic, cons-

de Barcelona, als jardins Walter

tituït pel port, l’àrea industrial de la

Benjamin. Allà, s’hi homenatja l’escrip-

Zona Franca i l’aeroport del Prat, és un

tor d’El mocador (publicat per primera

producte de la modernitat. Aquestes

vegada en alemany el 1972), relat que

àrees formen l’autèntic aparador

va difondre la manera d’imaginar la

global de la nova ciutat que neix en

ciutat des del mar que avui ens és tan

les dècades que van de 1920 a 1970:

familiar. Aquesta nova perspectiva

des de la manera en què s’organitza el

va servir d’inspiració a l’arquitecte Le

treball en cada una de les indústries

Corbusier, que va inventar una nova

fins als diversos estils arquitectònics
que caracteritzen els equipaments.
A causa de la seva gran capacitat
d’adaptació, aquest eix ha mantingut,
i encara manté, un marcat protagonisme en el desenvolupament econòmic de Barcelona. I això és així per
bé que la font d’aquesta nova embranzida ja no ha estat la indústria pesada,
Jardins Walter Benjamin

1
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Vista del Port Vell, el Museu Marítim i l’extrem sud de la Rambla

Barcelona des de la coberta d’un vaixell

i, més tard, en la seva projecció com a

quan va salpar el 1932 cap a les illes

destinació turística.

Balears: es tractava del Pla Macià,
a partir del qual el port ha tingut un

El Port Vell

paper capital en el disseny de la ciu-

Davant dels jardins, emergeix l’actual

tat. D’aleshores ençà s’ha convertit

port de Barcelona, que no té gaire o res

en un focus de centralitat econòmica

a veure amb el que Walter Benjamin

que connecta el centre de la ciutat,

devia conèixer. L’actual port comer-

a través del corredor del Morrot, amb

cial, el Port Vell, ha canviat els barcos

una nova àrea destinada a ús indus-

pesquers pels iots de luxe, i la llotja de

trial. Així, el port, entrada navegable

peix pels centres comercials i de ne-

tradicional de Barcelona, passa a

gocis. El rentat de cara té molt a veure

comunicar-se amb la nova porta

amb un procés global que afecta l’eix

d’entrada aeronavegable de la ciu

logístic des de fa vint anys: la necessi-

tat, l’aeroport. I totes dues entrades

tat de reconvertir les indústries tradi-

queden connectades per una àrea

cionals. El port és actualment una seu

d’influència llavors emergent i avui

de negocis relacionats amb els serveis

completament desenvolupada: la Zona

i la gestió d’empreses. D’alguna ma-

Franca. L’ocupació de l’espai i la seva

nera, s’acompleix així la proposta del

representació visual es van unir aquí

vell Pla Macià d’apropar els centres

amb la finalitat de construir el nou eix

de negocis a l’àrea portuària a través de

de recepció i producció de capitals de

la creació d’una nova àrea, la city. No

Barcelona. Aquest eix, amb el temps,

obstant això, els nous monuments de

ha estat clau per a Barcelona; primer

l’economia postindustrial han nascut

en el seu desenvolupament industrial

amb un sentit ben diferent.

2
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World Trade Center

El World Trade Center
i el Maremàgnum

3

4

gran esdeveniment internacional de
la Barcelona recent, els Jocs Olímpics

[Moll de Barcelona]

del 92, que han estimulat la penúltima

El World Trade Center i el

fase de creixement i modernització de

Maremàgnum són com aquells lleons

la ciutat.

que, diu el mite, escortaven Hèrcules

Tant el Maremàgnum com el World

a la porta de l’estret de Gibraltar.

Trade Center són arquitectures tanca-

Aquests, però, sí que reben els seus

des que esquiven tota relació amb l’en-

clients amb els braços oberts. El

torn físic, urbà i social. L’hermetisme

primer és un recinte de convencions

i la negació de l’espai públic d’aquests

i oficines dissenyat per Ieoh Ming Pei

edificis, dissenyats amb l’única fina

entre 1990 i 1993; el segon, un com-

litat d’allotjar la màxima activitat co-

plex comercial i d’oci firmat per Albert

mercial possible, són tan grans que els

Viaplana per les mateixes dates. Tots

mateixos arquitectes s’han vist obli-

dos viuen un aïllament que té més a

gats a ancorar-los d’alguna manera a

veure amb aquelles terres de ningú

l’entorn, encara que sigui maquillant-

–que a l’origen representaven el port
franc– que no pas amb qualsevol altre
referent: són literalment illes del capital que han brotat en un port on cada
vegada desembarquen més turistes
i menys mercaderies. Aquestes infraestructures, que rematen una operació
urbanística més ambiciosa de recu
peració del front litoral, neixen del
Maremàgnum
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Vista de la zona on es va construir el 1933 «La ciutat de repòs i de vacances»

los amb citacions historicistes. Aquí,

Motors. Gràcies al sistema de treball

com en tot allò que ha estat construït

que van introduir aquestes fàbriques,

a l’ombra de l’olimpisme, ha renascut

basat en la producció estandardit-

una pretesa «marca Barcelona», el

zada i en la reducció de la jornada

confús enunciat del qual barreja

laboral, la Zona Franca va ser pionera

classicisme mediterrani, alta tecno-

a l’hora d’acollir ofertes de lleure per

logia, cosmopolitisme i culturalitat

als seus treballadors. És així com va

en una mena de neonoucentisme

néixer, precisament a l’àrea litoral que

globalitzat.

va de la Zona Franca als voltants de
Castelldefels, una de les primeres ciu-

«La ciutat de repòs

tats de vacances del país, «La ciutat

i de vacances»

del repòs i de vacances», un recinte

5

[Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà

amable, dotat de pistes esportives,

i Viladecans]

àrees d’esbarjo i balnearis, que va es-

Hi va haver una època en què fins i tot

tendre la conquesta de l’estiueig a un

l’arquitectura sorgida a l’ombra de la

públic massiu. Això va permetre que

industrialització i destinada a la classe

la població de Barcelona recuperés la

obrera oferia alts nivells de qualitat.

platja que el port i les muralles de la

Això passava durant la dècada dels

ciutat, durant segles, li havien negat.

trenta i va ser un miratge. A prop del
port franc de Barcelona, fundat l’any

La Zona Franca

1916, es van instal·lar colònies de

El miratge d’ina ciutat oberta al mar es

població treballadora que assortien

va esvair ben aviat, i la Zona Franca

les indústries emergents, sobretot les

es va convertir en tota una altra cosa.

de l’automòbil, com ara Ford i General

La principal responsable d’aquesta
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nova imatge és la Sociedad Española
de Automóviles de Turismo, SEAT.
L’operació SEAT, una barreja de política intervencionista i propaganda
franquista, va ser l’ànima de la Zona
Franca des que es va fundar la fàbrica
als anys cinquanta fins que, als vuitanta, el gros de la producció es va
desviar cap a la planta de Martorell.
La factoria SEAT

6

[Sector A, carrer A]

L’empresa es va cuinar com a recepta
de progrés a partir de dos models
estranyament afins: la producció en
cadena nord-americana i el feixisme
italià. Com FIAT, l’empresa estendard
de l’eficàcia i l’orgull patriòtic italià, de

Antiga seu de la factoria SEAT, Zona Franca

la qual SEAT era filial, l’empresa espanyola es va implantar a la Zona Franca

La factoria Nissan

per començar a produir cotxes en

[Sector 8-C/3-N 77-111]

sèrie amb la intenció de crear un nou

A partir de la dècada dels setanta, el

mercat, el de l’automòbil utilitari. Va

model SEAT va entrar en crisi. Calia

triomfar el model fordista cañí que

actualitzar els sistemes de producció,

el franquisme defensava, i el 600 es

i es van imposar els models asiàtics,

va erigir en la senyera d’una societat

amb Toyota i Nissan com a referència

en ple creixement. Era un país, però,

de model de producció més flexible en

amb un cap d’Estat que tenia la sinis-

què la granota greixosa se substitueix

tra habilitat d’executar tres membres

per les immaculades bates blanques.

de la CNT al barceloní Camp de la

Ara les tasques de supervisió són el

Bota, mentre inaugurava la planta de

més important, ja que el treball feixuc

SEAT a la Zona Franca. L’arquitectura

el fan robots controlats per ordinadors.

de les instal·lacions, caracteritzada

El model desembarca a Barcelona el

pel llenguatge abstracte i l’estètica

1979, a través de Nissan, i ben aviat

aparentment innocent dels nous ma-

pren les regnes d’un mercat espanyol

7

terials industrials, també és el resultat
del gust del règim per la modernitat
castissa. D’aquesta manera, l’equip
de l’arquitecte Ortiz-Echagüe va
fusionar l’empresa nacional i la nova
arquitectura en una espècie d’unitat
sagrada que va permetre a la doctrina
dictatorial d’engalanar-se amb una
pàtina maquinista i enlluernadora.
Planta de Nissan Motor Ibérica, Zona Franca

17

Connexions globals. L’epicentre de les comunicacions

força dèbil. El 1981, Nissan ja contro-

de la terminal, i ofereix una panorà-

lava el 55% de la companyia Motor

mica neta des del vestíbul. La funció

Ibérica, la mateixa empresa que havia

d’aquest mur cortina, tanmateix, és

posat en marxa Ford i que ara ha passat purament escenogràfica. Té com a
a anomenar-se Nissan Motor Ibérica: el

objectiu incorporar-se als llenguatges

pas del model americà al model japo-

en voga, a més de reforçar la metàfora

nès, del fordisme al toyotisme, s’esdevé de l’aeroport com a porta d’entrada de
en els terrenys de la mateixa empresa.

la ciutat.
Dues dècades més tard, aprofitant

L’aeroport del Prat

8

la inèrcia de l’esperit olímpic, es fa la

Tant el Consorci de la Zona Franca

primera ampliació de l’aeroport del

com el Pla Macià van tenir clar, ja en la

Prat. El seu arquitecte, Ricardo Bofill,

dècada dels trenta, que calia construir

es va acollir novament a l’esquema de

un aeroport per a Barcelona i que el seu l’arquitectura genèrica i, alhora, pseudovalor dependria del lloc on s’establís.

historicista de la «marca Barcelona».

Així mateix, els primers projectes arqui- No deixa de ser curiós contemplar
tectònics, com el d’Antoni Puig Giralt,

la contradicció que hi ha entre els

tenien en compte que el seu disseny
s’havia d’inspirar en els nous llenguatges moderns. El seu paper com a motor
del progrés seria d’aquesta manera l’essència de l’aeroport des del naixement
de la idea durant la República. Unes
quantes dècades després, la dictadura
franquista també la va reprendre com
a símbol de modernitat, i finalment el
va construir als seixanta. Per tant, per
construir les instal·lacions que avui
coneixem, es va inspirar en el projecte
republicà, per bé que alliberant-lo de
l’esperit original.
Partint de l’antic aeròdrom Muntadas,
el 1949 van començar les successives
ampliacions que van culminar amb la
construcció del nucli, l’actual Terminal
B, el 1968. L’estructura de formigó
i acer, la planta lliure i el mur cortina es
van dissenyar segons els nous cànons,
mentre que la decoració es va encarregar a Joan Miró, que hi va instal·lar un
mural colossal el 1970. El primer aeroport del Prat és, bàsicament, una gran
caixa de formigó que tanca mitjançant
una làmina de vidre la part frontal
Aeroport del Prat
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exteriors hermètics de les terminals

des que es veuen des de les passarel·les

A i C i els seus interiors, adornats amb

mecàniques de l’aeroport, ha ocupat el

postissos classicistes. Els revesti-

front marítim de la ciutat. La city del Pla

ments aplicats com màscares sobre

Macià és avui un passeig marítim amb

l’estructura constitueixen una mostra

palmeres –allà sí que hi sobreviuen. I la

d’aquest nou classicisme cosmopolita

platja, on al segle xviii encara fondejaven

que ressuscita com a senyal d’iden-

els vaixells mercants, avui és plena de

titat, gairebé com si fos una paròdia,

gom a gom de banyistes. Tota la ciutat,

l’esperit noucentista.

amb l’eix logístic inclòs, s’ha abocat a

Al mateix temps, aquest intent d’an

aquesta platja com si l’única indústria

corar a l’indret un edifici que es carac-

viable a Barcelona fos, definitivament,

teritza justament per l’anonimat

la del lleure.

i l’absència d’estil es basa en una altra
estratègia: potenciar l’entorn natural.
El Prat és l’únic aeroport de l’Estat
espanyol amb miradors al mar; un mar,
però, que no es veu pas. El paisatge
mediterrani penetra en el Prat a través
d’elements que connecten l’interior
amb l’entorn concret en què s’insereix
l’aeroport: és el cas, per exemple, del
mirador que recorre tot el mur opac
del tancament de l’aeroport, amb la
finalitat d’incorporar en el fluir del
viatger l’excèntrica possibilitat de contemplar el paisatge de pinedes rere
les quals s’oculta el mar; o com la inclusió d’un oasi de palmeres a l’interior
del vestíbul principal, en una clara al·
lusió al clima mediterrani i a la imatge
costanera que la nova Barcelona vol
potenciar.
Amb el temps, les palmeres del vestíbul
del Prat s’han anat assecant, encara
que els turistes, per la seva banda,
continuen aterrant. També l’esperit
olímpic es va desinflar, però els turistes
no deixen de desembarcar al port.
I Nissan està en crisi, substitueix la
seva plantilla per robots i es fusiona
amb Renault per crear un gegant global
de l’automòbil; però el turisme continua arribant. I és que la vella platja de
Barcelona, que s’amaga rere les pine-
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Transnacionals locals. Fluxos internacionals del capital
i edificis singulars
Josep Gallardo
Ruta per la Barcelona global de les grans corporacions multinacionals
a través d’alguns edificis singulars, que defineixen l’actual silueta urbana de la
ciutat, i de centres de negocis, menys visibles, que tracen el mapa de l’economia
immaterial capdavantera. La conformen tres itineraris: de la Barceloneta a
la plaça de les Glòries; l’avinguda Diagonal de la plaça Joan Carles I a la plaça
Maria Cristina, i l’enllaç entre la plaça Francesc Macià i la plaça Espanya.
Barcelona canvia. Des que va comen-

tant metropolità i permet una visió en

çar el procés de transformació inten-

altura dels nous fluxos internacionals

siva amb motiu dels Jocs Olímpics del

del capital.

92, la ciutat viu en una dinàmica de
canvis urbanístics, econòmics, socials

De la Barceloneta

i mediambientals que alteren profun-

a la plaça de les Glòries

dament la fesomia i la vida de la ciutat.
Alguns dels trets més visibles de la

Barceloneta

nova ciutat global són les innovaci-

El parc de la Barceloneta i la seva torre

ons i les activitats financeres, d’una

del Gas són restes de la memòria ur-

banda, i la concentració de serveis

bana i fabril del barri. Avui, a ben poca

avançats a la producció, de l’altra.

distància, s’erigeix una icona de la ciu-

La indústria deixa de ser el sector

tat, la seu de la corporació global del

econòmic dominant –es deslocalitza

Grup Gas Natural

o es relega a les perifèries– i sorgeix

Enric Miralles i Benedetta Tagliabue.

un nou model de creixement. En l’àmbit

Segons com, Gas Natural torna al seu

social, les conseqüències són profun-

lloc d’origen, un cop s’han fet les grans

des: polarització en la distribució dels

requalificacions urbanístiques dels

ingressos dels treballadors i augment

solars dels quals era propietària, i hi

de les situacions d’exclusió social,

torna com a referent.

amb salaris baixos, desplaçaments

Es podria dir que reescriure la me

de població i treball clandestí, precari

mòria urbana és una de les funcions

i a domicili.

dels gratacels, que amb l’eliminació

En la ciutat emergent, el protago-

dels rastres de la història local, fabril

nisme recau en la tensió entre la

i obrera, aspiren a construir un present

història local i la ciutat global. Aquest

sense memòria social del lloc. Són

«model» necessita amagar les his-

edificis impersonals, transparents,

tòries locals per construir el somni de

sovint uniformes, que acaben homo-

la ciutat global. Al bell mig d’aquest

geneïtzant la ciutat. Tampoc no hi ha

somni s’hi troben les grans corpora-

res d’original pel que fa a l’esquema

cions. I el seu emblema és el gratacel,

de convertir-los en símbols de poder

el nou referent visual de la ciutat, que

empresarial i d’obtenir el màxim bene-

satura l’horitzó social i vital de l’habi-

fici del sòl.

1

, projectada per
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Seu del Grup Gas Natural

Torre Mapfre i Hotel Arts

El districte 22@Barcelona

Alemanya, França, els Estats Units,

La torre Mapfre

Holanda, Itàlia, el Regne Unit, etc.,

2

és una de les

torres que sintetitzen, amb l’Hotel

s’han instal·lat als nous edificis d’ofici-

Arts,

nes. D’aquesta manera empreses com

3

certa imatge de l’urbanisme

aplicat al front litoral arran de l’ope-

ara Reckitt Benckiser, Alstom, Pierre

ració dels Jocs del 92. Amb la seva

Fabre, Schneider, Sanofi Aventis, Sara

posició d’edifici panòptic, és com si

Lee, Suez, Teletech, Whirpool, amb

vigilés i controlés el desenvolupament

les seves inversions, configuren els

del districte 22@, l’ambiciós projecte

fluxos –nous i no tan nous– de capital

de transformació de 200 hectàrees de

internacional a la ciutat, inserits en

sòl industrial del Poblenou en un nou

els circuits de la globalització.

model de ciutat (habitatges, equipa-

Ja en el tram final del recorregut s’alça

ments i treball en sectors de la nova

l’edifici Media-TIC

economia). S’espera que el barri, clau

Roc Boronat i Sancho de Ávila), per a

per al futur econòmic de Barcelona,

empreses del sector audiovisual i de

es converteixi en el motor de creixe-

la informació, al costat de les instal·

ment de la ciutat.

lacions de Radio Nacional d’Espanya

El trajecte (avinguda Icària i carrer

(C. Roc Boronat, 127). Més enllà, hi ha

Arquitecte Sert, pels carrers Àvila,

encara l’edifici Indra (C. Roc Boronat,

Pujades i Roc Boronat), a través del

133), multinacional espanyola d’electrò-

cor del Poblenou industrial, testimo-

nica civil i militar i, al davant, als jardins

nia aquest procés de canvi, en què

de Ca l’Aranyó, hi creix la seu corpora-

l’actuació urbanística precedeix el

tiva del Grup RBA (Av. Diagonal – C. Roc

creixement econòmic. Multinacionals

Boronat), multinacional local d’edició

de sectors emergents, amb seu a

i comunicació.

4

(entre els carrers
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Torre Agbar (Aigües de Barcelona)
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La plaça de les Glòries
El carrer Roc Boronat ens situa davant
del Centre Comercial Glòries, un dels
primers edificis especulatius-urbanístics del període dels Jocs Olímpics del
92. El centre es va construir en el solar
de l’antiga fàbrica de màquines d’escriure Olivetti, i ocupa, així, el lloc d’una
de les grans referències del procés
d’industrialització de la zona.
El complex nucli urbà de la plaça de
les Glòries va representar el límit
urbanístic de la ciutat fins als anys
vuitanta. D’aleshores ençà, l’expansió
de la ciutat cap a l’est fins al mar ha
donat lloc a un poderós eix de nova
centralitat.
La peça més característica d’aquesta
nova àrea és, sens dubte, la torre
Agbar,

5

el nou símbol de la ciutat.

La seu corporativa del Grup Agbar
mostra la capacitat del poder econòmic d’imposar a Barcelona una nova
imatge, metàfora, al seu torn, de la
poderosa invasió i expansió del que
és privat en l’esfera pública i social.
De la plaça Joan Carles I
a la plaça Reina Maria Cristina
La plaça Joan Carles I
El 1969 es va aixecar, a prop de la
plaça Joan Carles I la torre del Banco
Atlántico, avui Banc de Sabadell

6

(C. Balmes, 168-170), una de les prin
cipals corporacions financeres que
es van establir en aquesta zona. Per
construir-lo, els arquitectes Mitjans
i Balcells van visitar Gio Ponti a Milà,
autor del gratacel Pirelli, amb l’objectiu
de conèixer-ne les motivacions i assajar-ne una adaptació a Barcelona.
Aquest és el començament dels edificis
d’altura a la Diagonal.
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globals és escassa, però tanmateix
significativa: Zurich (Via Augusta, 200),
Random House Mondadori (Travessera
de Gràcia, 47), Wrigley (Via Augusta, 2)
i Olympus (Via Augusta, 158), entre les
més importants.
La Diagonal (de la plaça Francesc
Macià a la plaça Reina Maria Cristina)
Si es fa el recorregut des de la plaça
Francesc Macià en direcció a la Zona
Universitària, per la banda esquerra
de la Diagonal (més que un carrer i
menys que uns Camps Elisis), són visibles les corporacions globals Unilever
(Diagonal, 569), Solvay (Diagonal,
599), Polimeri Europa (a l’altra banda,
Banc de Sabadell

a Diagonal, 652), Levi Strauss
(Diagonal, 605) i a la banda dreta

L’Esquerra de l’Eixample

Planeta de Agostini i BBVA (Diagonal,

A l’interior de la trama urbana de

662). El recorregut continua amb La

l’Esquerra de l’Eixample, al voltant

Caixa (Diagonal, 621), Basell España

de l’eix de la Diagonal, es concentren

(Diagonal, 615), Sony (C. Sabino de

la majoria de les multinacionals que

Arana, 42), Nalco España (C. Pere

es beneficien de la quadrícula racional

i Pons, 9), Arbora & Ausonia (també

i dels equipaments, en un segment

a la dreta, al passeig dels Til·lers, 2)

de l’avinguda que mostra esplèndids
exemples d’arquitectura noucentista
i altres de filiació racionalista dels
anys cinquanta i seixanta. És la ciutat
ordenada i burgesa, per a les classes
mitjanes, fins als anys vuitanta. Hi
tenen la seu Bayer (C. Pau Claris, 196),
Syngenta Seeds (C. Balmes, 117),
Roquette Laisa (Diagonal, 440), Rohm
& Haas (C. Provença, 216), Premier
(C. Balmes, 150), Montefibre (C. Aribau,
185), Mattel (C. Aribau, 200), Manpower
Team (C. Còrsega, 418), Lu Biscuits
(C. Urgell, 240), Henkel (C. Còrsega,
480), General Cable (C. Casanova, 150)
i Ciba (C. Balmes, 117).
A la part alta de la Diagonal, a Sant
Gervasi, la presència de corporacions
Edificis Trade
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i, en plena Zona Universitària, Du Pont

torres de La Caixa

(Diagonal, 651).

L’arquitecte Coderch intervé en el pro-

Aquí estem en una àrea de nova

jecte i influeix perquè es mantingui

creació, amb un centre d’articulació

la continuïtat amb els edificis Trade;

que va començar el 1966 a la plaça

de totes maneres, aquí el mur cortina

Reina Maria Cristina, amb els edificis

és més agressiu, i les torres es coronen

Trade

amb dues escultures mòbils (el logotip

7

de l’arquitecte Josep Antoni

8  

(Diagonal, 621).

Coderch (Gran Via de Carles III, 92-94),

de la corporació), que funcionen com

que es van inaugurar el 1968. Les

a element panòptic sobre la Diagonal

quatre torres enceten un diàleg amb

i la ciutat sencera. Aquesta mirada en

l’entorn format, entre d’altres, pel nou

constant moviment sembla un reflex

edifici de Banca Catalana (avui Planeta

de la inquieta activitat de la principal

de Agostini i BBVA) i El Corte Inglés.

corporació financera catalana, que té

El diàleg es reprèn el 1978 i és el punt

importants participacions en empreses

d’arrencada per ordenar i construir

de serveis com Gas Natural, Aigües de

aquest tram de l’avinguda Diagonal a

Barcelona, Telefónica, Repsol, etc.

la plaça Francesc Macià. Amb els seus

Fa poc, La Caixa ha venut Immobiliària

grans equipaments comercials (Illa

Colonial i la seva participació al Banc

Diagonal, Pedralbes Center), els hotels

de Sabadell, primer grup financer privat

(Hilton, Husa l’Illa) i els edificis d’ofici-

català, que, a l’altre extrem de l’itinerari,

nes, es consolida també una nova àrea

també sembla que observi la ciutat des

de centralitat.

de l’altura de la seva seu corporativa
del carrer Balmes. Dues mirades-metà-

La plaça Reina Maria Cristina

fora des de la complicitat: intenses, vi-

El 1974 es comencen a construir a la

gilants i ubiqües, lubricades pels fluxos

plaça Reina Maria Cristina les dues

del poder financer en la ciutat global.

Torre de La Caixa
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De la plaça Francesc Macià

cions urbanístiques d’aquesta primera

a la plaça Espanya

etapa: el Parc de l’Espanya Industrial,
a la dreta, contigu a l’estació de Sants,

L’altra Diagonal

un triomf de la lluita veïnal, i, més

Si s’arriba a Francesc Macià per la

enllà, a l’esquerra, el parc Joan Miró.

Diagonal, des de l’est, es percep clara-

S’endevina una nova silueta urbana

ment un canvi d’escala, tot i que la

de torres i gratacels cap a la plaça

construcció de la plaça data de 1928.

Espanya. Es tracta, en efecte, d’una

Aquí comença una altra Diagonal i,

àrea emergent destinada a grans

sens dubte, una altra història. Al vol-

superfícies d’ús terciari: la torre

tant de l’avinguda Josep Tarradellas hi

Numància,

ha seus de corporacions globals com

italiana de pneumàtics Pirelli, cinquè

la francesa Danone (C. Buenos Aires,

fabricant mundial, va celebrar el 2000

21), Elyo Ibérica-França (C. París, 43),

el setanta-cinquè aniversari de la

Serunion-França (Av. Josep Tarradellas,

seva presència a Catalunya. En el nú-

34) o Panasonic-Japó (Av. Josep

mero 161, s’alça la torre Tarragona

Tarradellas, 20).

(del grup alimentari Snack Ventures-

10

seu de la multinacional

11

Pepsico) al costat de la torre Núñez
La plaça dels Països Catalans

9

i Navarro,

12

com dues ànimes bes-

Situada al costat de l’estació de fer-

sones, una en blanc i l’altra en negre.

rocarril de Sants, la plaça dels Països

Finalment, en el 109, a prop de la plaça

Catalans es troba en una cruïlla de

Espanya, hi ha la torre Allianz,

grans vies urbanes. Aquesta plaça va

corporativa del Grup Allianz, una

ser un dels projectes més polèmics

de les multinacionals asseguradores

del govern de la ciutat als vuitanta. En

i de serveis financers més importants

aquells anys, amb voluntat regenera-

del món. Davant la torre, a l’altre

dora, es va posar en marxa un pla d’ac-

costat del carrer, és ben visible l’es-

tuació especial a la zona amb inter

cultura multicolor de Joan Miró, Dona

vencions i projectes de millora veïnal

i ocell,

i dotació d’equipaments que la ciutat

que du el seu nom.

reivindicava des de finals de la dictadura.

Amb la seva magnificència, els gra-

14

13

seu

acabada el 1982, en el parc

tacels ens confonen. En uns casos, a
El carrer Tarragona

causa de la seva transparència, que

El fet d’avançar pel carrer Tarragona

va ser un ideal arquitectònic des de

permet ser testimoni d’altres actua-

començaments de segle, basat en les
metàfores d’obertura a l’espai social
exterior i en la visibilitat pública de
l’interior. En altres casos és per la seva
opacitat. Aquests edificis cecs són
com una metàfora de la presó, entesa
no com un joc que es dirimeix en un
dins/fora, sinó en un amunt/avall:
amunt els amos de poder i avall la
multitud, que, amb tot, ha adquirit els

Plaça dels Països Catalans
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Torre Numància

Torre Tarragona

Torre Núñez i Navarro

Torre Allianz

mitjans per produir cooperativament

situada en el complex de la Fira de

una riquesa social que no té.

Barcelona, en el recinte de Montjuïc,
és una mostra urbanística dels anys

La plaça Espanya

15

vuitanta. Avui el procés de canvi es

L’Hotel Plaza, al final del carrer

completa amb l’arribada del tren

Tarragona, és la peça d’articulació amb

d’alta velocitat a l’estació de Sants,

la plaça Espanya. Aquesta construcció,

la inversió en infraestructures per a
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latives (requalificacions, venda del
sòl i generoses llicències) continuen
tenint la seva oportunitat.
S’ha dit que aquesta realitat urbanística d’avui sembla un eco llunyà de
la idea que va concebre l’últim alcalde
franquista, José María Porcioles
(1957-1973), amb vista a la celebració
d’una Exposició Universal el 1982.
Dur-la a terme hauria implicat la
remodelació dels voltants del carrer
Tarragona, amb l’obertura d’una avinguda urbanitzada que havia d’unir
el recinte de Montjuïc amb l’entrada
–ja prevista aleshores– del túnel
de Vallvidrera. I és que Barcelona viu,
efectivament, un continu relleu de
Escultura de Joan Miró Dona i ocell (1982)

trens de rodalies i la construcció d’un
centre comercial i lúdic a l’antiga plaça
de toros de Les Arenes. El projecte,
ideat per l’arquitecte Richard Rogers,
ocuparà 40.000 metres quadrats. Es
tracta, en conjunt, d’una transformació
de pes en què les operacions especu-

Hotel Plaza

somnis de transformació.
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Les elits urbanes i la xarxa educativa religiosa.
El pes de la continuïtat
Itziar Imaz, Francesca Regni
Ruta que, a través de dos itineraris, recorre de forma sintètica alguns espais de
formació educativa i centres de socialització. És una proposta que permet apropar-se a alguns punts d’encontre poc permeables, que conformen gairebé una
ciutat particular dins de la ciutat.
L’aspiració de capitalitat de

i polític en «cent famílies» manté

Barcelona ha estat sempre molt

encara part de la seva vigència. Hi

unida a la voluntat d’internaciona

ha una concentració innegable, certa

lització: encara que la mirada cap

endogamia també espacial, que es

a Europa ha estat sempre una cons

manifesta tant en els llocs de resi-

tant històrica, en un món cada vegada

dència com de formació o socialitza-

més globalitzat, també s’amplia el

ció dels seus membres. I, en aquest

camp de visió; i ara el focus d’interès

context, sobretot pel que fa a la

inclou el planeta en la seva totalitat.

seva dimensió educativa, hi tenen

Però també és cert que una de les

un paper bàsic certes xarxes religio-

característiques de les elits ha estat

ses al voltant de les quals s’articula

la seva relativament escassa per-

una determinada concepció de la

meabilitat. Tot i que Barcelona actua

formació, des de l’ensenyament obli-

com a antena econòmica i cultural

gatori fins a alguns centres d’estudis

d’un espai que desborda els límits

postuniversitaris, vinculats sobre-

de Catalunya, el tòpic de la concen-

tot a l’especialització en direcció

tració del poder econòmic, social

d’empreses.

Vista dels jardins de la Creu de Pedralbes des de l’avinguda d’Esplugues
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Itinerari de formació

entramat social. En el mateix passeig

L’elecció del centre educatiu és deter-

de la Bonanova, en direcció al casc

minant: no només pel nivell formatiu

antic de Sarrià, una zona bàsicament

que s’hi ofereix, sinó perquè la tria

residencial, s’hi concentra la majoria

determina en bona part els vincles

de les clíniques privades de més pres-

socials futurs i la possible inclusió en

tigi de la ciutat; ben a prop, consolats,

determinades xarxes de complicitat.

torres i pisos d’alt nivell. Abans de

L’itinerari passa per alguns centres que

travessar la Via Augusta, s’observa

tenen el reconeixement, de vegades

de lluny el col·legi jesuïta de Sant

explícit en el seu ideari, de formar

Ignasi (C. Carrasco i Formiguera, 32).

líders i de ser, per tant, altament com-

L’educació dels integrants masculins

petitius en una oferta educativa que

de les elits –des dels anys vuitanta, és

permet afrontar els reptes de l’econo-

mixt– ha estat tradicionalment a les

mia global.

seves mans; el seu equivalent femení és
el col·legi Sagrat Cor (C. Sagrat Cor, 25).

La Salle Bonanova

1

[Pg. de la Bonanova, 8]

Aula Escola Europea

L’edifici està situat al passeig de la

[Av. Mare de Déu de Lorda]

Bonanova, i la seva sola presència

A prop del monestir de Pedralbes hi

ja denota rigor i solemnitat. És una

ha aquest centre laic i completament

institució tradicional integrada en la

privat. L’escola va ser fundada el 1968

comunitat de La Salle i la seva acció

per Pere Ribera, antic director de la

pedagògica s’organitza al voltant

secció de batxillerat del Liceu Francès,

de l’educació cristiana. La formació

i el seu projecte educatiu pretén donar

que es rep en aquests centres està

una formació plurilingüe d’altíssim

estretament vinculada a un determinat

nivell, dissenyada per formar futurs

La Salle Bonanova

2
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Escola Thau

3

[Av. d’Esplugues, 49-53]

Situada al costat de la carretera
d’Esplugues, va ser creada el 1963
per la Institució Cultural del CIC
(Cultura-Informació-Cristianisme).
En aquesta escola de caire catalanista, el perfil de l’alumnat correspon
Aula Escola Europea

a certa elit política i professional
de la burgesia catalana. A aquest

líders. Presumeix dels excel·lents

projecte educatiu –que es defineix

resultats acadèmics obtinguts pels

per la seva voluntat d’integrar els

alumnes: un alt percentatge dels estu-

valors cristians, el coneixement de

diants fa després estudis superiors en

la cultura pròpia del país i per fer un

centres internacionals d’elit. Quan es

seguiment personalitzat de l’alumne–

baixa per l’avinguda Pearson, es pot

poden associar-s’hi l’Escola Superior

observar que la configuració urbana

de Disseny Elisava i l’Escola Thau de

d’aquesta zona canvia substancial-

Sant Cugat.

ment respecte a la de Sarrià: seguint
el model de ciutat jardí, aquest antic

Escola Viaró

municipi de residència estacional

[Av. Alcalde Barnils, 2, Sant Cugat del

–integrada a la ciutat al llarg del segle

Vallès]

xx–, concentra la majoria dels cen-

La meitat de l’alumnat d’aquesta

tres educatius privats i concertats de

escola de Sant Cugat és de Barcelona.

Barcelona (com ara Betània-Patmos,

Fundada per l’Opus Dei, una prelatura

St. Peter’s School i Loreto-Abat Oliva).

personal de l’Església catòlica amb

Escola Thau

4

33

Les elits urbanes i la xarxa educativa religiosa. El pes de la continuïtat

Escola de negocis IESE

Business School d’ESADE

activitats en tots els continents,

IESE

és un centre exclusivament masculí,

[Av. Pearson, 21; C. Arnús i Garí, 3-7]

també pel que fa al professorat;

Situada a l’avinguda Pearson, aquesta

tot i això, està concertat per la

escola de Direcció d’Empreses és una

Generalitat en el tram de l’ensenya-

iniciativa de l’Opus Dei. Els valors ètics

ment bàsic. Moltes de les escoles

i morals que l’escola promou es basen

concertades demanen donacions

en la tradició cristiana, assumida,

«voluntàries» elevades (sovint dis-

segons les seves paraules, com «una

fressades de quotes) en concepte

perspectiva que s’ha mantingut en

de despeses de matrícula i activitats

les arrels del progrés social i humà a

extraescolars. Amb això, es fa una

tot el món. Aquests valors posen l’èm-

selecció encoberta de l’alumnat.

fasi en la dignitat i els drets intrín-

L’itinerari podria incloure altres

secs de cada persona, i constitueixen

punts, que afegirien més matisos a

l’eix de qualsevol èxit de l’organització

les possibilitats d’una formació que

i de la societat a llarg termini». Una

té l’accés en part restringit, atesos

altra opció universitària, també en

els alts costos econòmics d’entrada,

l’òrbita de l’Opus Dei, la constitueix la

com ara el Liceu Francès (C. Bosch

Universitat Internacional de Catalunya

i Gimpera, 6-10) o el Col·legi Alemany

(UIC), situada al carrer Iradier. IESE,

(Av. Jacint Esteve Fontanet, 195,

juntament amb ESADE, figuren al

Esplugues de Llobregat).

rànquing de les 25 millors escoles

Tant per la seva situació geogràfica

de negocis del món.

5

com pel seu caràcter, la capital catalana és un destacat centre industrial,

ESADE

comercial i de negocis a escala mun-

[Av. Esplugues, 92-96]

dial. Al voltant del centre urbà de la

En direcció a l’avinguda de Pedralbes

ciutat, s’ha anat configurant una àrea

s’accedeix a aquest centre univer-

d’influència més àmplia que consti-

sitari, situat a la zona des de 1958.

tueix un dels centres econòmics més

Inclou una Business School –conside-

importants del sud d’Europa. Des

rada la tercera millor d’Europa segons

d’aquesta perspectiva cal analitzar

The Wall Street Journal–, l’Escola

algunes institucions universitàries

Superior d’Administració i Direcció

que pretenen garantir, abans que res,

d’Empreses, i la Facultat de Dret.

un futur brillant.

Imparteix una formació «completa,

6
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rigorosa, plural i global en un entorn
internacional, connectada amb el
món laboral i adaptada a les noves
tendències del mercat». Més de
24.000 antics alumnes d’ESADE ocupen llocs directius en empreses internacionals d’alt nivell. La Companyia
de Jesús ha estat molt implicada des
del principi del projecte, el 1956, en
la seva constitució i desenvolupament, i ha estat un exemple clar de
l’estreta col·laboració entre els jesuïtes i destacats representants de la
societat civil.
Itinerari de socialització
No és estrany que bona part dels estudiants d’aquests centres, des de ben

Cercle del Liceu

petits, hagin pogut accedir al Cercle
del Liceu, en algun entreacte d’una

i l’entreteniment de la bona societat».

òpera o ballet, a competicions hípiques

El primer director, Jaume Pla, també

al Real Club del Polo o a celebracions

ho va ser del Círculo Ecuestre. D’acord

familiars en el Círculo Ecuestre: són

amb el model anglès, només en podien

només alguns dels centres exclu-

ser socis els homes, o eventualment

sius de la ciutat. La seva presència

les seves vídues. El 1994 es va origi-

en l’entramat urbà es concentra en

nar una polèmica per la prohibició de

enclavaments representatius: la

negar a qualsevol dona la possibilitat

Rambla, el passeig de Gràcia i l’avin-

de ser-ne sòcia. El 2001 dues empre-

guda Diagonal.

sàries catalanes, Adela Subirana
i Magda Ferrer-Dalmau, van ser les

El Cercle del Liceu

7

[Rambla, 65]

primeres a formar-ne part. Actual
ment té 1.100 socis.

Aquest club privat agrupa l’alta
burgesia que assisteix a òperes i con-

El Cercle d’Economia

certs del Gran Teatre del Liceu, un

[C. Provença, 298]

centre operístic d’iniciativa privada

Al passeig de Gràcia, davant de la

que només des de fa poc ha acceptat

Pedrera, el Cercle es va fundar el

l’entrada de les institucions públiques

1958 amb l’objectiu de «contribuir

en un règim de cofinançament. Creat

a modernitzar la vida econòmica

pocs mesos després de la fundació del

i social espanyola». El seu origen

teatre, el primer article dels estatuts

prové d’un club de característiques

indica que «el Cercle del Liceu és una

típicament universitàries que, del

associació que té com a objectiu pro-

1951 ençà, agrupava joves univer

porcionar als seus membres el lleure

sitaris i empresaris barcelonins.

8
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el Consell Català del Moviment
Europeu; el Pla Estratègic Barcelona
2000, i l’Associació Barcelona Centre
Financer Europeu. D’altra banda,
nombrosos socis del Cercle tenen
càrrecs d’alta responsabilitat en les
organitzacions empresarials que
lideren diversos sectors i en les adCercle d’Economia

ministracions públiques catalanes,
espanyoles i europees.

Avui té representants –expressament
nomenats pel Cercle– en els princi-

El Círculo Ecuestre

pals òrgans de govern d’entitats

[C. Balmes, 169 bis]

i institucions ciutadanes, com ara la

És un club empresarial privat, molt

Cambra Oficial de Comerç, Indústria

exclusiu, al qual pertanyen benpo-

i Navegació de Barcelona; La Caixa

ques famílies de Barcelona. Fundat

d’Estalvis i Pensions de Barcelona;

el 1856, representa a la perfecció

Círculo Ecuestre

9
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’antic camp de l’Espanyol a Sarrià–,
des de 1932 ha ocupat una àmplia zona
de la Diagonal. Molts dels qui havien
practicat l’equitació a les instal·lacions
de l’avinguda Gregorio Marañón, en
van veure perillar la ubicació amb la
construcció de la Zona Universitària
als anys cinquanta. L’eficient actuació
de Miquel Mateu, president del club

Real Club de Polo de Barcelona

d’aleshores (i el primer alcalde del
la combinació d’oci i de negoci que

franquisme a Barcelona), va aconseguir

fomenten aquestes institucions. A

mantenir-les intactes: 29 hectàrees

través del seguiment dels successius

en plena Diagonal, remodelades per

assentaments d’aquest club, es podria

a les competicions d’hípica dels Jocs

resseguir una cartografia precisa del

Olímpics. Encara que en un principi

desplaçament progressiu de les clas-

tot girava al voltant del polo, el club va

ses dirigents cap a la part nord-est de

anar incorporant altres activitats, com

la ciutat. Inicialment situat al carrer

ara l’hípica, l’hoquei i el tenis.

Sant Pau, al principi del segle xx s’estableix a la plaça Catalunya. El 1926 es
construeix un edifici propi al passeig
de Gràcia, i és el 1950 quan s’instal·la
a l’edifici actual, a la cruïlla del carrer
Balmes amb la Diagonal.
El club ofereix una àmplia i selecta
gamma de serveis: des d’una biblioteca
fins a salons de banquets, gimnasos
i sales de massatge, a més d’una part
residencial de setze habitacions. Són
instal·lacions que aspiren a convertir-se en l’extensió no només del despatx o del centre operatiu dels socis,
sinó de la pròpia casa, i hi acull fins
i tot els invitats.
El Real Club de Polo de Barcelona

10

[Av. Dr. Marañón, 17-31]

A la Zona Universitària, a l’altre
extrem de la Diagonal, s’accedeix
al Real Club de Polo de Barcelona.
La seva història discorre en paral·lel
a la de l’avinguda. Creat a l’ombra
del Círculo Ecuestre el 1897, i situat
originalment a Can Ràbia –a prop del
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Xarxes globals amb arrels locals. Els Latin Kings
Sonia Fernández Pan
Ruta per la Barcelona dels Latin Kings, que exemplifica com un grup de caràcter transnacional recrea la seva pròpia «nació» en una geografia urbana local.
L’itinerari traça la cartografia d’alguns llocs d’interrelació i socialització, en
general poc visibles, i s’apropa a les seves formes d’organització i a les seves
connexions internacionals.
Un fet puntual i de caire violent va

liació, impulsat i tutelat per l’Ajun-

ocupar, l’octubre de 2003, el protago-

tament de Barcelona i per diverses

nisme mediàtic barceloní: un adoles-

institucions cíviques i acadèmiques.

cent colombià de disset anys va ser

Es van promoure diversos estudis

assassinat a la sortida d’un institut.

d’investigació antropologicosocial

La seva mort es va explicar com a

després d’haver viscut un temps de

corol·lari de la llarga enemistat entre

saturació mediàtica en què s’havien

dues de les bandes organitzades de

presentat els components d’aquestes

joves llatins més conegudes, els Ñetas

organitzacions i, consegüentment, la

i els Latin Kings. I així va començar el

majoria dels joves llatins –amb inde-

debat sobre l’existència i la naturalesa

pendència de si formaven part o no de

de les bandes llatines. Barcelona, fins

les bandes– com a delinqüents.

llavors, s’havia relacionat poc amb el
moviment transnacional dels Latin

Processos migratoris: Barcelona

Kings, mentre que en altres ciutats

i la comunitat llatina

del territori espanyol la banda s’ha-

Si bé és durant els noranta i a co-

via fet més visible. La problemàtica,

mençaments del 2000 que el procés

que superava els límits dels territoris

migratori des d’Amèrica Llatina agafa

nacionals, va permetre inscriure les

rellevància quantitativa, de fet, co-

diferents posicions en el marc d’una

mença a mitjans dels vuitanta, com a

dialèctica doble: o bé se’ls estigma-

conseqüència de les precàries condi-

titzava o bé se’n tenia una visió clara-

cions socioeconòmiques i laborals en

ment positiva. Les dues perspectives,

què es troben les dèbils democràcies

tanmateix, carregades d’estereotips

llatinoamericanes, afectades per la

i tòpics, s’han de revisar i contextu-

liberalització econòmica, la privatitza-

alitzar en una situació que comprèn

ció implantada per algunes multinaci-

qüestions més generals, relacionades

onals occidentals i l’empitjorament de

amb les migracions transnacionals, les

la situació laboral i dels serveis i les

identitats culturals, les polítiques de

prestacions en el sector social.

joventut i de gènere, i els espais públic

Sobretot a partir de 1996 Barcelona

i escolar.

ha viscut un considerable augment de

Barcelona va ser, novament, un focus

població estrangera, i el col·lectiu que

d’atenció quan el 2005 les dues grans

prové de l’Amèrica Central i del Sud

organitzacions llatines van començar

és el que ha crescut més en nombre,

un procés de pacificació i reconci-

en especial el de l’Equador i el Perú,

39
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juntament amb el de Colòmbia, per

només són llatins els que conformen

damunt de la resta dels països. Els

l’univers d’aquestes organitzacions.

districtes amb més afluència d’immi-

A les connexions amb les organitza-

grants són Ciutat Vella, Nou Barris,

cions germinals de l’Equador i Nova

Horta-Guinardó i Sant Andreu, encara

York, cal afegir-hi les condicions

que és possible trobar-los en tot el

específiques de l’entorn català. Les

teixit urbà.

bandes no actuen de la mateixa manera ni tan sols dins del territori espa-

La identitat llatina

nyol, ja que conformen una geografia

Aquestes dinàmiques migratòries

humana en què es mouen tendències

s’han vist acompanyades d’una nova

i faccions ben diverses. El cas de

configuració de la identitat «llatina».

Madrid es distingeix radicalment del

Als elements clàssics de definició

de Barcelona: mentre que aquí s’ha

identitària s’hi han afegit les no-

intentat un procés de legalització,

ves xarxes de sociabilitat del país

a Madrid l’estratègia n’ha buscat la

d’acollida, determinants a l’hora de

dissolució.

conformar una tercera via entre dues

Els Latin Kings són una de les bandes

polaritats: una zona intermèdia entre

nord-americanes més grans, sorgi-

l’aïllament i la dissolució identitària.

da a Chicago a finals de la Segona

A les identitats nacionals prèvies s’hi

Guerra Mundial, tot i que no és fins

superposa la interacció amb les noves

a finals dels vuitanta que apareixen

identitats generacionals. I tot això

com a tals en l’escena pública. El

desemboca en aquesta nova identitat

capítol novaiorquès es construeix en

«llatina» que entén la llatinitat d’una

un escenari no exempt de conflictes:

manera força diferent de com s’havia

un dels seus líders, Luis Felipe (King

fet fins ara.

Blood) es trasllada a Nova York, on

Aquesta identitat és una consciència

després de cometre diversos delictes,

que es gesta i desenvolupa en el lloc

el 1986, ingressa en el correccional de

d’acollida, fruit de les noves situa-

Collins. Però és el 1996, amb Antonio

cions amb què s’enfronten els joves

Fernández, King Tone, que el movi-

llatins a Barcelona, units per un dia

ment agafa un caràcter més marca-

a dia que els identifica com a membres

dament polític. A la facció masculina

d’un mateix grup identitari i que, només

de l’Almighty Latin Kings Nation s’hi

esbiaixadament, sembla homogeni.

unirà una versió femenina, les Latin
Queens, que també han emergit a

De les bandes a les organitzacions

Barcelona: estan relacionades amb

juvenils

els seus homòlegs masculins, però

L’aparició de bandes a Barcelona

amb una activitat independent en

no es pot explicar com una simple

un món clarament dominat per una

importació de les «nacions» del lloc

política de gènere desigualitària i

d’origen, com tampoc no podem afir-

masclista. Tot plegat fa que els Latin

mar que neixin del no-res i que sen-

Kings puguin ser fàcilment concebuts

zillament assumeixen la integració

com una «franquícia internacional»

de membres heterogenis, ja que no

amb fortes connexions globals.
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I, no obstant això, cal establir certs

les estacions de tren i de metro, tal com

matisos: no és el mateix un Latin

passa a Barcelona. Tot i així, hi ha certs

King de Barcelona que un de l’Equa-

espais d’interrelació que són significa-

dor o dels Estats Units; cadascuna

tius dins de l’univers Latin King que viu

d’aquestes identitats nòmades té

a Barcelona, on és possible veure’ls

un caràcter autòcton específic. Les

sense immiscir-se necessàriament en

modalitats d’interacció social dife-

la seva organització.

reixen força, i són més conflictives a
Llatinoamèrica. A més, quan es parla

Església de Santa Maria de Lourdes

de la guerra entre Ñetas i Latin Kings

[C. Mare de Déu del Remei, 38]

no s’ha de passar per alt que el procés

Aquesta humil església catòlica va ser

de pau ja s’ha fet en diversos llocs de

l’escenari d’un esdeveniment clau el ge-

la cartografia, com a Nova York, i que

ner de 2007, quan van compartir missa

fa poc s’ha traslladat a Barcelona,

150 membres de la nació Latin King amb

on aquesta associació ha decidit

cinquanta feligresos de la parròquia.

aliar-se amb les polítiques institucio-

Això va suposar un pas més cap al camí

nals de joventut per tal de fomentar

de la legalització i la visibilitat dins de

la participació dels joves llatins

l’espai públic. La importància d’aquesta

dins de l’estructura social en el seu

inclusió en el teixit social de la ciutat rau

conjunt.

en el seu caràcter civil: fora de qualse-

El procés, que tot just ha començat,

vol circuit acadèmic o institucional, els

té força contradiccions, ja que els

veïns del Poble-sec van celebrar el seu

valors que defensen els membres

ritual catòlic amb el de la Nació.

d’aquestes associacions difereixen

Els Latin Kings són una organització

a grans trets dels processos de des-

amb un fort component catòlic, que

naturalització de moltes de les políti-

ha comptat amb la col·laboració del

ques que es fan en l’esfera occidental,
i opten per unes maneres de fer poc
compatibles amb les de la resta de la
societat europea, en general, i barcelonina, en particular.
Un itinerari per la geografia dels
Latin Kings: capítol Barcelona
El fet de delimitar un itinerari per la
cartografia dels Latin Kings és una
tasca complexa, perquè cal indagar
en els laberints d’una «nació» de caràcter transnacional ben organitzada
a través d’una jerarquia, amb regles,
lleis i valors propis. En tota la seva
extensió mundial, la geografia dels
Latin Kings està dividida per capítols,
que acostumen a manllevar el nom de
Església de Santa Maria de Lourdes
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rector porto-riqueny Luis Barrios.

bre de dones que en formen part supe-

Aquest professor de la Universitat de

ra el d’homes, amb rols completament

Nova York ja havia conduït, a finals

diferenciats, i una presidenta que, a

dels noranta, un procés semblant

més, és Latin Queen.

quan va intentar aplegar en una esglé-

Aquesta relativa normalització remet a

sia de Harlem els líders de les organit-

un acte del novembre de 2005, en què

zacions enfrontades, els Ñetas i els

la seu del CCCB va servir com a plata-

Latins Kings. Així, va frenar una guerra

forma per a un debat obert, promogut

que havia començat uns anys abans

per l’Ajuntament, sobre el fenomen

i va convertir-se en el guia espiritual

social de la presència de joves llatins

de totes dues bandes, a més de ser-ne

en l’espai polític i la cultura urbana.

el conseller polític. Barrios és també el

S’hi van reunir dues de les organitzaci-

coautor d’Almighty Latin Kings and

ons més conegudes: la Nación de l@s

Queens Nation (La todopoderosa

Reyes y Reinas Latin@s (Latin Kings &

nación de los reyes y reinas latinos),

Queens) i l’Asociación Ñeta. El propòsit

de lectura obligada per a tots els

inicial era desnaturalitzar la violència

membres de la Nació. Els líders de les

juvenil i qüestionar les relacions d’he-

dues organitzacions amb seu a l’Estat

gemonia i subalternitat, a més de dis-

espanyol van posar-s’hi en contacte

cutir sobre la reproducció d’imaginaris

per aconseguir els escrits que recullen

i pràctiques violentes en els mitjans

les normes i les lleis de comportament

de comunicació. De manera improvisa-

de cada organització: La Bíblia, en el

da, l’acte, acadèmic al principi, va ser-

cas dels Latin Kings, i El Reglamento,

vir per fer visible una part d’aquestes

en el cas dels Ñetas. Moguts per un

bandes llatines. Els respectius líders

instint de supervivència i de neteja de

(i rivals entre si) s’asseien plegats

la seva imatge pública, van sol·licitar

per dialogar públicament davant dels

a Barrios, a més, una presa de con-

mitjans de comunicació, després

tacte amb els líders dels Estats Units.

d’una carta del rector porto-riqueny

L’analogia entre els dos processos

Luis Barrios adreçada als dos líders,

es mostra com a part d’una evolució

Queen Melody (en el cas dels Reyes

comuna, que evidencia el caire trans-

Latinos) i David S. (en el cas dels

nacional d’aquest fenomen.

Ñetas). Amb la voluntat de contrarestar les visions estigmatitzadores tan

Fedelatina

2

[C. Nou de Sant Francesc]

habituals en els mitjans, començava
un procés de pacificació i legalització.

Fedelatina és un espai que acull la federació d’Entitats Llatinoamericanes

Casal Jove de Roquetes

de Catalunya i que, en el cas concret

[C. Vidal i Guasch, 16]

dels Latin Kings, serveix com a punt

Seguint l’exemple de Fedelatina, molts

d’encontre bimensual per a la Nación

Latin Kings són usuaris d’alguns dels

de l@s Reyes y Reinas Latin@s, una

casals joves que hi ha disseminats per

nova organització creada fa poc a

la geografia barcelonina, fet que els ha

Barcelona i que no s’ha de confondre

permès adquirir els hàbits urbans dels

amb la Nació dels Latin Kings. El nom-

joves autòctons, més enllà de l’àmbit

3
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Treballs i poders

com sovint se’ls anomena. Per això,
dins d’aquests espais, s’hi dóna una
certa barreja.
Kentucky Fried Chicken

5

[Av. Gaudí, 2]

Tot i les múltiples seus d’aquesta
franquícia transnacional que decoren
Discoteca Mil Pasos a Heron City

el teixit urbà de Barcelona (i de la
majoria del món actual), molts joves
Latin Kings tenen com a punt de trobada la que és a prop de la Sagrada
Família, durant els caps de setmana.
Els espais d’oci són una mena de
«passatges», territoris de trànsit on
es barregen les diferents faccions,
entre si i amb altres ciutadans. Això

Kentucky Fried Chicken a l’avinguda Gaudí

els permet connectar amb els gustos
de molts dels joves d’arreu, que vénen

escolar. D’aquesta forma aconseguei-

a llocs com aquest, dins dels proces-

xen que se’ls consideri de la mateixa

sos d’homogeneïtzació del sistema

manera i promouen diverses activi-

actual d’oci i «gastronomia». Així,

tats dins el radi d’acció juvenil de la

les particularitats dels locals d’altres

ciutat.

temps desapareixen en nom d’una
extensa xarxa de llocs de trobada

Discoteca llatina Mil Pasos

completament iguals. Aquí també

(Heron City)

s’observa, doncs, el que certs teòrics

4

[Av. Rio de Janeiro, 42]

denominen la «macdonalització» de

Els Latin Kings, com la majoria dels

la societat.

llatins, freqüenten discoteques en
què es punxa música llatina en totes
les seves variants, sempre amb la
pista de ball com a escenari d’oci
i, encara de tant en tant, com a
escenari de conflictes. Dins de l’heterogeni panorama musical de la nit
barcelonina, opten per una especialització en el sector més proper a les
sonoritats dels seus llocs d’origen,
i no es relacionen gaire amb les
tendències més occidentalitzades
d’altres clubs de la ciutat. D’altra
banda, persones de tendències diverses van a ballar als «salsòdroms», tal
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Els canvis d’escala comporten sempre canvis qualitatius, a més dels quantitatius. El procés de recosit urbanístic que ha tingut lloc en els darrers vint-i-cinc
anys ha fet del cor de Barcelona un gran centre metropolità que s’estén fins
i tot més enllà dels límits del municipi. Al mateix temps, han aparegut subcentres metropolitans: cors urbans amb tota mena d’espais i activitats. Tanmateix,
aquesta activitat recentradora d’una metròpoli que sota el franquisme –durant
els anys del desarrollismo sense democràcia–, havia crescut d’una manera
extensiva, té com a revers la ràpida expansió de la ciutat difusa. Un urbanisme
dispers que, entre condominis d’alt estànding, cases aparellades de classes
mitjanes i antigues urbanitzacions precàries que ara s’habiten de manera
permanent, ha creat un espai difícil de comunicar i d’equipar, molt dependent
del transport privat. Un espai que si, en alguns casos, pot conciliar els avantatges de la ciutat i del camp, en molts altres és una suma de desavantatges
difícilment sostenible en termes ecològics i pressupostaris. Són extensions
de baixa densitat marcades per una gran homogeneïtat social, siguin riques
o pobres, que han proliferat com a resultat d’una ideologia antiurbana que
preconitza viure prop de la ciutat com si no se’n formés part i, sobretot, com
a resultat de l’encariment desaforat del preu de l’habitatge: aquesta ha estat
fins ara l’autèntica creu de la transformació metropolitana.
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Mutacions del centre tradicional. La Rambla
Marta Delclós
Ruta a través del temps per l’eix principal de la Barcelona històrica, la Rambla,
en dues fases. La primera és una aproximació al paper que ha tingut aquesta
via en la història de Barcelona, a través d’algunes imatges fotogràfiques, i la
segona és un itinerari low cost per la seva cara més actual, fruit de la transformació de la ciutat en destí turístic de primer ordre.
La Rambla, tal com la coneixem avui

d’una ciutat complexa i amb grans

en dia, sorgeix amb l’enderroc de

desigualtats socials.

les muralles i l’aparició de la ciutat

El passeig de la Rambla, a comença-

moderna. Abans que fos pavimentada

ments del segle xx, es caracteritza per

com a passeig, va ser la frontera entre

una intensa democràcia de carrer, on

la Barcelona emmurallada medieval

era habitual que part de la població es

i els seus ravals, que s’estenien cap a

dediqués a l’estraperlo. El passeig, a

ponent. El creixement urbà i el desen-

més, acollia alguns dels millors cafès

volupament de Barcelona van provocar

de la ciutat, com el Canaletes i el seu

una gran fragmentació social. La cons-

popular quiosc. També el Principal

trucció de l’Eixample va permetre a la

Palace (l’actual Teatre Principal) a

burgesia d’instal·lar-se en un nou barri,

la plaça del Teatre,

ben lluny del polvorí que caracteritzava

1924, punt de trobada d’una Barcelona

l’antic centre. Amb tot, la Rambla, via

que n’omplia diàriament la sala de

pública i central, va emergir com la nova

cinema i la terrassa. Als anys trenta

columna vertebral que unia l’Eixample

en aquesta plaça i a la confluència

amb el mar, un gran passeig per a una

del carrer Pelai amb la Rambla, hi van

ciutat ordenada i somiada per les clas-

haver violentes insurreccions. I fins i tot,

ses mitjanes. Encara que, si hi ha algun

durant la Revolució d’Octubre, el 1934,

tret característic de Barcelona aquest

el passeig va ser totalment ocupat.

és, sens dubte, la predisposició a la

L’esclat de la Guerra Civil, el juliol de

revolta social. Barcelona no va néixer

1936, va fer de la zona el lloc per excel·

com una ciutat ideal projectada des

lència per a l’acció directa, i les barri-

de les esferes del poder, sinó com una

cades es van convertir en símbol de la

ciutat travessada per espais de ten-

lluita ciutadana contra el feixisme.

sions i caracteritzada per una intensa

A la Barcelona dels anys cinquanta, en

activitat política. La Rambla, per la seva

plena postguerra, el fet urbà va marcar

situació estratègica i la seva proximitat

el ritme quotidià d’una Rambla que con-

amb algunes zones més conflictives de

vivia amb els baixos fons, caracteritzats

la ciutat, es va convertir des del prin-

per una manera canalla d’habitar la

cipi no tan sols en un passeig popular

ciutat que ja aleshores s’havia convertit

–un espai social i col·lectiu–, sinó en

en mite. El carrer Arc del Teatre,

escenari de lluites i manifestacions ciu-

confluència amb el passeig, va passar

tadanes. El ciutadà es va apropiar de la

a ser l’autèntica frontera urbana amb el

Rambla i la va convertir en testimoni

Barri Xino.

1

va ser, des de

2

en la
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La radicalitat i vitalitat social dels

trobada de la nova immigració, mentre

anys setanta va tenir com a principal

Ocaña passeja el seu transvestisme

escenari el passeig de la Rambla, que

polític i transgressor. Quan, el 1986, es

va viure, entre altres reivindicacions

designa Barcelona com a seu dels Jocs

festives, la celebració de la primera

Olímpics, comença un procés de canvis

manifestació gai i lesbiana de la ciutat.

urbanístics, que, juntament amb l’arri-

El Cafè de l’Òpera

bada del turisme de masses, hi provoca

3

sorgeix, gairebé

al centre del passeig, com a punt de

una transformació radical.

Frederic Ballell. Vida a les Rambles. Venedor ambulant, ca. 1905-1910 (AHCB-AF)

Autor desconegut. La Rambla, 1920-1930 (AHCB-AF)
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Carlos Pérez de Rozas. Vaga general i paralització del servei del tramvia en protesta pel govern
republicà d’Alejandro Lerroux, acabat de constituir, 1934 (AHCB-AF)
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Agustí Centelles. Barricada humana a la rambla de Santa Mònica, 1936. (Arxiu Centelles)
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Carlos Pérez de Rozas. Manifestació de dones contra els bombardejos, 1937 (AHCB-AF)

55

Mutacions del centre tradicional. La Rambla

56

Confluències i dispersions

Carlos Pérez de Rozas. Barricada pels fets de maig a les Rambles, 1937 (AHCB-AF)
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Francesc Català-Roca. Carrer Arc del Teatre, ca. 1950 (AHCOAC)
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Xavier Miserachs. Enllustradors de sabates davant del cafè Núria, 1956 (Arxiu Xavier Miserachs)
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Carles Bosch. Ocaña a les Rambles, 1977
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La Rambla low-cost

se succeeixen una darrere l’altra,

La Rambla és avui un paradís comer-

amb una oferta permanent de san-

cial format per 23 hotels, 32 botigues

gria, castanyoles, vestits de farba-

de souvenirs, 48 establiments gastro-

lans, barrets mexicans, pilotes de

nòmics, deu quioscos a vessar de lla-

futbol i la cobdiciada samarreta

minadures, una oficina d’informació

Trial Barcelona, en què amb grans

i moltíssims espectacles a l’aire

lletres s’indiquen les tres activitats

lliure. Començant per la part de dalt,

que es poden dur a terme a la ciutat:

la rambla de Canaletes,

4

el Burger

Drink, Eat and Fuck, és a dir, beure,

King i algunes cerveseries la con-

menjar i cardar. El souvenir no és

verteixen en l’espai ideal perquè els

l’únic que domina aquesta zona del

amants del futbol, sobretot els dies

passeig, també ho fan la franquí-

de grans victòries, puguin ocupar-la

cia, el bar turístic i les nombroses

completament; també, de forma més

ofertes per dormir a bon preu: pen-

regular, el triangle format entre la ter-

sions, apartaments o fins i tot «llits

rassa del bar Zurich,

calents», és a dir, habitacions que

5

la sortida del

metro i la font de Canaletes

6

és el

es lloguen per dies i on les festes

punt de trobada habitual dels barce-

nocturnes provoquen l’insomni dels

lonins que queden al centre, i un punt

veïns. Una mica més avall, la rambla

de partida per als turistes que fan un

dels Caputxins

recorregut temàtic Rambla avall. El

reina de la terrassa turística amb

futbol i la cervesa, d’altra banda, són

el bombardeig de rètols i pissarres

des de fa un temps els protagonistes

que presenten una àmplia oferta

indiscutibles d’aquesta zona, on els

etílica i on el menú estàndard (Paella

bars i les terrasses es converteixen

& Salad & Sangria) es converteix en

en punt de trobada dels nous consu-

el símbol i el manifest de la Rambla

midors urbans de baix pressupost.

i de Barcelona. També els quioscos

A mesura que es baixa per la Rambla,

d’aquesta zona ofereixen una bona

ja a la rambla dels Estudis,

selecció de menjar ràpid i, per als

7

s’im-

10

emergeix com la

posen els logotips nord-americans,

que volen un plat més fort, ofereixen

amb pretensions globals, capita-

pel·lícules porno a dojo, amb títols

nejats pels de Nike i Starbucks, i

tan suggerents com Carniceros del

acompanyats per una oficina d’infor-

sexo anal, una de les més venudes a

mació amb productes de la «marca

la Rambla.

Barcelona». I és que, en pocs anys,

En pocs anys, Barcelona s’ha conver-

la Rambla s’ha convertit en una

tit en la capital mundial del turisme

galeria comercial a l’aire lliure, amb

d’una nit, amb l’especialitat dels

tota mena d’ofertes per al lleure

comiats de solters que forçosament

i el consum. A la rambla de les
Flors,

8

el mercat de la Boqueria

acaben passant per la rambla de
9

Santa Mònica,

11

la més propera al

ofereix, al costat dels aliments de

port. Són moltes les agències que

sempre, una nova i variada selecció

anuncien per internet els viatges

de menjar preparat. És en aquesta

llampec a la ciutat per celebrar l’stag

zona on les botigues de souvenirs

party o la fi de la solteria. Per això
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és força habitual veure-hi grups de

És una imatge única d’un passeig,

noies vestides de conilletes o joves

la Rambla, amb uns horaris que les

guarnits amb pits de plàstic i natges

agències recullen amb un concís:

de làtex. A tots ells, la mateixa agèn-

Hours: always open / Free admission.

cia els proporciona un kit de viatge

És la condició indispensable per a

amb olis i alguna pomada per repa-

aquest gran negoci en què s’ha con-

rar les parts íntimes, després d’una

vertit la Rambla de Barcelona, oberta

intensa jornada a la capital catalana.

les 24 hores del dia.

Rambla de Canaletes
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Rambla dels Estudis i rambla de les Flors
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Rambla dels Caputxins

68
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Rambla dels Caputxins i rambla de Santa Mònica
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Noves centralitats. Els centres comercials
Alejandro Garay, Itziar Imaz
Ruta per quatre centres comercials entorn dels quals es dibuixen noves centralitats de la ciutat, noves formes d’entendre el fenomen urbà i peculiars interpretacions de l’espai públic. L’itinerari permet aproximar-se a una sociabilitat
vinculada al consum i a l’oci en espais que tenen els seus propis dispositius
de vigilància i control.
Davant d’un espai públic delimitat

públic, té també el seu revers: el

i controlat se’ns planteja una gran

menyspreu pels aspectes tradicionals

contradicció: fins a quin punt allò que

de l’entorn. Al final, la simulació del

és públic pot «tancar-se» i sotmetre’s

que és públic acaba per originar espais

al control sense deixar de ser públic?

gairebé autistes.

En alguns espais propis de les noves
centralitats de masses, tal com passa

Diagonal Mar

a l’interior dels centres comerci-

[C. Josep Pla, Av. Diagonal, Pg. Taulat]

als, s’hi pot endevinar una possible

El centre comercial Diagonal Mar està

resposta. Això no obstant, quan

situat en un triangle que es forma al

s’analitzen algunes estratègies dels

final de l’avinguda Diagonal. El reco

centres comercials construïts fa poc

rregut comença a la plaça «pública»,

a Barcelona, sembla que la frontera

un espai obert i semicircular al passeig

entre el que és públic i el que és privat

del Taulat, ben a prop de la cantonada

s’està desdibuixant.

amb el carrer Josep Pla. Quan es puja

De fet, es tracta d’una operació doble:

per les escales que condueixen del

aquests espais volen assemblar-se,

carrer a la plaça, la primera cosa que

cada vegada més, a l’espai públic.

crida l’atenció és el mobiliari: testos

Però, alhora, generen una legalitat

amb plantes, fonts, fanals, terrasses

paral·lela que, segons com, n’anul·la

comercials. Fins aquí, tot indica que es

aquest caràcter públic. Aquesta

tracta d’un espai públic. Però, en canvi,

paradoxa es fa visible, d’una banda,

unes banderes hissades, emblemes

en determinats aspectes de la seva

d’un territori autònom –Diagonal Mar–,

configuració espacial, com poden ser

i el fil musical com a acompanyament

la implantació de cert mobiliari urbà

sembla que ho rebatin.

i l’apropiació, per part del centre co-

En aquest espai ja es percep un tret

mercial, de celebracions ciutadanes;

que serà característic de cadascun

i, de l’altra, en el control i la vigilància

dels moments del recorregut: s’ac-

que els centres exerceixen sobre

cedeix a un territori idíl·lic, tranquil,

els usuaris i bona part de les seves

feliç, impol·lut, sense indigents, sense

activitats.

conflictes; un lloc, en què no sembla

Tota simulació amaga sempre certa

possible la desobediència civil; d’on

veritat. I aquesta operació, que pretén

s’han extirpat el desordre, la brutícia,

configurar dins els centres comercials

la pobresa i la problemàtica urbana.

un espai en continuïtat amb l’espai

Al capdavall, aquí s’ha aconseguit l’ob-

1
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Diagonal Mar

jectiu al qual aspiren els dispositius

en sentit nord, més enllà de l’estació de

de control més diversos.

metro de Fabra i Puig.

En aquest cas, la configuració de

Heron City està situat a la zona de Can

la plaça –una semicircumferència

Dragó, al districte de Nou Barris, a l’illa

incrustada a l’illa que ocupa el centre

compresa entre els encreuaments del

comercial– i la separació respecte

carrer Pintor Alsamora, passeig Andreu

al carrer són les estratègies a què

Nin i avinguda Rio de Janeiro. Quan s’hi

es recorre per salvaguardar l’espai.

accedeix pel carrer Pintor Alsamora,

La plaça no es troba a peu de carrer,

es reclama l’atenció del passejant a

sinó aproximadament dos nivells

través de tota mena de recursos: una

per sobre: és així com permet l’accés

mena de carrer a l’interior, el mobiliari,

directe a la tercera planta del centre

les passarel·les de vianants a diversos

comercial. Aquesta altura és el primer

nivells, les falses palmeres i els neons

escull del centre, una primera dificul-

d’il·luminació que s’encenen de nit.

tat. Encara que estigui disfressada de

Heron City s’apropia, potser com a ho

plaça pública, es tracta d’un annex

menatge, d’alguns dels components

de l’interior del centre i es regeix per
les seves mateixes lògiques de regulació d’activitats i comportaments.
Heron City

2

[Av. Rio de Janeiro, 42]

Des de la plaça de Diagonal Mar,
l’itinerari es dirigeix a les Glòries per
continuar per l’avinguda Meridiana,
Vista nocturna d’Heron City
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Plaça interior de La Maquinista

urbans més característics de la ciutat:

expressa aquesta comunió equívoca

el monument, la rambla, la plaça. Això

entre l’interior i l’exterior: al carrer se

no obstant, aquest homenatge és una

li dóna l’esquena i se li ha extirpat la

apropiació autista que nega els vincles

vitalitat. D’altra banda, l’interior és una

directes amb l’exterior, a banda dels

mena de passatge que parteix de la

accessos. La façana cega que desem-

cantonada de Pintor Alsamora amb el

boca per dalt al carrer Pintor Alsamora

passeig d’Andreu Nin, i que comunica

73

Noves centralitats. Els centres comercials

es tracta d’una àrea controlada per
la vigilància privada del centre, en què
es regulen les activitats i els comportaments. La impressió d’estar en un
lloc que és la continuació de l’espai
públic es manté sempre i quan ningú
no hi entri amb un gos, amb bicicleta
o s’hi aturi a filmar o fer-hi fotografies.
Com a Diagonal Mar, també aquí hi
ha un recurs essencial que confon
i fa pensar que un es troba en un espai
públic, quan no hi és: es tracta del
mobiliari urbà que el centre incorpora
en els seus espais falsament públics.
A la plaça-carrer d’Heron City es poden
veure alguns d’aquests elements
incorporats com a peces d’un decorat:
la font, una paròdia d’obelisc, cabines
telefòniques, tanques informatives,
opis, tapes de claveguera (amb el
logotip del centre i el llenguatge del
còmic), altaveus i càmeres de vigilància, també habituals a l’exterior.
La Maquinista

3

[Pg. de Potosí, 2]

No gaire lluny d’Heron City hi ha l’etapa
següent: La Maquinista. Es tracta d’un
centre obert i a l’aire lliure, amb espais
de dimensions considerablement més
grans que els dos anteriors, i que es
basa en el mateix plantejament: simular la continuïtat de l’espai públic.
La contribució del mobiliari urbà aquí
també és essencial: terrasses, parc infantil, fonts, carrers de servei, bancs,
fanals, telèfons públics, opis, columaltre cop amb Pintor Alsamora a la

nes informatives, testos, arbres amb

cruïlla amb l’avinguda Rio de Janeiro,

els seus escocells i, com a Diagonal

que es conforma així com una plaça

Mar i a Heron City, altaveus i càmeres

interior.

de vigilància.

Aquest carrer, i la plaça a cel obert,

Tal com passa en els dos centres

poden fer-nos pensar que ens trobem

anteriors, la sensació de deambular

en un espai de caràcter públic. Però

per un espai públic es deu, en primer
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lloc, a la configuració espacial i al

Les prohibicions més explícites s’ex-

decorat, però també, en segona ins-

posen en els accessos dels centres

tància, a un recurs addicional: la vita-

comercials que poden identificar-se

litat que s’hi promou. I és que l’espai

immediatament com a tals: l’Illa, en

públic no és tant un espai físic, com

aquest cas, i Diagonal Mar. Justament

un lloc d’encontre que es construeix

els que utilitzen decorats propis de

espontàniament a través de determi-

l’espai públic i incorporen les activitats

nades pràctiques. Per això, si l’espai

i les celebracions urbanes fan prohibi-

és tancat, l’accés és restringit, i les

cions molt més ambigües, no explícites

activitats estan completament pauta-

ni tan sols entre els seus senyals infor-

des i regulades, l’espai que en resulta

matius. En aquests casos, la simulació

només pot ser com una illa amb vida

inclou l’encobriment de les normes que

artificial que estarà viva en la mesura

regulen els usos de l’espai.

en què se li injectin activitats.

Tots els centres, controlats per serveis

A més de les activitats que poden

de vigilància i per càmeres, preserven

sorgir a les terrasses, els parcs infan-

aquest simulacre. Tan bon punt passa

tils o les zones comunes, els centres

alguna cosa que contravé a la parale-

fan seves les festes i les celebracions

galitat establerta en aquests «interi-

de caràcter urbà, i duen a terme curi-

ors», els guàrdies de seguretat tenen

oses formes d’apropiació. Això explica

instruccions de controlar-la, però com

que la majoria de centres comercials

si no passés res, per no alterar-ne

celebrin les festivitats més significa-

l’ambient, suposadament impertor

tives, com ara Carnaval, Sant Josep

bable, de pau perenne.

i Sant Jordi.

No es pot veure i ni tan sols no es
pot saber on és, però a l’Illa Diagonal

L’Illa Diagonal

4

–i s’ha de suposar que també en els al-

[Av. Diagonal, 545-565]

tres centres– hi ha una sala de vigilàn-

Des de La Maquinista, a través del

cia plena de fotografies de sospitosos,

traçat de l’avinguda Diagonal, que

ben bé com si fos una comissaria.

recorre Barcelona de banda a banda,

Entre els sospitosos s’hi compten els

s’accedeix al que es coneix com a el

indigents que acostumen a entrar

gratacel horitzontal: un edifici lineal

en els centres, els que donen voltes

de color blanc amb una longitud de

i voltes, sense fer-hi res; els que no

400 metres, situat a la banda de

compren i, per descomptat, els que fan

mar de la Diagonal, entre els carrers

fotos o filmen. És a dir, els que simple-

Entença i Numància. És molt interes-

ment no encaixen amb les lògiques del

sant anar-hi en festes assenyalades

centre comercial, que té una finalitat

i observar-ne l’ambient festiu. La

determinada pel consum.

seva configuració espacial –un espai
tancat i cobert–, el converteix en un

La relació amb l’entorn

centre més convencional que Heron

Després de mostrar els recursos ana-

City o La Maquinista. El fet d’anar-hi

litzats en cada etapa de la visita, val

amb motiu d’una exhibició castellera

la pena preguntar-se què passa amb

és, si més no, curiós.

l’entorn en què se situen aquestes pa-
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L’Illa Diagonal

ròdies del que és públic. ¿Que potser

enderrocar totes les naus que confor-

tenen alguna relació directa amb els

maven les instal·lacions de l’empresa,

llocs on estan o amb allò que les havia

i el seu emplaçament va servir de base

precedit?

per a una gran operació urbanística,

De fet, importa poc que un estigui en

que va incloure la construcció del cen-

un indret o altre. Els centres s’implan-

tre comercial, una promoció d’habi-

ten sempre d’esquena als llocs i als

tatges i el parc adjacent. Irònicament,

processos socials de l’entorn: creen

l’única cosa del centre que remet a

el seu propi context, buit, simplificat

aquest passat recent és el seu nom

i arbitrari, i hi estableixen una relació

i la reproducció d’una locomotora situ-

amnèsica, sovint banal.

ada a l’entrada: paròdia d’una relació

A La Maquinista es pot observar un

caricaturitzada, aliena als processos

bon exemple d’aquesta operació de

urbans i socials de l’entorn del centre.

desmemoriament. Als terrenys on
s’erigeix actualment el centre co-

Rèplica de les lògiques del centre

mercial, hi havia no fa gaire temps

a l’exterior

La Maquinista Terrestre y Marítima,

Sembla que el centre comercial ha

l’emblemàtica fàbrica de la història

actuat com un camp de proves per

industrial de la ciutat. Estava situada

estendre el control sobre el que és

inicialment a la Barceloneta i, des de

públic; la seva forma de legislar i ges-

1920, la majoria de la producció es

tionar l’espai ha acabat per desbordar

feia en aquesta zona de Sant Andreu.

el territori acotat del centre, per des-

L’empresa Alstom la va absorbir el

plegar-se cap la resta de la ciutat.

1993 i la va traslladar a la seva seu

De fet, de la creació d’espais urbans

de Santa Perpètua de Mogoda. Es van

de límits difusos entre el que és públic
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de la ciutat com a objecte. Perquè les
problemàtiques socials i els conflictes
urbans formen part de l’espai públic
i del seu teixit, per més que els dos
puguin semblar, per a molts, caòtics,
desordenats, antiestètics o indesitjables. Des d’aquesta perspectiva, en
els espais suposadament públics dels
grans centres comercials s’està experimentant amb cert model de ciutat,
que potser, fins i tot, acabarà per estendre’s i convertir-se en hegemònic.

Reproducció d’una locomotora
a La Maquinista

i el que és privat, com si fossin illes de
legalitat autònoma, a la pretensió
de legislar sobre tot el que passa a
l’espai públic de la ciutat, hi ha només
un pas. I aquest pas, pel que sembla,
ja s’ha fet.
El 2006, l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar una normativa –Ordenança
de mesures per fomentar i garantir la
convivència ciutadana a l’espai públic
de Barcelona– que criminalitza i equipara activitats tan diverses com ara
el vandalisme, el consum d’alcohol,
la brutícia o els grafits, la venda am
bulant, la prostitució i la mendicitat.
La normativa, de fort caràcter profilàctic, pretén eliminar de l’espai urbà,
sense gaires distincions, tot allò que
suposadament és lleig, controvertit,
problemàtic o molest per als visitants.
Però així es corre el risc d’acabar
extirpant una part de la realitat per
suplantar-la per ficcions més o menys
controlades que facilitin la transacció
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Una altra internacionalització. L’economia xinesa en l’àrea
metropolitana
Alejandra Pombo, Esther Serra
Ruta per alguns punts de la ciutat xinesa de la Barcelona metropolitana, a través
d’un passeig per Santa Coloma, Badalona i certs barris de Barcelona. S’hi detallen ocupacions i formes d’apropiació urbana d’una de les comunitats que més
contribueix a definir el caràcter multicultural de la ciutat.
La Barcelona multicultural de prin-

per l’oferta de treball que hi havia,

cipis del segle xxi ja té, com en molts

sobretot en el sector de la confecció.

altres àmbits, un abast metropolità.

En els últims anys, però, aquesta

I la ciutat, un cop diluïts els límits geo-

activitat ha viscut una considerable

gràfics i urbanístics dins unes fronte-

regressió, i avui en dia, gràcies també

res més aviat difuses, ha hibridat les

a certa independència econòmica,

seves dinàmiques amb les d’algunes

la majoria dels integrants d’aquesta

poblacions que han teixit xarxes

comunitat es dediquen a la gestió de

de noves centralitats. Amb el temps,

petits comerços especialitzats, com

han anat sorgint nuclis dispersos

ara perruqueries, botigues de roba,

més o menys articulats per un sentit

sabateries, basars, locutoris, auto-

imprecís de comunitat, cada un amb

escoles i tendes de fotografia. D’altra

trets socioculturals i fins i tot religio-

banda, l’ocupació laboral de la comu-

sos propis. Això ha passat, sobretot,

nitat es diversifica cada vegada més,

amb les comunitats més nombroses,

ja que, quan aprenen a parlar castellà

entre les quals es troben la xinesa

i català –la ignorància dels quals

i la pakistanesa.

era tradicionalment el seu principal
obstacle per integrar-se–, de mica en

La Barcelona xinesa. Un recorregut

mica s’incorporen també als sectors

en metro

de serveis (en restaurants, com a
cambrers, agències de viatge, etc.).

Barri del Fondo, Santa Coloma

1

En aquests moments, el barri del

[parada de metro Fondo, L1]

Fondo està passant de ser la porta

La primera gran onada de xinesos

d’entrada per a milers de xinesos de

a Barcelona es va instal·lar a Santa

la província de Zhejiang a convertir-se

Coloma, al barri del Fondo, i va formar

en un centre de redistribució d’aquesta

una de les principals colònies asiàti-

població a altres barris de Barcelona

ques de tot l’Estat espanyol, que en

o altres zones de Catalunya.

el 2006 tenia més de 3.700 xinesos.
El fort creixement d’aquesta població,

Polígon industrial, Badalona

durant els primers anys del segle xxi,

[parada de metro Sant Roc, L4]

ha fet que sovint es parli del Fondo

Actualment els xinesos del barri del

com del Chinatown de Barcelona.

Fondo, a causa de la proliferació de

Al principi, la comunitat xinesa es

comerços, inverteixen els seus estal-

va establir en aquest barri atreta

vis en negocis d’importació i expor-

2
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Barri del Fondo, Santa Coloma de Gramanet

tació a zones amb sòl industrial. La

cial a Espanya amb l’obertura de res-

majoria de les petites tendes xineses

taurants especialitzats. Però avui en

es proveeixen dels productes que es

dia n’hi ha tants que ha deixat de ser

comercialitzen en aquestes naus,

un sector rendible; per altra banda,

situades en polígons com el que hi ha

l’atrezzo i la decoració –que poden

a Badalona. Aquesta mena de naus

semblar estereotipats i paròdics– han

s’han popularitzat, i és molt freqüent

arribat a crear suspicàcies fins i tot

veure-hi ciutadans que s’hi desplacen

cap a la cuina que ofereixen. També hi

expressament a comprar.

ha alguns restaurants xinesos que són,
certament, apostes d’autenticitat culi-

Restaurant Hechem, Sant Martí

3

nària, però són pocs, en contrast amb

[parada de metro Encants, L2;

l’abundància de l’oferta. Un d’aquests

C. Enamorats, 139]

restaurants és el Hechem: aquí hi

Ja queda molt lluny la dècada dels

preval l’estil espartà i no hi ha ni rastre

vuitanta, en què els asiàtics van

de la decoració habitual. El menjar i el

començar la seva aventura comer-

personal són xinesos, i els clients, en
general, també ho són, fet que ja és en
si mateix ben revelador.
L’empresa Solarfun, Eixample

4

[parada de metro Passeig de Gràcia, L3, L4;
Pg. de Gràcia, 78]

L’empresa Solarfun, fabricant de
plaques d’energia solar fotovoltaica,
es va instal·lar a Barcelona (passeig
Nau del polígon industrial, Badalona
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de Gràcia, 78) el 2007. Per al 2008

dins el Comerç de Micro, Petita

espera obtenir una facturació en què el

i Mitjana Empresa de Catalunya

mercat espanyol representi dos terços

(PIMEC) i la Confederació de Comerç

del seu negoci a tot el món. És, sens

de Catalunya (CCC), i això és una bona

dubte, un exemple prou significatiu.

mostra de la voluntat de la comunitat

Barcelona és un lloc atractiu per a les

d’adaptar-se a les regulacions nor-

companyies xineses a l’Estat espanyol.

matives del comerç català, on cada

Hi ha més de mil empreses xineses a

vegada està més implantada.

Catalunya, i avui en dia s’han tancat

Arran de la integració del comerç xinès

diversos acords amb el districte 22@

en aquesta zona, l’oficina de La Caixa

–el districte tecnològic de Barcelona–

situada a la confluència de la ronda de

per tal que diverses companyies xine-

Sant Pere i el carrer Girona, té des de

ses hi estableixin les seves oficines.

fa temps un empleat xinès per atendre

D’altra banda, també es dóna el cas

els membres de la comunitat amb

invers, i els baixos costos de produc-

la seva pròpia llengua. Prop del 10%

ció (fabricar a la Xina és un 50% més

dels clients d’aquesta sucursal són de

barat) i el vastíssim mercat, –amb

nacionalitat xinesa i, per aquest motiu,

una àmplia classe mitjana a les grans

l’entitat bancària està perfilant la idea

ciutats– han impulsat un gran grup

de crear un Centre d’Atenció Integral

d’empreses catalanes a instal·lar-se

per als ciutadans xinesos residents a

a la Xina. Segons l’Instituto Español

Barcelona.

de Comercio Exterior (ICEX), hi ha
130 empreses espanyoles a la Xina,

La Formiga, Poble-sec

i el 45% són catalanes. Aquestes

[parada de metro Poble Sec, L3; C. Elkano, 74]

empreses pertanyen principalment als

Al barri del Poble-sec hi ha l’associació

sectors alimentari, tèxtil de marroqui-

sociocultural La Formiga. Es tracta

neria, del calçat i a la indústria mecà-

d’una entitat sense ànim de lucre, fun-

nica i metal·lúrgica.

dada el gener de 2000, que organitza

6

activitats i fa propostes encaminades
Trafalgar, Eixample

5

a combatre les desigualtats socials

[parada de metro Urquinaona, L1, L4]

i afavorir la solidaritat. L’entitat treba-

El carrer Trafalgar, a l’Eixample, a prop

lla sobretot amb la comunitat xinesa

de l’Arc de Triomf, és una de les zones

de Barcelona.

més conegudes en què el comerç xinès

La Formiga disposa d’un servei de

concentra moltes de les seves boti-

traducció i interpretació en xinès

gues, i no només de venda de roba a

(a les escoles, per comunicar-se amb

l’engròs, sinó també de queviures amb

les famílies i per ajudar psicològica-

productes importats directament de la

ment els alumnes amb problemes

Xina. Al barri del Bon Pastor, fins i tot hi

d’integració, però també, per exemple,

han obert una gran superfície de dues

per assistir en les consultes dels hos-

plantes amb botigues de roba, saba-

pitals). A banda, ofereixen diversos

tes, complements i DVD.

serveis en llengua xinesa d’orientació

Actualment, la Unió d’Associacions

ciutadana i sessions d’acollida, així

Xineses de Catalunya està integrada

com cursos d’espanyol amb mètodes
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Tendes xineses en el carrer Trafalgar

especialitzats per a persones d’origen

l’Escola BEEI (Pg. de Gràcia, 51)

xinès o, fins i tot, casals d’estiu per a

i també, la Universitat Pompeu

nens i adolescents xinesos de Santa

Fabra i la Universitat Oberta de

Coloma.

Catalunya.

En aquesta associació també s’impar-

Pel que fa als estudis superiors, a

teixen classes de xinès. La demanda

Barcelona hi ha un dels principals

per aprendre aquest idioma és cada

centres de l’Estat espanyol, l’Insti-

vegada més gran a Barcelona, sigui

tut d’Alts Estudis Universitaris de

per la simple curiositat pel país i la

Barcelona, que, amb la col·laboració

cultura xinesos o bé pels cursos que

d’altres institucions, ofereix una

ofereixen les mateixes empreses

àmplia mostra de màsters i post-

per facilitar i millorar les relacions

graus de formació interdisciplinària

de negocis amb la Xina. I, per des-

sobre economia, comerç, societat,

comptat, no s’han d’oblidar les noves

organització jurídica, filosofia, religió,

xarxes d’adopció: és el cas de pares

cultura, història de l’art, literatura o

i mares que han adoptat un nen o una

cinema xinès. Per la seva banda, la

nena xinesos i volen que el fill cone-

Universitat Autònoma de Barcelona

gui la llengua i la cultura d’origen. La

imparteix el màster en Traducció,

Formiga, però, no és pas l’únic lloc on

Interpretació i Estudis Culturals,

es pot estudiar xinès a Barcelona; avui

amb l’especialització d’Àsia Oriental

en dia ja hi ha diversos centres que

Contemporània, que a partir del

ofereixen aquesta possibilitat: la Casa

2008, arran de les noves deman-

Àsia (Av. Diagonal, 373), l’Escola de

des, se centra en la traducció i la

Xinès Vidal (C. Vila i Vila, 101), l’Escola

interpretació des de la perspectiva

de Xinès Ni Hao (Rbla. Catalunya, 1),

empresarial.
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Connexions: port i aeroport

és establir contactes i maximitzar les
oportunitats del Prat per obrir noves

Port

7

rutes aèries intercontinentals, poten-

[parada de metro Drassanes, L3]

ciar les actuals dins del sector del

És ben sorprenent que aquest immens

turisme i de càrrega aèria, i dinamitzar

país de 1.300 milions d’habitants hagi

els negocis amb el mercat asiàtic. Per

experimentat un creixement anual

això, s’impulsa la col·laboració amb les

del 9,5% de mitjana des de 1980. Ens

companyies aèries locals en el desen-

trobem, per tant, davant del mercat

volupament de noves rutes directes

més gran del món en termes de pobla-

des de Barcelona a ciutats de la Xina.

ció i, en aquests moments, es calcula

Actualment hi ha tres vols directes

que ja hi ha uns 200 milions de ciuta-

setmanals a Hong Kong, que opera

dans xinesos amb una renda per càpita

Cargaloux, un vol directe de Xangai

igual o superior a la dels ciutadans

a Barcelona de la companyia Air Plus

de la Unió Europea, que, a més, per la

Comet i dos vols setmanals des de la

seva capacitat econòmica, irrompen

ciutat xinesa de Shenzhen de la com-

amb força en el sector turístic. Per

panyia Jade Cargo.

aquest motiu, s’està potenciant una
política turística que se centra a acon-

Any nou xinès

seguir que la població xinesa inclogui

Com punt final d’aquest itinerari, val

Barcelona com a destinació dels seus

la pena destacar la celebració de l’any

viatges de lleure. Aquesta ampliació

nou xinès, que té lloc a principis del

del mercat, amb grans possibilitats,

mes de febrer. A Barcelona es pot fes-

permetria mantenir el creixement

tejar, com no podia ser d’altra manera,

positiu d’afluència turística a la capital

en diferents restaurants xinesos de la

catalana.

ciutat, que, per aquestes dates, acos-

Una de les propostes més recents per

tumen a oferir un menú especial amb

accedir a aquest nou mercat turís-

els plats típics de la festa i que orga-

tic prové del port de Barcelona, que

nitzen fins i tot un ball al carrer amb

promou ofertes per captar els turistes

dracs. Entre els habituals destaquen

xinesos interessats en els creuers.

Río Azul (C. Balmes, 92) i Memorias de

L’objectiu és captar 4.000 ciutadans

China (C. Lincoln, 17). Algunes associ-

xinesos d’alt nivell adquisitiu el 2008,

acions xineses preparen per a l’ocasió

8.000 el 2009, 10.000 el 2010, i 12.000

una gran festa, que inclou la presència

el 2011. Si la iniciativa té èxit, obrirà

d’artistes xinesos de renom i fins i tot

les portes a una allau turística tal

diverses manifestacions urbanes.

vegada imparable a partir dels propers

Casa Àsia també organitza activitats

quatre anys.

per celebrar-ho, i al carrer Trafalgar
s’hi fa la tradicional desfilada del drac

Aeroport

8

El Comitè de Desenvolupament de
Rutes de Barcelona (CDRA) promou,
a l’aeroport del Prat, la connexió
entre Barcelona i la Xina. L’objectiu

i el lleó.
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Classes treballadores i perifèries urbanes. Polígons
Itziar Imaz, Alejandra Pombo, Francesca Regni
Ruta per tres polígons de vivendes de classe treballadora, edificats en l’anell
metropolità de la ciutat a partir de la dècada dels seixanta. Els tres itineraris
permeten apropar-se a aquests espais, fruit de la planificació territorial del
franquisme. Aquí s’han articulat formes d’integració que han donat un gran
protagonisme al component social i de veïnatge.
Entre 1950 i 1975 es van construir

habitatges, un centenar de locals

750.000 habitatges a la comarca de

i la urbanització interior. Les obres es

Barcelona, en un intent d’allotjar els

van acabar el 1973, però la ciutat no

treballadors que arribaven en massa a

es va inaugurar fins al 1975, a càrrec

la recerca de feina al cinturó industrial

del l’encara príncep Joan Carles. En

de la ciutat. Encara que al principi la

aquelles dates era amb prou feines

promoció d’aquests nous polígons

una ciutat buida i fantasmal.

residencials es va gestionar a través

Sens dubte, la millor forma de veure

d’institucions públiques, a partir de

aquesta ciutat és a vista d’ocell; és

1960 molts es van quedar en mans

l’única manera de poder apreciar

de petits propietaris, en alguns casos

la disposició singular d’aquesta co

gestionats per cooperatives, que es

munitat, que reprodueix en el seu

van organitzar per resoldre amb els

plànol el mapa de la península Ibèrica

seus propis mitjans les mancances

(amb Espanya, Portugal i les Balears),

en els serveis. Tot i el gran esforç col·

amb vies públiques de noms geogràfics

lectiu, encara avui aquests polígons

(avinguda del Cantàbric, avinguda del

arrosseguen considerables deficièn-

Mediterrani, de Burgos, de la Manxa,

cies estructurals.

etc.), que se situen, a escala, aproxima-

Els recorreguts d’aquest itinerari bus

dament allà on els correspondria en

quen aproximar-se a la realitat d’aquests

un mapa real.

barris que avui ja formen part de la
trama urbana de la ciutat. Observarem

Instal·lacions esportives de Badia

els processos que tenen en comú, però

[Av. Tibidabo, s/n]

també les seves especificitats con-

Gairebé davant de l’aeroport de

cretes, a partir de tres pols: el treball

Sabadell, hi ha les instal·lacions es-

col·lectiu veïnal com a reivindicació

portives. Estan actualment en desús,

cultural i política; l’espai públic i el
carrer com a lloc de socialització dels
veïns i, per l’últim, les produccions
culturals que hi sorgeixen.
Ciutat Badia, Badia del Vallès

1

Ciutat Badia, abans de ser Badia del
Vallès, va néixer del no-res el 1970
amb la construcció dels primers 4.000
Avinguda Via de la Plata, Badia del Vallès
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Vista aèria de Badia del Vallès, en què es distingeix la silueta de la península Ibèrica

ja que un projecte de l’Ajuntament

sud). A la cruïlla amb l’avinguda de

pretén convertir-les en un polígon

Burgos hi ha un dels col·legis públics

industrial local. Les pistes de tenis

de Badia, Las Seguidillas. Coherent

i el pavelló, que ara dominen el terreny,

amb la idea de contenir Espanya a

s’han de substituir per naus petites

Badia, els col·legis tenen noms de

i mitjanes, que es llogaran a empreses.

balls tradicionals de diverses comuni-

Els diners que l’administració local en

tats autònomes: també hi ha La Jota,

recapti han de contribuir a l’autofinan-

La Sardana i La Muñeira.

çament econòmic del municipi.
L’associació de veïns i l’ajuntament
Col·legi públic Las Seguidillas

[Av. Burgos, s/n]

[Av. Via de la Plata, s/n]

A l’avinguda de Burgos hi ha un punt

A continuació, el primer carrer princi-

clau en la història de Badia: l’asso

pal és l’avinguda de la Via de la Plata

ciació de veïns, que, curiosament,

(símbol de l’antiga ruta comercial

també fa de funerària municipal.

que travessava Espanya de nord a

Badia estava condemnada a ser un

Col·legi públic de Las Seguidillas

Ajuntament de Badia del Vallès
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polígon abandonat al barroquisme
vertical, i van ser sobretot les lluites
veïnals i el seu fort poder reivindicatiu,
als setanta i vuitanta, les que van
articular-ne la comunitat actual. Una
mica més tard, a la mateixa avinguda,
s’hi va situar l’ajuntament, que es va
constituir el 1994; així, Badia es va
independitzar de Barberà del Vallès
i va passar a ser un dels municipis
més joves d’Espanya.
Avinguda del Mediterrani
Cap al final de l’avinguda de Burgos,
s’arriba a l’avinguda del Mediterrani,
que travessa Badia de nord a sud per
l’est. Aquesta avinguda limita amb
Avinguda de Burgos

l’autopista C-58 que va de Barcelona
a Manresa. N’hi ha prou d’acostar-s’hi
per entendre les queixes pel malestar que en causa el soroll constant.
També és paradoxal que, tot i que hi
ha dues autopistes que passen per
Badia (la C-58 i l’AP-7, de València a
la Jonquera), no tenen cap entrada ni
sortida al municipi.

Avinguda del Mediterrani

Vall Terapèutica, amb l’autopista al fons
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Vall Terapèutica

del punt de vista urbanístic i social.

Després de travessar l’autopista per

La Mina es convertia de sobte en el

l’avinguda del Mediterrani, s’estén la

testimoni d’un nucli social amb data

Vall Terapèutica, una petita zona prò-

de caducitat fixada. Durant més de

xima al riu Sec i al vial que connecta

trenta anys, els veïns del barri n’ha-

Badia amb la Universitat Autònoma de

vien sabut preservar la identitat i un

Barcelona. El terreny ha estat sanejat,

dels elements que més els havia aju-

reparcel·lat i habilitat per al cultiu. El

dat a fer-ho era l’expressió musical,

nom es deu a la seva funció social: la

entesa com a forma de vida.

majoria dels que cuiden els horts són
El Centre Cultural Gitano

jubilats.

[C. Llevant, 1, baixos]

La Mina, Sant Adrià del Besòs

2

El Centre té com a objectiu difondre

El barri de La Mina es troba en el terme

la tradició de la seva gent i, en parti-

municipal de Sant Adrià del Besòs,

cular, la seva música. Rafael Perona,

i és el resultat d’una actuació que

el secretari, sosté que «l’origen del

va començar el 1969 i que tenia per

flamenc és exclusivament gitano»

objectiu eradicar diversos nuclis d’«infravivendes» a l’àrea metropolitana de
Barcelona: sobretot les barraques del
Camp de la Bota i de Pequín.
On s’estén el territori del Fòrum, suposat símbol de modernitat i de progrés,
abans hi havia, entre descampats
aprofitats per gitanos que hi tenien
els cavalls, un barri de cases de pescadors: Pequín, al costat de la riera de

Centre Cultural Gitano

l’Horta, a una banda, i el Camp de la
Bota, a l’altra. Miners era com es deno-

i dóna especial èmfasi al reconei-

minaven els nois del barri de la Mina,

xement d’aquest origen, perquè

encara que no l’actual, sinó el nucli

contribueix «a superar la pitjor de les

anterior, amb cases petites, situat a

discriminacions, que és la de ser igno-

la carretera formada al costat d’un

rat». I afegeix: «Per existir com a poble

merendero: això era la Mina abans de

necessitem una història, i aquesta

convertir-se en el que és ara.

història és la que estem reivindicant.»

La Mina actual, tanmateix, és un barri

No és casual que el Centre Cultural

de «creació instantània», fruit del

Gitano estigui a tocar d’un símbol

reallotjament de diversos grups de

fonamental per a la identitat del barri:

població amb dèficits socials, cultu-

l’escultura de Camarón.

rals i econòmics. I és que, en el seu
origen, la Mina va representar una de

L’estàtua de Camarón de La Isla

les concentracions gitanes més grans

Entre els blocs de Mart i de Llevant

d’Europa. El 2001, el barri es va veure

hi ha, efectivament, la llegenda

fortament sacsejat pel Fòrum des

del flamenc. És l’única que hi ha
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del barri i la partida més significativa
és la destinada a construir habitatge
social.
Sant Ildefons, Cornellà de Llobregat

3

Sant Ildefons, antigament denominat
Ciutat Satèl·lit, és un barri residencial
de Cornellà de Llobregat edificat durant
els anys seixanta. La promotora privada
va introduir nombroses modificacions
en el projecte original a costa de reduir
la superfície dels habitatges (45-50 m2)
i augmentar l’edificabilitat del sector, fins
a elevar la població del polígon de 7.500
habitants a 45.000. Es van construir
només el sostre residencial i els accessos mínims, però van quedar pendents
Escultura de Camarón de la Isla

el mercat i les escoles, els espais comuns i les xarxes de sanejament, que no

a Catalunya. Tot i que el Bus Turístic

es van dur a terme fins als anys setanta.

no hi té cap parada, el barri de la

La constructora no va arribar a instal·

Mina rep un bon nombre de visitants

lar-hi mai la resta dels equipaments.

forans. El quiosquer Juan Perona,
que treballa a pocs metres de l’escul-

«Ciutat Satèl·lit»

tura, diu que «hi ve gent de tot arreu»,

Un acte tan normal com agafar el metro

i que, mentre va durar el Fòrum,

per arribar al barri contrasta amb l’aï-

«hi havia dies que s’hi agrupaven fins

llament que implica el nom de Ciutat

a trenta turistes». Amb el pas del

Satèl·lit. De fet, el metro es va comen-

temps, tanmateix, els veïns ja no duen

çar a construir al cap d’una dècada de

tantes flors a una estàtua que s’ha

l’arribada dels primers habitants, quan

anat degradant a poc a poc. Per culpa

la població del barri suposava ja la

d’una cop de pilota accidental, el

meitat de la població total de Cornellà.

cantaor va perdre la part inferior

Se la va denominar Ciutat Satèl·lit pel

de la mandíbula.

seu aïllament, tant físic com identitari,
respecte de la població en què va ser

Consorci del barri de la Mina

–gairebé– empeltada.

[Av. Mar, 12, entresol]

Ara la boca del metro surt a la plaça

Al costat del bloc de Mart i Llevant,

central del barri. Aquí s’hi instal·la el

se situa el consorci, constituït el

mercat setmanal. Curiosament, les

2001 amb la voluntat d’aconseguir, en

parades s’apinyen a primera línia del

un període de deu anys, una millora

carrer, en comptes d’ocupar l’ampli

substancial per a la Mina. Un dels

espai de la plaça i aquesta, parapetada

principals objectius és el d’executar

i aïllada entre façanes cegues, ocupa

l’aplicació del Pla de transformació

només l’espai que queda entre blocs.
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Boca de metro de l’estació de Sant Ildefons

L’avinguda Sant Ildefons

lladors. Aquesta escassetat d’espai

És la columna vertebral de Sant

vital va fer, des del principi, que l’espai

Ildefons, flanquejada per blocs de

públic fos especialment viscut com

fins a 17 plantes, amb pisos exigus

a lloc per al joc, la reunió i, ben sovint,

on viuen les famílies d’obrers que

la reivindicació.

van emigrar a Barcelona, i que sovint

I amb el carrer, els bars. Van ser els

llogaven habitacions a altres treba-

únics equipaments durant molt de
temps, i han tingut funcions diverses:
han estat cases de menjars, centres
de contractació de treballadors o oficina de préstecs. Aquí també hi neixen
els primers moviments associatius
del barri. Més que bars, són centres
socials i d’identitat. Observar-ne els
noms durant el recorregut permet traçar certa cartografia de la nostàlgia.
Bar La Española
[Av. Sant Ildefons, local 3]

Situat als baixos de l’últim bloc,
aquest petit bar és famós per haver
estat regentat pels pares dels germans Muñoz, els integrants del grup
Estopa. La banda sonora de Ciutat
Satèl·lit, de fet, està formada per la
Bar La Española
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Associació de veïns de Sant Ildefons

Vista exterior del CEIP Sant Ildefons

música dels seus discos, però també
per produccions musicals impres
cindibles per acostar-se a aquest
altre retrat intangible del barri: el
punk i la Banda Trapera del Río als
setant a, i actualment el hip hop.
L’associació de veïns
[Pge. García Lorca]

Gran part de l’extraordinari moviment
associatiu del barri no ha deixat de
reclamar la instal·lació dels equipaments pendents; amb el temps, les
reivindicacions socioculturals han
anat derivant cap a un moviment
més polititzat, unit al fort component
obrer de la zona.
El CEIP Sant Ildefons
[Av. Sant Ildefons, 24]

Es pot observar des del passatge.
Va ser la primera escola pública del
barri i, en aquests trenta anys, l’origen de l’alumnat ha variat de forma
substancial.
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La dissolució urbana. Condominis i urbanització dispersa
Alejandro Garay
Ruta per tres exemples significatius de les noves formes d’urbanització,
en què pot endevinar-se una dissolució del que entenem per urbà a partir de
certes estratègies d’ocupació del territori. Aquesta disgregació es pot mani
festar tant en un nucli tancat, o condomini, situat a l’interior mateix de la
ciutat (Diagonal Mar) com en poblacions d’expansió dispersa (Sant Quirze
del Vallès i Lliçà d’Amunt).
L’experiència urbana –el que és urbà–

longació de l’avinguda Diagonal fins al

és la vitalitat pròpia de l’espai públic:

mar; el punt d’accés, simultàniament,

el tràfec de les persones que traves-

al recinte que s’havia de construir per

sen els carrers de la ciutat, l’esceni-

celebrar el Fòrum de les Cultures el

ficació de litúrgies ciutadanes, i els

2004. En aquell terreny, Hines va pro-

encontres i desencontres de les diver-

jectar-hi una àrea de 372.000 metres

ses comunitats. És, en definitiva, el

cuadrats que incloïa un enorme cen-

simple esdevenir que es produeix en

tre comercial –Diagonal Mar–, 1.400

el que hauria de ser el lloc democràtic

habitatges d’alt nivell, tres hotels amb

per excel·lència. Amb tot, es diria que

un total de 950 habitacions, un centre

certs esquemes d’ocupació i ús de

de convencions i tres edificis d’ofici-

l’espai més o menys recents, tant

nes de classe A, que havien d’envoltar

dins els límits de la ciutat compacta

un parc «públic» de 14 hectàrees.

com en les extensions del que s’ha

El projecte per crear el nou barri,

anomenat ciutat dispersa, amenacen

Diagonal Mar, partia de zero i promo-

a dissoldre’n el concepte mateix.

via escales i lògiques d’urbanització
que entraven en conflicte amb el

La comunitat tancada

context en què s’inseria. En comptes

La reclusió de grups amb característi-

d’adaptar-se a dinàmiques prèvies,

ques bastant homogènies que s’aïllen

es va imposar un esquema al qual

en zones tancades, o condominis,

havien de subordinar-se els elements

al mig de la ciutat, obliga a replan-

que ja hi havia. El resultat és un barri

tejar-se què és el que habitualment

concebut d’esquena a la realitat

entenem per urbà.

social i espacial dels dos barris limítrofs: el de la Mina i el Poblenou.

Diagonal Mar

1

Des del carrer Llull es pot accedir

L’agost de 1996 la immobiliària ame-

al parc Diagonal Mar. El passeig del

ricana Hines va comprar un terreny de

Taulat divideix el parc en dos espais

34 hectàrees, que actualment situem

independents, els dos amb tanques.

entre el carrer Selva de Mar i la plaça

Si es recorre el tram entre Llull i

de Llevant, i el carrer Llull amb l’avin-

Taulat, el trajecte ofereix una vista

guda Diagonal i el passeig Garcia

privilegiada de gran part d’aquesta

Faria: un terreny ubicat en una àrea

zona enjardinada. Illes d’habitatges

contigua al que havia de ser la pro-

amb noms bucòlics limiten la nova
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Diagonal Mar

Jardins i blocs de vivendes de Diagonal Mar

cartografia: l’Illa del Cel, l’Illa del

d’edificis aparellats, acotats i molt

Bosc i l’Illa del Llac emmarquen la

vigilats, que concentren una sèrie

zona del parc; l’Illa de la Llum i l’Illa

d’espais comuns a l’interior: piscines,

del Mar emmarquen l’altre sector.

parcs infantils, pistes de pàdel i tenis

El concepte d’illa, emprat per anome-

i locals comunitaris. Per descomptat,

nar-los, evidencia la forma insular que

en cap d’aquests llocs no és possible

els caracteritza. Es tracta de conjunts

accedir-hi. A banda de l’aïllament,
el parc sembla ben bé que es con
verteixi en l’extensió natural dels
espais privats comuns que es configuren a l’interior de cadascuna
d’aquestes illes.
Legalment, un espai públic com és
el parc, gestionat per l’Àrea de Parcs
i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona,
actua com a coixí que separa les

Càmera de vigilància en els jardins
de Diagonal Mar
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Vivendes de Diagonal Mar

illes d’edificis de l’espai efectivament

és el mateix, 1,25 cases unifamiliars

públic –no del parc, sinó dels carrers

per hora. És una dinàmica de proces-

circumdants. Tant per la seva confi-

sos fins ara imparables, en què s’ha

guració espacial com pel fet de tenir

anat incorporant al que és urbà ex-

un determinat horari de funcionament

tensions cada vegada més allunyades

(bastant ambigu, per cert: «de les deu

de la ciutat.

del matí fins al capvespre»), ens tro-

Ens centrarem en dos municipis

bem amb un espai «públic» a temps

i en dos models d’urbanització que

parcial, que, tot i el seu suposat ca-

tenen com a resultat efectes anàlegs:

ràcter obert, regula molts dels com-

l’ocupació del territori amb vivendes

portaments que es poden dur a terme

adossades, com és el cas del mu-

a l’interior: n’hi ha prou a fer activitats

nicipi de Sant Quirze del Vallès, i la

tan simples i tan pròpies d’un parc

preeminència d’un model urbà de

públic com ara jugar a pilota o passe-

cases aïllades, que s’exemplifica a

jar amb bicicleta per comprovar-ho.

Lliçà d’Amunt, i és una mostra d’allò

Sortint del parc per un dels punts

que als anys setanta els investi-

que donen al passeig del Taulat, és

gadors francesos van denominar

possible dirigir-se al carrer Selva de

rurbanisation.

Mar, i des d’allà accedir a la ronda del

Entre el 1997 i el 2000, van arribar

Litoral en direcció al Nus de la Trinitat.

a Sant Quirze del Vallès gairebé mil
nous habitants anuals, la majoria pa-

Cap a la ciutat dispersa

relles adultes amb fills en edat esco-

Entre 2002 i 2005 s’han construït a la

lar. En els últims vint anys el municipi

província de Barcelona més de 10.000

ha passat d’una densitat de 416,05

vivendes unifamiliars per any o, el que

habitants per quilòmetre quadrat
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Vista general de Sant Quirze del Vallès

a 1.208 habitants. Per la seva banda,

augment de 677 nous habitants anuals

Lliçà d’Amunt té el rècord de creixement

en els darrers tres anys.

del Vallès Oriental i la segona posició en
la demarcació de Barcelona. En només

Sant Quirze del Vallès

vint anys s’ha quadruplicat la població,

Sortint de Barcelona des del Nus de

i ha passat de 2.600 habitants el 1981

la Trinitat, és possible dirigir-se a Sant

a 10.000 habitants el 2000, amb un

Quirze a través de la C-58 o Autopista

2

del Vallès. Per una via de comunicació
ràpida, s’avança a través d’un paisatge
de perifèries que se superposen, esquitxades de polígons d’habitatges,
parcs empresarials i grans superfícies
comercials: Cerdanyola del Vallès,
Ripollet, Barberà del Vallès, Sabadell.
El centre comercial Alcampo és la fita
que anuncia que ens aproximem a
Sant Quirze.
Si hi accedim per l’entrada nord, a través de l’avinguda d’Egara, per un moment tindrem la impressió d’entrar en
un típic suburbi nord-americà. Girant
pel carrer de la Ribera cap a la dreta,
s’arriba a un tàlveg conformat pel turó
en què ens trobem i per on davalla la
serra de Galliners. Infinitat de cases
Publicitat d’una urbanització
de Sant Quirze del Vallès
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Cases adossades a Sant Quirze del Vallès

idèntiques ocupen tot el vessant. Al

Lliçà d’Amunt

vessant oposat se segueix la mateixa

Per visitar Lliçà d’Amunt cal tornar al

lògica d’urbanització.

Nus de la Trinitat i sortir des d’allà. En

Recorrent els carrers de Sant Quirze,

aquest punt, és possible observar de

sembla que passem per un decorat.

quina manera els processos de disse-

El model d’urbanització és molt

minació/dissolució del que és urbà es

simple i permet reproduir el mateix

despleguen a partir de la centralitat

esquema en contextos indiferenciats.

metropolitana.

D’aquesta manera s’amplien tant les

Així doncs, agafem la C-17 o autovia de

possibilitats de disseminació com els

l’Ametlla. Montcada, la Llagosta, Mollet

marges de rendibilitat.

del Vallès, Parets del Vallès, Lliçà de Vall

La producció en sèrie, efectivament,

i, finalment, Lliçà d’Amunt. El paisatge

està marcada per la rendibilitat. Es

és semblant al que es troba anant en

tracta d’un autèntic rusc d’habitat-

direcció a Sant Quirze, encara que amb

ges agrupats per tipologia, materials

més clapes de verd. Emplaçaments dis-

i colors: conjunts d’objectes idèntics,

persos i disgregats pel territori –grans

l’un rere l’altre, que juguen a ser

superfícies comercials, polígons indus-

barri. Una fotografia a vista d’ocell

trials, el Circuit de Montmeló– s’articu-

permet entendre millor la manera

len a través de les xarxes vials. Arribats

en què cada agrupació desplega

a la zona central de Lliçà d’Amunt, ens

les seves pròpies lògiques dissímils,

dirigim per la via Francesc Macià cap al

autònomes, que no entren en col·lisió

sector de La Serra i Ca l’Artigues, una

gràcies a les artèries de comuni-

de les moltes urbanitzacions, amagades

cació. Es tracta de concentracions

rere la serra i que no són visibles des

puntuals, aïllades de les altres.

de la zona central del municipi.

3
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Zona residencial de Lliçà d’Amunt

Encara que abans havien estat cases

tre. Les distàncies dels equipaments

aïllades –majoritàriament segones

d’oci i de consum fan necessari el

residències–, avui són habitatges

cotxe, i el carrer acaba sent només

permanents. A causa de la densificació

un espai de comunicació rodada.

han format un nucli, però sense arribar

Estem davant de carrers per al si-

a constituir-se pròpiament en barri.

lenci, espais per als vehicles sense

En el cas de les cases aïllades, no se

les transicions que ofereix la ciutat

superposen diversos esquemes, ja

compacta. Són nusos d’una xarxa amb

que les parcel·les es van situar tenint

un propòsit fonamental: la connexió

en compte unes vies de connexió que,

fluida i ràpida entre llocs separats per

per a bé o per a mal, s’adaptaven a la

grans distàncies. Aquesta estructura

topografia del terreny. En aquests es-

ha separat la vida en funcions: habitar,

pais urbanitzats pel territori prevalen

treballar, esbargir-se i circular, és a dir,

elements constitutius del que anome-

les quatre activitats fonamentals de

naríem ciutat, però, amb tot, hi manca

la zonificació que l’urbanisme modern

la diversitat i la complexitat pròpies

tant ha contribuït a parcel·lar.

de la realitat urbana.
En les dues modalitats urbanes, tant

Obituari pel que és urbà?

les cases adossades que visitem a

En el context mediterrani, dues de

Sant Quirze com les que abans eren

les grans motivacions que han fet

habitatges aïllats, el carrer ha reduït el

que una part de la població decideixi

seu potencial com a lloc d’intersecció

viure en territoris cada vegada més

fèrtil i ara és merament funcional.

allunyats del centre metropolità són,

En tots dos casos, ens trobem immer-

d’una banda, la voluntat d’escapar

sos en paisatges sense punts d’encon-

del soroll, la contaminació i la falta de
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tranquil·litat per fugir a espais que

zones de pas que fomenten la concen-

permetin un contacte més directe amb

tració de grups de característiques

la «natura» i, de l’altra, els condicio-

homogènies i la segregació dels que

nants econòmics, ja que, a partir dels

són diferents. Encara que puguem

anys noranta, els preus permetien a

definir aquests itineraris com a urbans,

sectors de població amb ingressos no

potser per als seus paisatges, caldria

gaire alts trobar habitatges més grans

trobar un altre nom.

i amb més comoditats –segurs, airejats, amb jardí i bones vistes–, que les
que podien oferir-los pel mateix preu
en punts més cèntrics de la ciutat.
Tant la preferència per cases vinculades a entorns «naturals» com la
possibilitat de pagar-les, han originat
territoris que, partint de l’intent de
conjugar els dos mons –camp i ciutat–, els nega tots dos en un paisatge
genèric i sense personalitat: desnaturalitzat, seriat i ubicu.
Per altra banda, és curiós que «la
natura», sumada a «la proximitat
respecte a la ciutat», acabi sent un
reclam publicitari, tant per a la vida
com per a la mort. Aquesta coincidència ens obliga a pensar en possibles
variants d’aquest «descansar en
pau». D’una banda, el descans de la
ciutat i els seus tràfecs: la contaminació, el soroll, el caos circulatori,
les aglomeracions, la trobada directa
amb els altres; i, de l’altra, el descans
etern. Potser aquests entorns en què
es produeix la dissolució del que és
urbà tinguin més similituds amb un
cementiri de les que a priori podríem
arribar a creure.
De fet, un dels grans valors de la ciutat
rau en la possibilitat d’experimentar
el carrer com a lloc de relació i trobada de les diferències: de classe,
gènere, edat, raça i ideologia. En
aquests nous paisatges, l’espai que
hauria de conjugar les diferències
acaba per dissoldre’s, i dóna lloc a
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Les nocions de patrimoni i paisatge no han fet més que ampliar-se des dels
temps de la Revolució Industrial. A Barcelona, després de l’operació de rescat
d’algunes grans edificacions gòtiques a mitjans del segle xix davant l’impacte
de l’enderroc de Santa Caterina i de la construcció d’una nova avinguda burgesa
al passeig de Gràcia, la formalització de grans espais amb voluntat representativa ha anat molt lligada als esdeveniments internacionals que han anat conformant la ciutat: 1888, 1929, 1992. En el cas del 1888 i del 1992, va predominar la
voluntat de dissenyar nous elements i espais públics qualificats per consolidar
el teixit urbà. El component escenogràfic va ser, en canvi, molt més destacat
en la ideació de la segona exposició a Montjuïc, gestada enmig de la convulsa
història barcelonina del primer terç del segle xx i finalment celebrada l’any 1929.
Quasi un segle després, la febre retòrica que s’instal·la de nou a la ciutat, amb
iniciatives de fort impacte, com la plaça d’Europa, una vasta operació en
marxa en què no hi ha una ideació de conjunt dels grans espais metropolitans
de referència.
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Paisatges consagrats. L’èxit del Barri Gòtic
Esther Serra
Ruta pel Barri Gòtic a través de les diverses fases i operacions de la construcció d’un referent simbòlic capaç d’articular la memòria històrica de la
ciutat. Recorre de la plaça Nova, al peu de la catedral, a la plaça de Ramon
Berenguer el Gran, porta d’entrada i carta de presentació per a un casc antic
elaborat urbanísticament com un manifest ideològic sobre la pròpia ciutat
i la seva història.
El Barri Gòtic és una de les «atracci-

a la monumentalització i tematització

ons» de Barcelona més visitades pels

d’un «recinte» al servei del renaixe-

turistes. Tal com veurem al llarg del

ment social, polític i econòmic de la

recorregut, aquest espai de memòria

Catalunya moderna.

i referents simbòlics és també l’eslògan

L’èxit de l’operació «Barri Gòtic» va

publicitari d’una Barcelona progres-

garantir una fórmula que es va repe-

sista capaç de reinventar-se amb cada

tir en altres punts de la ciutat, i que

esdeveniment internacional.

va se l’origen de noves centralitats

Viabilitat, economia, turisme, represen-

simbòliques.

tació i identitat conformen els elements
que van condicionar la construcció

La plaça Nova

del centre urbà d’acord amb les moti-

Un dels recorreguts tradicionals del

vacions i els objectius de la burgesia

Barri Gòtic surt de la plaça Nova,

industrial catalanista del segle xix. El

davant de dos trams de muralla i dues

resultat d’aquest procés va ser la cre-

torres quadrangulars del segon recinte

ació d’un espai simbòlic que responia

emmurallat de Barcelona, des d’on

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la plaça Nova

1
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observar a contrallum el pont neogòtic,
construït el 1928 per unir la Casa dels
Canonges amb la Casa de l’Ardiaca.
La plaça Nova es va crear el 1355
amb l’objectiu de canalitzar les aigües
procedents de la serra de Collserola
fins a la plaça de Sant Jaume. La
plaça, acabada tres anys més tard,
es va obrir posteriorment per comunicar-la amb l’avinguda de la Catedral.
Se’n van conservar les dues torres
romanes restaurades al segle xii,
encara que no va ser fins al segle xvi
que s’hi van obrir finestres. La urbanització actual de la plaça es va dur
a terme l’any 1991, amb motiu dels
Jocs Olímpics del 92.
Carrer del Bisbe

La plaça de Sant Felip Neri

2

es pot apreciar la Casa de l’Ardiaca

Seguint pel carrer del Bisbe, és possi-

i el Palau Episcopal. La vista és única:

ble endinsar-se en el carrer Montjuïc

el carrer del Bisbe, que coincideix

del Bisbe fins que s’arriba a un dels

amb el decumanus romà, és el tram

racons més idealitzats del Barri Gòtic:

més representatiu del Barri Gòtic,

la plaça de Sant Felip Neri. Aquí hi

com veiem en una de les postals més

trobem l’església barroca (1748-1752)

significatives de la ciutat, on es pot

que dóna nom a la plaça. A la façana

Plaça de Sant Felip Neri
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s’hi aprecien els impactes de la metra-

és un cementiri en el subsòl, posen de

lla del bombardeig aeri que va tenir

relleu algunes de les estratègies urba-

lloc el 30 de gener de 1938: a causa

nístiques i arquitectòniques que van

de l’esfondrament del soterrani de

donar lloc al Barri Gòtic.

l’església, que havia estat condicionat
com a refugi antiaeri, hi van haver 42

La Casa de l’Ardiaca   3

víctimes civils. Actualment, ubicat en

Si travessem el carrer del Bisbe fins

un palauet del segle xviii, hi ha l’Hotel

al de Santa Llúcia, s’accedeix a l’entrada

Neri H&R. També podem veure-hi el

de la Casa de l’Ardiaca, en l’actualitat

Museu del Calçat Antic, instal·lat en

seu de l’Arxiu Històric de la Ciutat. Es

una casa gremial renaixentista: la del

va construir al segle xv per ordre de

gremi de sabaters, que data de 1565.

l’ardiaca Lluís Desplà, que va renovar

Aquest edifici, però, va estar situat

i remodelar les antigues edificacions

fins al 1943 al carrer de la Corríbia, i es

de l’Ardiaca, originàries del segle xii, a

va veure afectat per la reforma de la

fi d’unificar-les en un palau que havia

plaça de la Catedral, igual que la casa

de servir de residència. L’edifici des-

renaixentista del gremi de calderers,

cansa sobre la muralla romana i se

que originàriament era al carrer de la

n’aprecia el parament des de l’interior.

Bòria. Quan va desaparèixer una part

El 1870 Jordi Altamira va adquirir la

d’aquest carrer, amb l’obertura de la

casa i, juntament amb Josep Garriga,

Via Laietana, la façana de la casa gre-

va remodelar l’edifici i el va unir a la

mial es va traslladar a la plaça Lesseps

veïna Casa del Degà. L’edifici va ser

i, posteriorment, al seu emplaçament

construït al segle xiv, recolzat en una

actual. Els dos trasllats, duts a terme

torre de la muralla romana, que es

per crear «un ambient més gòtic» en

va mutilar el 1420 per urbanitzar la

una plaça on l’únic element medieval

plaça de la Catedral. La reforma de

Pati gòtic de la Casa de l’Ardiaca
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la casa va comportar l’alteració i el

i la de 1991, en què es van actualitzar

trasllat de nombrosos elements origi-

les sales de l’Arxiu Històric per dei

nals, i la conversió del pati en claustre.

xar-les tal com avui les coneixem.

Les transformacions que afecten
aquest palau serveixen per entendre

La façana de la catedral

com es va construir el Barri Gòtic. El

(Pla de la Seu)

1895 esdevé la seu del Col·legi d’Advo-

El carrer de Santa Llúcia desemboca

cats, que el 1902 n’encarrega la deco-

a la placeta que porta a les escales

ració a l’arquitecte modernista Lluís

de la catedral, des d’on se’n pot observar

Domènech i Montaner. Més endavant

la façana neogòtica, de 1913. El com

encara hi van haver algunes reformes

i el perquè de la construcció de la façana

més. Una d’elles, als anys vint, quan

de la catedral i la seva avinguda són

va passar a ser propietat de l’Ajunta-

processos determinants per a l’origen

ment i seu de l’Arxiu Històric. La trans-

del Barri Gòtic.

formació va ser impulsada pel seu

Al llarg del segle xix comença a la

director Duran i Sanpere, un histori-

Barcelona industrial burgesa un debat

ador que va influir profundament en

entorn de la catedral, que estava ina-

la configuració del Barri Gòtic i que va

cabada i sense façana des del segle

dirigir les excavacions arqueològiques

xv. Això tampoc no hauria tingut tanta

de Barcelona fins a mitjans del segle

importància si no fos que la qüestió de

xx . Hi va haver altres reformes destaca-

fons no era pas com acabar-la –com

des: la de 1962, quan es van enderro-

sí que passava en altres ciutats euro-

car les cases que estaven adossades

pees–, sinó quin havia de ser l’estil de

a la muralla romana i va aparèixer la

la façana. Les propostes, majoritàri-

façana posterior completa de la Casa

ament, van coincidir que l’estil havia

del Degà a l’avinguda de la Catedral,

de ser el gòtic, i encara va quedar més

Catedral de Barcelona

4
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clar després que es descobrís a l’ar-

tament amb l’arquitecte Josep Oriol

xiu de la catedral el projecte medieval

Mestres, que, finançat per ell, va fer

de la portada, atribuït al mestre Galí.

possible la construcció del frontis vuit

Seguint aquest model, Manuel Girona,

anys més tard. Va ser així com la cate-

banquer i màxim representant de la

dral va esdevenir símbol i espai central

burgesia catalana, home profunda-

d’ordenació de la ciutat. Tanmateix,

ment religiós i d’inquietuds artístiques,

arran de la inestabilitat política de la

el 1860 va presentar un projecte, jun-

Revolució de 1868 a tot l’Estat espa-

Avinguda de la Catedral
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nyol, el projecte va quedar inacabat.

de Manuel Girona, que aleshores ja

Posteriorment es va reobrir el debat

era constructor i que, amb motiu de

sobre el model de gòtic que s’havia de

l’Exposició Universal de Barcelona de

seguir. I es van plantejar dues propos-

1888, es va oferir a pagar les obres.

tes: la continuista, a càrrec de Mestres

El 1887 es va imposar el model gòtic

i avalada per Manuel Girona, i una

del nord d’Europa, és a dir, l’estil que

altra, més acadèmica, definida per

hipotèticament recollia l’evolució

Elies Rogent. Va ser decisiva la donació

«natural» de l’arquitectura gòtica reli
giosa catalana i que, a més, sintetitzava
totes dues propostes. El 1912, havien
culminat la façana de la catedral i els
tres cimboris, però encara faltava el
més important: la plaça, un espai que
havia de permetre contemplar la catedral acabada i admirar-ne la grandesa.
L’avinguda de la Catedral

5

Des del Pla de la Seu s’accedeix a
l’avinguda de la Catedral. La seva construcció respon a una sèrie de processos
complexos; entre ells, el bombardeig
que la ciutat va patir el 19 de juny de
1938, que tenia com a objectiu precisament la catedral. L’impacte de les bombes va obrir grans espais al voltant de
la catedral i va comportar l’enderrocament de les cases afectades. Els dos
factors, units a l’obertura de la Via
Laietana i a les successives remodelacions de la Casa de l’Ardiaca, van
determinar l’aspecte formal d’aquesta
avinguda, així com la culminació del
Barri Gòtic, gairebé un segle després
d’haver començat la construcció de
la façana de la catedral.
No obstant això, no és fins al 1991, amb
motiu dels Jocs Olímpics, que la avinguda de la Catedral es configura com
a espai d’unió de la plaça Nova i la Via
Laietana, gràcies a una plaça dura que
cobreix un aparcament subterrani. En
un dels extrems es pot apreciar l’ideograma de Joan Brossa, format per la
paraula Barcino, el nom de la ciutat
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En aquest context es van presentar
els primers projectes de reforma
interior de la ciutat, de Miquel Garriga
i Roca i d’Ildefons Cerdà. Garriga va
proposar l’obertura d’una via des del
carrer Fontanella en línia recta fins a
la catedral, per donar-li més visibilitat al monument. Cerdà, per la seva
banda, en el seu Projecte de reforma

Ideograma Barcino de Joan Brossa
a la plaça Nova

i eixample de Barcelona, aprovat el
1859, va proposar tres vies que havien

romana de Barcelona, que dóna la

de travessar el casc antic fins al port,

benvinguda als visitants del Barri Gòtic

una de les quals resseguia el carrer

en la seva primera parada oficial, la

Pau Claris. Aquesta idea va ser reco-

plaça Nova, porta d’entrada que fa de

llida per Àngel Baixeras, en el seu pla,

nexe entre els recintes gòtic i romànic.

conegut com la Reforma (1873-1880),
on aquest carrer rebia el nom de Gran

De l’avinguda de la Catedral

Via A. Les actuacions proposades per

a la Via Laietana

Baixeras estaven condicionades pels

Si ens situem a la cruïlla extramurs

monuments existents, que s’havien de

del Barri Gòtic, entre l’avinguda de

realçar a través de l’aïllament i la cre-

la Catedral i la Via Laietana

ació de perspectives. De fet, a l’àrea

6

, s’arriba

a un punt simbòlic del recorregut,

de la catedral, Baixeras hi va pro-

i permet comprendre dos processos

jectar una plaça davant de la façana

catalitzadors que conflueixen en la

principal i un jardí a la part posterior

concepció del Barri Gòtic: l’acabament

que arribava fins a la plaça de Sant

de la façana neogòtica de la catedral

Jaume. Aquest pla es va aprovar final-

i l’obertura de la Via Laietana (a la qual

ment el 1881, però va tenir tants opo-

es va denominar Gran Via A).

sitors que no va poder dur-se a terme.

El creixement demogràfic de Barcelona

A la mort de Baixeras, l’Ajuntament

durant les primeres dècades del segle

es va apropiar del projecte i va decidir

xix va ocasionar problemes de salubri-

emprendre l’obertura de les tres vies,

tat, greus epidèmies i l’esfondrament

després d’haver obtingut el suport

del sistema viari de la ciutat a mitjans

financer del Banco Hispano Colonial

de segle. El col·lapse es va intentar

el 1907.

resoldre amb reformes puntuals, com

L’obertura de la Gran Via A es va inau-

ara amb l’obertura de l’eix transversal

gurar oficialment el 10 de març de

dels carrers Ferran, Jaume I i Princesa,

1908 amb la demolició d’una casa del

que es va acabar cap al 1854. També

carrer Ample. Durant aquest mateix

en aquesta data, arran de la nova

any, les peces recuperades arran

epidèmia de còlera que va arrasar

de les obres de Via Laietana es van

la ciutat i que va causar unes sis mil

començar a acumular a la capella de

víctimes, es va enderrocar el primer

Santa Àgata, aleshores habilitada

cinturó emmurallat de Barcelona.

com a Museu Provincial d’Antiguitats,
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i en altres magatzems municipals, del

ciutadà favorable a la construcció

tot insuficients per guardar les innu-

d’un museu a l’aire lliure on es pogues-

merables troballes arqueològiques.

sin exposar les restes arqueològiques.

No es tractava únicament de fragments,

Tanmateix, fins al 1911 no es va fer

sinó d’edificis sencers, com en el cas

pública, al setmanari Catalunya (en

de les cases gremials. Això no només

un article de Ramon Rucabado titulat

va retardar les obres, sinó que, a finals

«Un barri gòtic a Barcelona»), la idea

de 1908, va provocar un fort moviment

de crear un barri gòtic, un recinte gòtic

Plaça Ramon Berenguer el Gran
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que, com un estoig, preservés i mostrés

tres arquitectes per buscar-hi solu-

les joies de Barcelona.

cions. La plaça de Ramon Berenguer

A partir d’aleshores van sorgir diverses

el Gran va ser una de les propostes de

propostes. Destaca, per exemple, la de

Puig i Cadafalch, aleshores president

Francesc de Paula Nebot i Torrens, que

de la Mancomunitat de Catalunya, que

va presentar un projecte d’urbanització

va projectar la plaça com a entrada

del barri de la catedral, contraposant

al «barri de la catedral». Tot i que les

una acròpolis a la visió neomedieval

obres es van aprovar el 1914, no van

de Rucabado.

començar fins al 1922, amb motiu dels

Amb els preparatius de l’Exposició

treballs preparatoris per a l’Exposició

Internacional de Barcelona de 1929, les

Internacional de Barcelona de 1929.

obres van començar de manera defini-

Amb l’objectiu de revalorar el patrimoni

tiva en una campanya de restauració

monumental i de recuperar espais

del centre de la ciutat. El 1924 l’Ajun-

històrics i simbòlics al voltant de la

tament, sota la dictadura de Primo

catedral, Puig i Cadafalch va deixar a

de Rivera, va recuperar el projecte de

la vista una de les façanes de la cape-

Nebot i va obrir un nou debat sobre el

lla de Santa Àgata i part de la muralla

«barri de la catedral». I es va encarregar

romana sobre la qual descansava. Així

a Joan Rubió i Bellver un nou projecte

mateix, la façana posterior de la Casa

que plantejava enderrocar gairebé tots

Clariana-Padellàs, avui dia seu del

els edificis posteriors al segle xvi. Davant

Museu d’Història de la Ciutat, va que-

la forta oposició que això va suscitar,

dar al descobert; aquesta casa havia

el 1927 l’Ajuntament va impulsar la

estat situada al carrer Mercaders fins

creació del Servei Municipal d’Edificis

al 1927 i va ser una de les afectades

Artístics i Arqueològics de Barcelona,

per la reforma. Durant les obres dutes

institució que va dur a terme les obres

a terme per resituar-la a la plaça del

de medievalització que avui dia confor-

Rei, es van trobar restes arqueolò-

men el Barri Gòtic.

giques que van afavorir un canvi de
política del Barri Gòtic: la revaloració

La plaça de Ramon Berenguer

del patrimoni arqueològic romà.

el Gran

La remodelació de la plaça va culminar

7

Si baixem per la Via Laietana fins a

el 1950, amb la construcció d’un edifici

aquesta plaça, avui convertida en lloc

neogòtic que va conferir unitat al con-

d’estacionament per excel·lència dels

junt i que es va poder presentar, com

autobusos turístics, es pot apreciar un

encara passa avui en dia, com l’avant-

conjunt monumental en què destaquen

sala del Barri Gòtic: una primera vista

part de la muralla romana, la façana

des de l’exterior que mostra i suggereix

lateral del Palau Reial, la de la capella

el que podrem trobar a l’interior.

de Santa Àgata i la posterior de la Casa
Clariana-Padellàs.
El 1913, a causa de la dificultat de condicionar l’obertura de la Via Laietana
i articular-la en la complexa trama
urbana on s’inscrivia, es van proposar
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Paisatges humans. El mite del Barri Xino
Marta Delclós
Breu apunt que repassa la història de la imatge fotogràfica del Raval, des de
la construcció simbòlica del mite del Barri Xino fins a l’actual transformació
multicultural, passant per algunes de les fases històriques més significatives
de la seva evolució política i social.
A finals del segle xix el Raval, també

concreta d’aquesta zona de la ciutat,

conegut com a Districte Cinquè, era un

coneguda popularment com a «baixos

barri marcat pel conflicte. Encaixat dins

fons» i que, als anys vint, adopta el nom

un estratègic entramat urbà, entre el

de Barri Xino. La seva és una construc-

carrer Pelai, la ronda de Sant Antoni,

ció mítica, exempta en general d’anta-

la ronda de Sant Pau i el Paral·lel, va

gonismes socials, i de la qual s’extirpa

quedar tancat urbanísticament respec-

la memòria vinculada al conflicte. En

te de la nova Barcelona de l’Eixample;

aquesta representació –que passarà a

d’aquesta manera s’aconseguia amagar

ser, amb el temps, un gran dispositiu de

i delimitar una de les zones més convul-

control social– hi predomina l’especta-

ses i deprimides de Barcelona. El Raval,

cularitat i la denúncia poc compromesa,

però, va continuar creixent de forma

i es deixarà de banda el gran potencial

contradictòria. D’una banda, a causa de

revolucionari del barri. Aquesta imatge,

l’augment de l’oferta d’oci i espectacle,

que intenta crear una falsa consciència

que convivia amb la prostitució, sorgida

d’unitat social i mitifica perillosament

arran de les pèssimes condicions de

el present, de fet, es convertirà en

vida. De l’altra, gràcies a la ciutat d’as-

hegemònica i dominarà l’imaginari de

piracions revolucionàries que es ges-

Barcelona durant un segle. Es pot afir-

tava en aquests carrers, que tenien un

mar que amb aquesta reinvenció s’ ha

fort component obrerista i lluitador. La

aconseguit desactivar políticament una

burgesia, que anava al Raval a divertir-

de les zones més problemàtiques i rei-

se –en bars, cafès, cabarets, prostíbuls

vindicatives de Barcelona. Aquest breu

i tablados flamencs–, presenciava les

recorregut fotogràfic permet fer-se una

insurreccions cada vegada més violen-

idea de la construcció icònica del mite

tes que s’hi produïen i que suposaven

i de la complexitat de la seva evolució.

una autèntica amenaça per als pilars
socials i econòmics de la seva moral.
En aquest context es forja, a través
dels mitjans de comunicació, la construcció del mite del Barri Xino. Les elits
econòmiques i polítiques, conscients
del poder de la implantació en l’esfera
pública d’un determinat imaginari urbà,
fan servir les eines que tenen a l’abast
–la premsa, la novel·la i sobretot la
fotografia–, per construir una imatge
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Frederic Ballell. Mercat en el carrer Arc del Teatre, 1913 (AHCB-AF)

Frederic Ballell. Cafè Pay-Pay, 1913 (AHCB-AF)
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Frederic Ballell. Cafè concert «La Gran Penya» al carrer Sant Pau, 1913 (AHCB-AF)
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Frederic Ballell. Foyer de «La Gran Penya» al carrer Sant Pau, 1913 (AHCB-AF)
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Josep Domínguez. Mercat ambulant al carrer del Migdia, 1932 (AHCB- AF)

Gabriel Casas i Galobardes. Imatge nocturna del carrer Nou de la Rambla, amb el rètol lluminós
de Dancing Edén al fons, 1920 (ANC)
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Gabriel Casas i Galobardes. Actuació musical a la sala de festes La Criolla, 1930 (ANC)

Gabriel Casas i Galobardes. Dones assegudes al carrer del Cid, amb els rètols lluminosos de les
sales de festes La Criolla i Dancing Sacristá, 1930 (ANC)
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Josep Maria de Sagarra. Sala de baile, ca. 1935-1945 (AHCB-AF)
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Margaret Michaelis. Anunci mural de La Criolla, ca. 1933-1934 (AHCB-AF)
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Francesc Català-Roca. Visita al Barri Xino, ca. 1950 (AHCOAC)
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Joan Colom. Gent del barri, ca. 1959
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Joan Colom. Sense títol, 1994
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Joan Guerrero. Raval, Barcelona, 1999
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Paisatges reivindicats. Patrimoni industrial
Josep Gallardo, Itziar Imaz
Ruta per les transformacions urbanes vinculades al món del treball, des dels
primers nuclis obrers i fabrils de la industrialització, al Raval, fins a les noves
fàbriques del treball postfordista, a la Zona Franca, passant pel Poblenou,
conegut en el seu moment com al Manchester català per ser la principal concentració industrial de la península Ibèrica.
És difícil, per no dir impossible, enten-

En el primer, Ciutat Vella, es pot observar

dre la ciutat de Barcelona, tant en la

el començament de la industrialització;

seva configuració urbana com en els

en el segon, centrat en el Poblenou, tro-

processos que actualment s’hi esde-

bem els testimonis del que va ser la gran

venen, sense conèixer els canvis que

ciutat industrial; i, finalment, a la Zona

s’han produït en el món industrial i del

Franca i al districte 22@ es fa patent la

treball. Molts dels vestigis d’aquest

progressiva desaparició de l’espai fabril

passat estan desapareixent, no només

de Barcelona, a partir de la reconversió

en el cas de Ciutat Vella, sinó també al

industrial i creixent terciarització.

Poblenou i en altres barris. En aquesta
ciutat terciaritzada a marxes forçades,

El Raval

el relat institucional que en construeix
la imatge (com una tanca publicitària

La rambla del Raval

de la «marca Barcelona») deixa de

La progressiva transformació de l’antic

banda gran part d’aquests processos.

Barri Xino en un nou Raval multicultural

Ens trobem en un moment en què la

ha acabat gairebé per esborrar el que

noció de treball ha canviat substan

era, potser, el tret originari de la zona:

cialment: el temps de la productivitat

el fet d’haver estat el principal barri

es fon amb el temps de l’oci, i els espais

industrial i obrer de la ciutat.

associats a cadascun (públic i privat)

La industrialització va ser, certament,

tendeixen a confondre’s i a barrejar-se,

un factor decisiu en el seu desenvolu-

de manera que l’oficina és a tot arreu;

pament urbanístic. Amb l’obertura del

i el procés productiu, que no produeix

carrer Nou de la Rambla el 1783, va

necessàriament béns materials, sinó

començar el procés d’urbanització del

serveis relacionats amb la comunicació

Raval. A la zona ja hi havia manufactura

o interacció social, necessita exposar-se,

d’indianes, però d’aleshores ençà va

es torna transparent.

començar la construcció en massa de

Aquest recorregut pretén acostar-se a

fàbriques i van aparèixer les concen-

la Barcelona industrial: al seu passat,

tracions de vivendes obreres, que van

en part ja esborrat, i al seu present,

acabar per substituir la casa gremial.

encara balbucejant. Es diferencien, per

Recórrer avui el Raval és assistir a un

tant, tres itineraris que no són, amb tot,

procés de reurbanització, que va co-

relats tancats, sinó seqüències de llocs

mençar abans dels Jocs Olímpics i que

o moments concrets que s’insereixen

arrossega un gran desmemoriament

en processos més llargs i complexos.

històric. El passeig, però, també permet

1
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Rambla del Raval

reconèixer, enmig del paisatge humà

Hijos és una de les poques que es

que més s’ha transformat en els últims

mantenen dempeus. Coneguda després

anys a la ciutat, les empremtes ocultes

com l’Espanya Industrial, a Riereta

del que havia estat la ciutat industrial.

i Santa Elena s’hi poden observar restes
de l’antiga fàbrica, que abans que no

Sant Pau del Camp

es traslladés a Sants, ocupava gairebé

En els antics horts del convent bene-

tota l’illa de cases.

dictí de Sant Pau, que ara acullen un
parc, es va desenvolupar a principis
del segle xix la primera concentració
fabril del Raval. Només en queden unes
quantes traces, com ara la xemeneia
que s’observa al parc i algun edifici
fabril al carrer Tàpies: al n. 4, l’antiga
fàbrica Can Ricart,

2

i al n. 8, Can

Xatarra, un centre d’ocupació que
reutilitza les antigues instal·lacions
de la fàbrica Riva i Garcia.
El barri obrer de la Riereta
L’àrea essencialment fabril de Ciutat
Vella es desenvolupa al voltant d’aquest
eix, on, a partir del segon terç del segle
xix, s’instal·len nombroses fàbriques

tèxtils. El Vapor Matías Muntadas e
Xemeneia de l’antiga fàbrica de Can Ricart
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La casa-fàbrica
[C. de Sant Pau – C. de les Flors]

En un espai entre edificis, a la cantonada de Sant Pau amb Flors, es pot
observar una antiga xemeneia, que
correspon a la Manufactura de Calçats
Estruch.

3

Representa el model de

casa-fàbrica característica del barri:
una fàbrica de pisos on convivia el procés
de producció –al voltant del pati amb
la xemeneia i la màquina de vapor–
amb els habitatges del propietari i els
encarregats. Encara que els espais
interiors estan pensats per al treball
col·lectiu, les façanes reprodueixen les
característiques dels edificis residencials. A Riereta hi trobem encara diversos
exemples de casa-fàbrica.

Xemeneia de Calçats Estruch, entre edificis

Les Tres Classes de Vapor

carrers oberts cap al 1850 com a última

[C. de la Cera]

fase en l’ocupació del barri. Els habitat-

A diferència de la resta de la ciutat, el

ges seguien el model típic de la casa

Raval es va urbanitzar sense cap mena

de veïns: en aquest sentit, el Raval va

de planificació amb l’objectiu de buscar ser un marc d’experimentació urbana
el màxim rendiment. La densitat de la

que es va formalitzar definitivament

zona comportava altes quotes d’insa-

com a residencial, i que després es va

lubritat i feia que els habitatges obrers

aplicar en la urbanització de l’Eixample.

s’agrupessin al voltant de les fàbriques.

La complexa textura industrial de

Van ser anys de grans conflictes, en

Ciutat Vella va camí de quedar del tot

què se succeïen les etapes de legalitza-

difuminada. I a aquest nucli, caldria

ció amb les de prohibició de l’associacio- incloure-hi tant el de Sant Pere, el
nisme obrer. En el barri es concentraven

primer barri industrial de la ciutat fins

la majoria de les seus de sindicats

que es va urbanitzar el Raval, com

i publicacions de militància proletària.

el de la Barceloneta, el primer polígon

Una d’elles va ser Les Tres Classes de

de Barcelona que, a causa de la seva

Vapor, organització obrera que va néixer

proximitat al port, va ser també un as-

el 1869 per defensar, en un principi, els

sentament fabril fonamental.

oficis que treballaven amb màquines
de vapor. En el seu primer congrés, el de- El Poblenou
sembre de 1870, tenia ja 8.500 afiliats.
La xemeneia de Can Folch

4

El barri obrer de Ponent

[C. Salvador Espriu, 15-21]

La Riera Alta, la ronda Sant Antoni

El barri d’Icària va suposar una expansió

i Joaquín Costa delimiten una sèrie de

espacial progressiva de les fàbriques
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és en honor de la seva prosperitat.
A causa de la metamorfosi a què està
sotmès el Poblenou, l’estat actual dels
testimonis de l’època industrial és ben
divers i el que en queda encara es va
transformant de mica en mica. Des del
carrer Doctor Trueta es pot observar
l’antiga fàbrica productora de farines,
Can Gili Vell, a la cruïlla amb Ciutat
de Granada, que ha estat abandonada
durant anys fins al recent procés de
recuperació com a part d’un complex
de lofts; a Can Gili Nou (C. Taulat, 5),
que es va rehabilitar els noranta per
ser la seu d’una empresa de seguretat,
se li vol donar també un ús residencial
i turístic.
Xemeneia de Can Folch

El nucli obrer de Taulat

6

des de la Barceloneta fins al Poblenou.

És un dels pocs vestigis que es con

El 1881 en aquesta zona s’hi havia

serven del Poblenou amb tota la

establert Can Folch –fàbrica on es

seva complexitat, on la paperera dels

destil·laven alcohols i es produïa gel–

Godó (avui desapareguda) convivia

precursora de tota una trama fabril

amb el mercat de la Unió, els habitat-

que va acabar conformant la identitat

ges obrers i les instal·lacions de Can

de la zona. De la demolició de bona

Saladrigas.

part de les construccions i de la remodelació que va originar la Vil·la
Olímpica, només en queda aquesta
xemeneia.
El barri de la Plata

5

A Sant Martí de Provençals van sorgir-hi diversos barris al voltant dels
complexos fabrils, segons l’especialització o l’origen dels habitants.
En aquests nuclis hi vivia una classe
obrera heterogènia que compartia
unes condicions de treball i de vida
extremament dures i que es va orga
nitzar en associacions i sindicats.
El dels boters va ser un dels rams
més ben organitzats, amb una poderosa federació obrera. El nom del barri
Carrer del nucli de Taulat
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Construcció de noves vivendes a Can Gili Nou

Can Saladrigas

7

consciència comunitària va quedar

[C. Llull, C. Lope de Vega, C. Joncar i C. Marià

inscrita en l’ús del terme veïna, que

Aguiló]

va passar a designar qualsevol dona

Aquest gran complex tèxtil és un exem-

activista a la Barcelona de l’època.

ple representatiu de molts dels processos característics d’aquell moment.

Metales y Platería Ribera

Per allotjar els treballadors, l’empresa

[C. Roc Boronat, 72-80, C. Pallars, 188]

va construir diversos habitatges pels

Es va fundar el 1912 i va ser la principal

voltants, al llarg dels carrers Joncar

indústria de la metal·lúrgia no fèrria de

i Marià Aguiló. Era l’auge de les grans

Sant Martí, popularment coneguda com

fàbriques tèxtils. A partir del segle xx,

Can Culleres. Va ser representativa d’un

l’empresa es va reconvertir en arrenda-

període de grans canvis, en què, per la

tària i va llogar els espais industrials a

transformació de l’estructura produc-

tallers més petits als quals subminis-

tiva i les noves pautes en el consum,

trava energia elèctrica i força motriu.

la primacia del tèxtil va anar cedint el

En un moment en què la producció

protagonisme a les indústries de trans-

estava cada vegada més especialitzada

formació. A principis de la Guerra Civil,

i es basava en la divisió del treball,

va ser col·lectivitzada pel seu interès

la mà d’obra en la indústria tèxtil era

estratègic. El 1939 la van recuperar els

essencialment femenina. Les dones

propietaris, afins al règim de Franco:

treballadores van tenir un paper

en una època de dures condicions labo-

fonamental en la vida política de la

rals i forta repressió dels treballadors,

Barcelona de principis del segle xx, tant

alguns empresaris van veure recom-

en les protestes laborals com en les

pensada d’aquesta manera la fidelitat

batalles per les polítiques socials: la

al règim. Així, els propietaris, la família

8
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Carrer Pere IV

Ribera, van fer-se amb importants

L’eix de Pere IV

quotes de poder polític i empresarial,

Aquest gran eix de la vida productiva

van promoure la construcció d’habitat-

i social del Poblenou conserva en-

ges per a obrers (C. Pallars, 299) i, més

cara vestigis d’aquest passat recent.

endavant, van formar part del Patronat

A través del carrer Pere iv es poden

de Vivendes del Congrés Eucarístic i

observar les fases que van caracterit-

del nucli fundador d’ESADE.

zar la industrialització de Barcelona.

9

La successió irregular de fàbriques,
habitatges, comerços i garatges mostra la complexitat de la trama del barri,
que ara ha quedat uniformitzat per la
feina de les grues.
El nou Poblenou. Avinguda Diagonal
amb Pere IV
El que actualment crida l’atenció
en aquesta zona és la fesomia que
va adquirint l’antiga concentració
de xemeneies, que ara competeixen
en altura per l’skyline amb les grues
i blocs de pisos. A partir dels anys
seixanta comença una mena de nova
desamortització al Poblenou amb el
trasllat de moltes empreses a polígons
industrials de la perifèria. Els procesAntiga fàbrica Metales y Platería Ribera,
coneguda com Can Culleres
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La nova silueta urbana del Poblenou

sos de reconversió industrial es van

racionalitat urbanística de mitjans

accelerar des dels Jocs Olímpics amb

del segle xix.

projectes com el de l’obertura de la

Es pot afirmar que al Poblenou els

Diagonal i el desenvolupament del nou

interessos especulatius s’han acabat

front marítim.

imposant per sobre de les activitats
d’innovació tecnològica i la conserva-

Can Ricart

10

ció del teixit (industrial, residencial

[C. Perú, C. Espronceda, C. Marroc i C. Lope

i social) existent, suposats elements

de Vega]

centrals del Pla 22@.

Aquest gran complex fabril concentra
moltes de les contradiccions de l’ac-

La Zona Franca

tual Poblenou: provenia de Ciutat Vella

La Zona Franca és el polígon indus-

i va ser un dels principals centres in-

trial de la ciutat, situat en una àrea

dustrials de Barcelona. D’arquitectura

geogràfica de gran valor estratègic per

neoclàssica, en el disseny hi van inter-

la seva proximitat a infraestructures

venir l’arquitecte Josep Oriol Bernadet

bàsiques de transport i comunicaci-

i el mestre d’obres Josep Fontserè i

ons (port, aeroport, estació ferroviària

Mestre. Reconvertit fa poc en tallers

i rondes de circumval·lació), amb una

diversos, ha acabat compartint l’espai

superfície de 600 hectàrees, 250 em-

amb el Centre de Producció d’Arts

preses, que ocupen a més de cuaranta

Visuals Hangar. Afectat pel Pla 22@ del

mil persones.

sector Parc Central, un ampli moviment

Sens dubte, és un dels principals

social i veïnal reivindica que se’n reha-

polígons d’Europa. Sotmès a plans

biliti el complex íntegrament, ja que en

de reconversió, aposta per substituir

el seu conjunt és un exemple únic de la

les activitats industrials tradicionals

11
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Antic complex fabril de Can Ricart, el Poblenou

per altres d’innovadores, especial-

cials relacionats amb la reestructu-

ment les logístiques i de serveis. Com

ració de la plantilla. La producció se

el districte 22@, amb què comparteix

centra en l’actualitat en els fluxos de

la voluntat de convertir-se en motor

treball; el que compta és estructu-

econòmic de la ciutat, aspira a captar

rar xarxes productives, en les quals

empreses amb activitats vinculades

la localització geogràfica hi té una

a l’economia emergent.

importància molt relativa.

El sector automobilístic

El sector logístic

La idea clàssica, fordista, que va

La nova economia té un dels seus es-

encarnar la gran tradició industrial

pais essencials en les instal·lacions

del Poblenou i que va configurar

del Parc Logístic, que fa 41 hectàrees

l’imaginari simbòlic amb les seves

i disposa d’una àrea de negocis, amb

fites modernes ha perdut vigència.

edificis d’oficines i serveis, i una

Per comprovar-ho, n’hi ha prou a acos-

altra de naus logístiques. Activitats

tar-se a la SEAT, que es va instal·lar en

de diversa mena, amb companyies

aquest polígon en els anys de l’autar-

com ara Abertis, Panasonic, H&M o

quia i del desarrollismo, però que avui

Swarovski, a les quals s’hi ha sumat

ja no manté aquí les instal·lacions de

fa poc la companyia de Correus,

producció, perquè es van traslladar als

amb instal·lacions per al seu centre

setanta i vuitanta cap a nous polígons

principal de distribució a Barcelona,

industrials; o visitar la Nissan, que

il·lustren de forma eloqüent l’espe-

va tenir durant anys el seu antecedent

cialització d’aquest espai logístic i

a Motor Ibérica, i que avui és notícia

donen algunes pistes sobre el seu

habitual als diaris pels conflictes so-

potencial econòmic.
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Recinte firal de Gran Via

El sector de l’alimentació

l’alimentació. A banda, cal sumar-hi

Dins de la dinàmica de reconversió

unes altres 44 hectàrees adjacents

d’extenses superfícies del polígon,

que incorporen noves empreses de

com en el cas de l’actual alliberament

logística, transformació i distribució

per part de Seat de cinquanta de les

del mateix sector.

vuitanta hectàrees que ocupa, està en
curs el projecte de creació, en aquest
espai, d’un parc tecnològic amb serveis
avançats per a empreses del sector
de l’alimentació. A això s’hi ha d’afegir la recompra a Philips Ibérica (una
altra companyia amb presència en el
polígon des dels anys seixanta) de la
nau industrial limítrofa amb el mercat
majorista de Mercabarna per instal·
lar-hi nous operadors del sector de

Mercabarna
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Paisatges retòrics. La Gran Via
Alejandro Garay
Aquest itinerari ressegueix la Gran Via, de la plaça Espanya a la plaça Europa.
En un recorregut de poc més de tres quilòmetres veurem espais que exemplifiquen quina ha estat la gestió i la promoció del creixement i el desenvolupament
urbà que ha caracteritzat la ciutat de Barcelona.
La ruta comença a l’avinguda Maria

Amb la finalitat d’aconseguir l’accep-

Cristina, accés principal a l’Exposició

tació generalitzada dels ciutadans,

Internacional de 1929 i eix on es con-

en aquests grans esdeveniments la

centren les instal·lacions de la Fira

ciutat sempre feia un desplegament

de Barcelona des de 1932. L’itinerari

dels seus mitjans tècnics més sofis

recorre algunes zones que encara con-

ticats. Essencialment es tractava

serven una part de l’antic patrimoni

d’emocionar el receptor i crear atmos-

industrial i acaba a la plaça Europa,

feres il·lusòries. El projecte de la Font

a prop del polígon Pedrosa, situat a

Màgica de Montjuïc, de Carles Buïgas,

l’Hospitalet de Llobregat. Aquí, la Fira
de Barcelona ha dut a terme el seu
projecte d’ampliació, no amb la construcció de pavellons temporals, sinó
amb la promoció d’edificis permanents
que, com els de la Fira (que van comptar amb la participació, entre altres,
d’Eugeni Pedro Cendoya, Enric Catà,
Pere Domènech i Roura i Josep Puig
i Cadafalch), també són construccions
d’autor.
La plaça Espanya

1

Durant els segles xix i xx es van construir a Barcelona noves infraestruc
tures i es van dissenyar àmplies zones
d’equipaments, normalment amb
motiu dels esdeveniments –firals,
festius i culturals– que marcaven les
grans fites de la ciutat. L’Exposició
Internacional de 1929 en va ser un
exemple i va estimular el creixement
i la projecció de la Gran Via en direcció
al Prat. També va transformar la plaça
d’Espanya, va recuperar paisatgísti
cament Montjuïc per a la ciutat i va
impulsar la construcció del metro.
Plaça Espanya
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ara remodelada, i la corona radial de
llum amb nou focus antiaeris, com
a teló de fons del Palau Nacional

2

–avui el Museu Nacional d’Art de
Catalunya– responen a aquesta intenció. Tots dos elements contribueixen
a dotar de simetria el recinte firal,
emmarcat per les torres venecianes.
Plaça de toros de les Arenes

La plaça de toros les Arenes

3

Al nord de la plaça Espanya i davant

Les obres en curs han fet possible

la Gran Via, hi ha la plaça de les Arenes,

veure encara les entranyes d’aquest

i el futur centre comercial i d’oci

edifici taurí, inaugurat a comença-

Arenas Plaza, projectat per Richard

ments del segle passat. De l’edificació

Rogers, premi Pritzker 2007 i asses-

original només se n’ha conservat la

sor d’urbanisme de l’Ajuntament de

façana, mentre que l’interior, recons-

Barcelona.

truït, s’ha acabat desvinculant d’un
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Antic complex fabril de Can Batlló

passat de gran simbolisme per a la

Mossèn Amadeu Oller, l’antiga fàbrica

història proletària de Barcelona. I és

de filatures i teixits Can Batlló,

que la plaça de les Arenes havia estat

construïda a finals del segle xix. En

l’escenari, per exemple, de la protesta

aquest complex fabril s’hi va projectar

contra la Llei de Jurisdiccions el 1906

la construcció de diversos edificis

i de l’històric míting del Noi del Sucre

d’habitatges, un parc amb arbres

el 1919.

i diversos equipaments socials i cul-

Aquesta tendència, la de recuperar

turals. Amb el projecte immobiliari

la part més visible dels edificis –que

encara en procés, s’ha pogut salvar

denominem façanisme– despulla les

la part més emblemàtica del complex

construccions dels seus trets essen

fabril, la nau central i les dues naus

cials. Mentre les obres estan en pro-

més properes a la Gran Via, a fi d’allot-

cés, encara se n’intueixen els orígens

jar-hi el Departament de Medi Ambient

i la història, però un cop enllestides,

i Habitatge i el futur Museu Nacional

el passat queda ocult i les petges del

d’Arquitectura i Urbanisme. La recu-

pas del temps s’esvaeixen definitiva-

peració del patrimoni respon sovint a

ment. Això no deixa de ser una man-

les peticions dels ciutadans, que han

cança pròpia d’una ciutat que basa

estat exclosos d’una determinada

gran part del seu potencial a recons-

gestió urbanística i que intenten evitar

truir la seva imatge.

l’enderrocament dels pocs complexos

4  

fabrils que encara són dempeus. Els
De Can Batlló a la Ciutat

tallers que ocupen la major part de

de la Justícia

l’espai donen pas a noves activitats,

Seguint el curs de la Gran Via cap

i els que no desapareixen es reubiquen

al Prat, trobem, a l’altura del carrer

al carrer dels Motors –que nominal-
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Edificis de la Ciutat de la Justícia

ment sembla molt més apte per al

poden observar les façanes dels sis

seu reallotjament–, al final de la Zona

paral·lelepípedes de colors tènues

Franca i limitant amb la ronda Litoral.

que conformen el projecte. Tot i el

Aquesta situació no difereix gaire

nom, les nombroses finestres, petites

d’altres precedents. De forma gradual

i enganxades les unes amb les altres,

s’esborren els rastres d’antics barris

sembla que s’adiuen més amb una

per reemplaçar-los amb nous serveis

concepció opressiva de la justícia que

urbans. Aquí trobem un fenomen

no pas amb una visió rehabilitadora.

semblant al que ha caracteritzat els
grans esdeveniments de la ciutat: els

La plaça Europa

que viuen al barri se senten estranys

El final del trajecte és una àrea de

a aquests processos i, sovint opten

concentració intensiva d’edificis d’au-

per anar-se’n.

tor: Toyo Ito, Òscar Tusquets, Albert

Passat Can Batlló, hi ha l’accés a les

Viaplana, l’estudi Alonso-Balaguer i

calçades soterrades, que, després

els també premi Pritzker Jean Nouvel

de la intensa reforma de la Gran Via,

i Rafael Moneo.

6

no tornen a sortir a la superfície fins
a Bellvitge. Més enllà també de la
plaça Cerdà, s’arriba a la frontera
municipal entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. En el solar que ocupaven els antics quarters de Lepant,
ara abandonats, s’aixeca la Ciutat
de la Justícia,

5

obra de l’arquitecte

David Chipperfield. Des d’aquí es
Vista de la plaça Europa des de Gran Via
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Edificis de la plaça Europa

La plaça Europa s’erigeix en un

niques i que atreu inversors i turistes.

gran centre del districte econòmic

Aquests grans projectes privilegien un

de l’Hospitalet. Situada en un punt

capital que presumiblement atraurà

estratègic, en una via per on passen

més capital. Però, d’altra banda, sovint

diàriament 140.000 vehicles en el

es considera que deixen de banda el

trajecte que comunica l’aeroport

ciutadà. De fet, encara és aviat per

del Prat amb el centre de la ciutat,

veure si la plaça Europa funcionarà

també és la porta d’accés a la Fira

com a espai públic o no. Probablement,

de Barcelona, entitat que supera els

en un entorn inhòspit –envoltat de

3,5 milions de visitants i els 2.000

grans edificis i de centres comercials–,

milions d’euros anuals de guanys.

no serà més que un lloc de pas.

Allà on abans hi havia magatzems,
ferrovellers i tallers ha sorgit un
nou districte econòmic que aplega
seus corporatives, oficines, hotels i
habitatges, la majoria d’alt nivell
i que és adjacent a una àrea –la
Fira de Barcelona– de gran vitalitat
econòmica.
El centre d’aquest districte és una
plaça de 33 hectàrees amb 28 edificis
al voltant, en representació dels països
membres de la Unió Europea. És una
mena de fira ampliada, que permet el
lluïment de les grans obres arquitectò-
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na
Fra
nca

Aquesta guia aplega diversos itineraris de
Barcelona, elaborats i documentats pels
alumnes del Programa d’Estudis Independents
(PEI) del MACBA, curs 2006-2007. La guia s’ha
basat en el mateix mapa conceptual que el
survey, l’estudi fotogràfic de la ciutat fet entre
el 2006 i el 2008 amb artistes representatius
dels grans debats fotogràfics de la segona
meitat del segle XX. El resultat d’aquest
encàrrec es presenta a l’exposició del MACBA
L’arxiu universal. La condició del document
i la utopia fotogràfica moderna del 23 d’octubre de 2008 al 6 de gener de 2009. En aquest
mateix projecte s’inscriu la revista 2007. Imatges metropolitanes de la nova Barcelona, que
recull part d’aquesta investigació fotogràfica
i que s’ha distribuït amb El Periódico del 24
d’octubre de 2008.
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