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Resum
El Raval de Barcelona s’ha convertit en un dels barris més estudiats de la ciutat. En aquest 

article els autors aprofiten les seves experiències i treballs sobre el barri per reflexionar sobre les 
eines i els conceptes de la Geografia urbana en l’anàlisi i comprensió de les ciutats contemporà-
nies. De forma quasi cronològica es presenten aquestes reflexions que culminen en un balanç 
desapassionat de les aportacions que s’han fet des de l’Acadèmia per al coneixement del barri 
i sobre les repercussions que aquestes aportacions poden tenir en la vida dels seus habitants. 

Paraules clau: Raval, Barri Xino, Distrito Quinto, Barcelona, laboratori d’estudis urbans.

Resum: El Raval de Barcelona, un laboratorio de estudios urbanos
El Raval de Barcelona se ha convertido en uno de los barrios más estudiados de la 

ciudad. En este artículo los autores aprovechan sus experiencias y trabajos sobre el barrio 
para reflexionar sobre les herramientas y los conceptos de la Geografía urbana en el aná-
lisis y comprensión de las ciudades contemporáneas. De forma casi cronológica se pre-

1. Aquest text és el resultat de l’elaboració de la conferència impartida a la Societat Catalana de Geografia, el 29 
de maig del 2014. Els autors volen agrair especialment al doctor Josep Oliveras, com a president i a la seva junta la 
invitació a la sessió i a la publicació.
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sentan estas reflexiones que culminan en un balance desapasionado de las aportaciones 
que se han hecho desde la Academia para el conocimiento del barrio y sobre las repercu-
siones que estas aportaciones pueden tener en la vida de sus habitantes. 

Palabras clave: Raval, Barrio Chino, Distrito Quinto, Barcelona, laboratorio de estu-
dios urbanos.

Abstract: The Raval of Barcelona, a laboratory of Urban studies 
Raval of Barcelona has become one of the more analysed neighbourhoods in the City. 

Throughout this article the three authors collect their work and experiences in Raval with 
the main objective to debate the methods, techniques and concepts of Urban Geography 
in the analysis and understanding of contemporary cities. In a more or less chronological 
presentation they look to a conclusion on a critical evaluation of the different academic 
publications in order to know this neighbourhood and to analyse their possible conse-
quences on everyday life of the inhabitants.

Key words: Raval, Chinatown, Distrito Quinto, Barcelona, laboratory of Urban studies.

* * *

Introducció

Abans que res, cal explicar les raons per les quals es treballa i s’escriu avui sobre el 
Raval. Sens dubte, la primera raó és perquè, d’alguna forma, el Raval avui és la casa 
comuna dels autors, cap d’ells, per cert, fill ni del Raval, ni tan sols de la ciutat de 
Barcelona. Òbviament com a socis de la Societat Catalana de Geografia, ja que la 
seu està en aquest barri, i des d’una institució com aquesta, estar i sentir-se presents 
al territori és molt positiu, més encara generar un discurs intel·ligent i intel·ligible. 
També perquè el 2006 s’instal·là al Raval la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona, i el barri no pot ser només un decorat on s’instal·la la 
Universitat, ja que aquesta localització té uns efectes que transcendeixen els mera-
ment universitaris i respon a unes determinades polítiques urbanes. I també, enca-
ra que ja a nivell més personal, perquè fou el barri sobre el qual un dels autors va 
desenvolupar la seva tesi doctoral, defensada l’any 2000, com s’explica més endavant. 
A partir d’aquestes raons, perquè també és on s’han centrat algunes de les recerques 
comunes recents, tant a nivell de grup com, en algun cas, a nivell individual, establint 
algunes relacions amb altres institucions i persones del barri que mouen a pensar 
sobre una necessària relació entre els que estudien el barri i els que hi viuen.

La intenció d’aquest article és fer una reflexió, partint de l’experiència que 
cadascun dels autors té individualment, i per això amb un marcat caràcter 
intergeneracional, i també en conjunt com a grup, sobre aquest barri de la 
ciutat de Barcelona. Des que aquest barri va ser descobert individualment, en 
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moments molt diferents, i fins avui que, com s’explica, s’ha constituït, més 
enllà de les transformacions físiques i socials que s’hi han donat, que han estat 
moltes i molt intenses, en un veritable laboratori d’estudis urbans. En aquesta 
reflexió també cal tenir en compte que cap dels tres autors, com ja s’ha apun-
tat, no és barceloní, és a dir, que no els lliga un sentiment de pertinença al 
barri, ni a la ciutat, cosa que ajuda a assolir una certa perspectiva sobre les 
diverses problemàtiques o qüestions que es plantegen, tot combinant l’exteri-
oritat i la interioritat que tan importants s’esdevenen en els estudis qualitatius 
(Carreras, 2013). 

El Raval com a laboratori

La concepció del barri del Raval de Barcelona com un laboratori d’estudis 
urbans no és nova, com tampoc no ho és la més general de convertir una ciu-
tat, o un barri, en un laboratori. Aquesta idea, com a mínim, fou ja desenvo-
lupada per l’Escola de Sociologia de Chicago, que entre els anys 20 i 30 del 
segle xx va generar un corpus teòric i de treballs urbans molt destacat, i per a 
qui la ciutat de Chicago era el laboratori social, en el qual es podien observar 
dinàmiques socials de mestissatge, adaptació, conflicte i interacció social i 
organització de l’espai intern de les ciutats (Park, 1925).

Pel cas que aquí es presenta, Carles Martí, primer tinent d’alcalde de la 
ciutat de Barcelona entre el 2007 i el 2010, en el pròleg del llibre Del Xino al 
Raval, publicat el 2008, dirigit per Joan Subirats i Joaquim Rius, ja parlava 
d’aquest caràcter de laboratori que pot tenir aquesta àrea urbana que qualifica 
com a calidoscòpica. Tot posant de relleu les transformacions urbanístiques i 
destacant l’arribada d’un gran nombre d’immigrants, diu que “El Raval ha 
hagut de ser, inevitablement, pioner i laboratori, per entomar el repte de la 
immigració i recercar i provar polítiques i mesures que l’abordessin de la ma-
nera més adequada” (Subirats i Rius, 2008, p. 8).

Però és possiblement per la seva centralitat, per la seva complexitat social, per 
la intensitat i velocitat dels canvis que s’han donat en aquesta àrea urbana, que 
el Raval s’ha convertit en el focus de moltes mirades. Potser no tant en un labo-
ratori en el sentit que s’apuntava abans, és a dir, un lloc on assajar solucions a les 
problemàtiques diferents, sinó més aviat en el d’un lloc utilitzat per fer anàlisis 
per part d’especialistes de disciplines diverses. Aquest fet, prou conegut, permet 
d’entrada plantejar dos grans interrogants als quals cal trobar respostes:

–  Els estudiosos, conscientment o inconscientment, han convertit el Raval 
en una falsa realitat, en el mateix sentit que els literats van aconseguir 
construir un barri Xino?

–  A partir de l’èxit del seu ús com a laboratori, pot afirmar-se que quasi res de 
les conclusions que s’extreuen retorna a la realitat quotidiana del barri?
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Unes perspectives personals

Per tal d’intentar trobar alguna resposta a les preguntes formulades s’assaja 
la presentació de les diferents perspectives personals de cada un dels autors. 
Aquestes presentacions, pel seu caràcter multigeneracional, quasi permeten 
una aproximació cronològica a la dinàmica que han viscut el barri i els seus 
habitants. Perspectiva que havia caracteritzat sempre la vida acadèmica i uni-
versitària i que en els darrers temps ha estat oblidada i bandejada, moltes ve-
gades per la funesta mania de la persecució de la innovació incessant, quan no 
per la mediocritat i imprevisió dels responsables de la gestió.

El Raval des dels anys 1960

El camp d’estudi privilegiat de Carles Carreras foren els barris del sud-oest 
de la ciutat de Barcelona (Carreras, 1974 i 1980) i el Raval en quedava 
lògicament força apartat, malgrat que els primers anys de la carrera la docència 
es feia a la plaça de la Universitat, ben a prop del barri. 

El Raval era aleshores un tenebrós i quasi prohibit Distrito Quinto, barri 
degradat que comptava amb uns cent mil habitants en el seu aproximat qui-
lòmetre quadrat d’extensió. En general, era un barri poc conegut malgrat que 
s’hi feien incursions més o menys freqüents. 

Un dels primers companys de batxillerat a l’institut Jaume Balmes vivia al 
carrer de les Cabres, encastat quasi dins del mercat de la Boqueria; el seu pare 
feia corones de mort per a les floristes de la Rambla i de jove havia estat torero; 
una combinació quasi literària. Un altre, al carrer de la Ferlandina,2 ocult per 
les cases de Misericòrdia i de Caritat, quan ho eren veritablement. L’obra de 
teatre que va organitzar la comissió d’activitats culturals del sindicat d’estudi-
ants preuniversitaris, precedent del famós i oblidat SDEUB,3 va ser a l’institut 
Milà i Fontanals, llavors nou de trinca, vora Sant Pau del Camp, un dels altres 
marges del barri, carregat d’història. Es tractava d’un Enric IV de Pirandello, 
que passejava la seva locura pels jardins del monestir romànic sepultat per la 
ciutat.

Ja devia haver passat l’època en la qual els pares hi duien els seus fills per a 
què es fessin uns homes o, almenys, perdessin la virginitat, com ho expliquen 
moltes novel·les i novel·letes de l’abundosa literatura del Barri Xino. Així, de 
fet, el presenta Josep Maria de Sagarra a les seves impressionants memòries 
(Sagarra, 1954). El Barri Xino era com una mica el nom antic i popular del 
Distrito Quinto, que hom feia arribar fins al carrer de l’Hospital des de les 

2. Victor Balaguer sosté que el nom del carrer seria una corrupció de Fernandina, nom dels ducs que hi tenien el 
palau entre el carrer de Ponent (avui Joaquín Costa) i el convent dels Àngels, en els temps viscuts, magatzem de 
ferros del famós exalcalde franquista Mateu.

3. Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (l’únic llavors a Catalunya i Balears) fundat 
el 9 de març del 1965, en la famosa Caputxinada.
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Drassanes i, de vegades, traspassava la Rambla, pel carrer d’Escudellers. Al 
barri s’hi arribava sempre pels seus marges, reforçant el seu caire marginal: per 
la Rambla, sobretot per l’Arc del Teatre, o pel carrer de Ponent, avui Joaquín 
Costa. En aquest carrer vivia una companya de curs, Anna Maria Moix (1947-
2014), desapareguda fa ben poc, a través de la qual es va poder conèixer el seu 
germà, que llavors es deia Ramon, quan encara no era Terenci del Nil (1942-
2003). Molt de temps després les seves memòries permeteren rememorar al-
guns moments d’aquell sector, que ell denominava també amb la toponímia 
dels marges, a la plaça del Pes de la Palla.

La Rambla era i és un món a part, per bé que intrínsecament vinculat al vell 
Xino, encara avui perseguida per l’ombra de la prostitució. Unes escasses ses-
sions col·lectives al vell Liceu, en una llotja compartida per molts companys 
més o menys afeccionats, més o menys entesos, no s’entenien per cap mena de 
connexió amb el barri. Llavors era uns institució privada, amb una funció 
eminentment social, de les bones famílies de Barcelona que va estudiar l’an-
tropòleg nord-americà Gary W. McDonogh, i l’orquestra i els ballets eren una 
mica menys que mediocres, però es considerava com una mena de bombolla 
per sobre de la fama del barri (McDonogh, 1986). Com el teatre Poliorama 
també, als baixos de la Reial Acadèmica de Ciències, amb la seva hora oficial, 
al qual es podia acudir formant part de la claca.4 El barri era sempre un lloc 
de lleure i d’oci, sobretot amb algunes visites a la bodega Bohèmia, que diver-
tia al principi, però acabava deixant un regust amarg. S’hi trobava gent del 
barri, antics actors i actrius com els que hi actuaven, estudiants universitaris i 
gent de la faràndula. 

Però el barri no tant Xino, d’Hospital en amunt,5 era sobretot un lloc de 
feina. Especialment la biblioteca Central, com es deia llavors la Biblioteca de 
Catalunya. En aquelles naus gòtiques que havien estat d’hospital, on havia 
mort Gaudí després de ser atropellat per un tramvia víctima de la modernitat 
el 1915, s’hi passaven moltes hores, esperant que els llibres arribessin manual-
ment, llegint i traient notes, tant per a seguir les classes, com per als primers 
treballs enciclopèdics, quan Barcelona era encara un centre editorial de primer 
ordre. 

Però també per fer Geografia s’entrava al Raval, en aquell bastió insòlit que 
era l’Elcano, l’Institut de Geografia, per a nosaltres tots el Consejo (CSIC). 
Allà organitzaven reunions geogràfiques  Joan Vilà i Valentí (n. el 1925) i 
Salvador Llobet (1908-1991), amb Lluís Solé i Sabarís (1908-1985) i altres, i 
s’hi amagava sempre l’ombra fugissera de l’Abascal.6 La primavera del 1975, 
Vilà hi organitzà un congrés d’educació geogràfica, amb connexió amb una 

4. Els estudiants i joves en general es concentraven davant de la porta, al passeig i un senyor repartia entrades a 
un duro (cinc pessetes) amb la condició d’aplaudir molt el treball dels actors

5. El que molts anys després Oriol Bohigas denominaria l’àrea del Liceu al Seminari (Bohigas, 1985).

6. Es tracta del navarrès Ángel Abascal Garayoa que hi guanyà la càtedra. Feu diverses publicacions però només 
es relacionava amb Vilà i poc més.
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reunió de la comissió específica de la Unió Geogràfica Internacional, de la qual 
va ser especialment important l’exposició de llibres de Geografia de les llavors 
nombroses editorials barcelonines. La reunió va tenir efectes molt importants, 
ja que el mateix any, per contrarestar l’efecte Vilà, es va convocar per la tardor 
la segona reunió de Geógrafos Españoles, a la universitat d’Oviedo, que acabà 
originant l’AGE, Asociación de Geógrafos Españoles.

Contemporàniament o no, ben subreptíciament, potser pel fet sobretot d’es-
tudiar en una facultat de Lletres, es varen començar les  veritables aproximacions 
al Barri Xino a través de la Literatura, dels llibres (Carreras, 2003). La lectura de 
l’inquietant del Journal du voleur, de Jean Genet7 (1910-1986), de 1949, incons-
cientment en bona part va obrir nous camins de lectura. Molta lectura, cap al 
gènere policíac, amb obres de tot color, cap als poemes iniciàtics de Rafael No-
gueras i Oller (1880-1949), i cap al revival periodístic de Manolo Vázquez Mon-
talbán (1939-2003) o de Maruja Torres (n. el 1943). Tot això passant també per 
les esmentades memòries de Terenci Moix (1942-2003). Més modernament, 
consolidat el gènere de la invenció gairebé total del barri, arribaren les reinven-
cions postmodernes de Carlos Ruiz zafón (n. el 1964) o de Rafael Vallbona  
(n. el 1960) i la seva multiplicació en una visió molt calidoscòpica, cada vegada 
amb més fragments, inventats, recreats o afegits que segueixen alimentant el mite 
d’un Barri Xino que mai va ser xinès, mentre imposen un Raval multicultural 
també mític, com el de la darrera novel·la de Julià de Jódar (n. el 1942).8

Igualment, la segona etapa d’estudis de camp de Gary McDonogh, ja amb 
el seu llibre de les bones famílies publicat, al Barri Xino, va introduir les recer-
ques antropològiques i va reforçar les aproximacions literàries i cinematogràfics 
a l’antic barri. D’aquestes aproximacions va néixer l’interès per les transforma-
cions recents que ha culminat Sergi Martínez Rigol, sobretot a partir de la seva 
tesi (Martínez-Rigol, 2000), i que s’han ampliat amb el retorn al barri de la 
Facultat de Geografia i Història el 2006, ja comentat.

El Raval dels anys 1990

Els joves de comarques arribaven a la Geografia i a la ciutat de Barcelona 
amb idees preconcebudes que la realitat s’ha encarregat d’anar transformant i 
enriquint. De fet, el camp preferit dins de la Geografia no era encara la geo-
grafia urbana, sinó que era la Geografia regional i, sobretot, el coneixement 
del territori de Catalunya. L’interès pels temes urbans se centrava només en la 
ciutat natal, en la tradició tan geogràfica de fer la Geografia del meu poble, 
una Geografia local o comarcal, especialment a partir del 1999, moment que 
moltes capitals comarcals varen començar a transformar-se profundament. 

7. L’autor francès, com altres, ha guanyat una plaça al barri quan ningú probablement el llegeix ja, potser ni els 
que proposaren el seu nom en la toponímia urbana (Carreras i Moreno, 2006).

8. Es tracta d’El desertor en el camp de Batalla, del 2013.
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L’interès pels estudis urbans va néixer justament a partir de l’impacte de la 
descoberta de Barcelona, moment en què la ciutat ve a ser com un imant per 
als joves. El Raval sol ser un dels primers barris a descobrir, sobretot perquè és 
el principal lloc d’oci assequible. El Raval era el lloc de trobada nocturna de 
molts estudiants universitaris catalans, sobretot d’aquells vinguts de comarca 
que trobaven al centre de la ciutat la intensitat, l’exotisme i l’anonimat urbà 
que no tenien a les capitals comarcals. 

Llocs tradicionals com el Marsella i el Pastís, sales de concert com la Paloma, 
el Moog o l’Apolo del Paral·lel, els bars i supermercats ètnics que servien samos-
ses, impossibles de trobar a les capitals comarcals, o el passeig curiós i sense rumb 
pels seus carrers, són alguns elements que feien viure aquell Raval d’abans que 
traslladessin la facultat de Geografia i Història al centre, l’any 2006.

La vida a Barcelona constituïa una aproximació a la complexitat de la ciutat 
i a les seves contradiccions. Un aspecte que es presentava com un repte i que 
afavoria la decantació cap als estudis urbans; es pretenia superar l’anàlisi des-
criptiva, pròpia de la Geografia regional, per profunditzar en l’anàlisi explica-
tiva dels processos urbans. El Raval es transformava així en el laboratori urbà 
que permetia a través de l’anàlisi comparativa fins i tot traçar un cert paral-
lelisme amb alguns dels processos que començaven a afectar les capitals comar-
cals, que es descobrien quan s’hi tornava periòdicament. De fet, pot afirmar-se 
que existien molts Ravals diferents a tot Catalunya. Alguns dels processos so-
cials i culturals que es produïen en aquest barri també es detectaven a diverses 
capitals comarcals, com per exemple Tortosa, Valls, Lleida o Balaguer.

Així, molts barris degradats del centre de les capitals comarcals experimen-
taven processos similars als del Raval, tot i que amb unes escales de temps i 
espai diferents (Frago, 2010). Aquest és un aspecte metodològic que ja havia 
apuntat Carles Carreras (n. el 1948) o el malaguanyat geògraf lleidatà Joan 
Vilagrassa (1952-2005) (Carreras 1992; Vilagrassa, 1990). D’altra banda, 
aquest paral·lelisme coincidia amb l’aprovació de la famosa llei de barris, el 
2004, una política urbana que cercava tornar a invertir en el centre d’aquestes 
ciutats. Una inversió que, en el fons intentava aconseguir el que ja havia posat 
de manifest el títol de la tesi doctoral de Sergi Martínez, el retorn al centre de 
la ciutat (Martínez-Rigol, 2000). 

La perspectiva personal del Raval va canviar, i molt, ran d’una estada a la 
metròpoli brasilera de São Paulo; l’experiència viscuda i els nous contactes 
acadèmics varen ser transcendentals. Per una banda, aquella estada permetia 
entendre la relativitat de l’espai geogràfic i obligava a l’esforç d’intentar com-
prendre millor unes ciutats, com són les americanes. Allà les ciutats no tenen 
un centre històric tal com s’entén a Europa, i demogràficament, un municipi 
com el de Barcelona podria ser tan sols un barri d’una d’aquestes ciutats, com 
passa amb el cas de Sao Paulo, l’Àrea Metropolitana de la qual assoleix els 20 
milions d’habitants. Per l’altra banda, acadèmicament São Paulo va ser la Uni-
versidade de São Paulo (USP), que per els geògrafs suposava entrar en contac-
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te amb l’obra de Milton Santos i de tots els seus deixebles directes que exercei-
xen docència a la USP, com Maria Laura Silveira o amigues com Amalia Inés 
Geraiges de Lemos. La seva proposta metodològica per a l’anàlisi de l’espai 
geogràfic, com un sistema d’objectes i accions, permetia entendre la comple-
xitat dels estudis urbans des d’una perspectiva global, millorant la comprensió 
dels processos observats al Raval i als ravals de Catalunya. 

Una part d’aquestes reflexions es varen concretar en la publicació del llibre 
sobre els barris antics de Catalunya (Carreras i Frago, 2005). Aquest llibre 
tenia la voluntat de posar en valor el patrimoni urbà més enllà de Barcelona; 
un patrimoni que en moltes ocasions es trobava molt poc conservat i en avan-
çat estat de degradació. 

Aquest camí, venint de la Geografia regional, passant pel raval de Barcelona, 
i per São Paulo i arribant als ravals de Catalunya, va permetre enfocar la tesi 
doctoral, superant la idea de la tesi del meu poble, per acabar tractant sobre la 
metamorfosi del centre a les capitals comarcals (Frago, 2011). 

El Raval del 1996 al 2000

La tercera perspectiva personal del barri, torna una mica enrere i comença, és clar, 
amb el descobriment, un dia de finals dels anys noranta (un dia gris de tardor del 
1997), quan tot passant pel barri (sempre un barri de pas) es topa amb els enderrocs 
del que serà, al cap de pocs anys, la famosa Rambla del Raval. Hi ha una certa con-
trovèrsia sobre la data exacta, i sobre el recorregut que s’estava fent, però no serveix 
de res cercar a l’hemeroteca, aquell va ser un moment silenciat; com tants d’altres. 
Molt poques ratlles als diaris, cap imatge a les televisions. En canvi, aquell mateix 
any, va ser motiu de molta literatura el famós cas de pederastes o pedòfils, que a més 
de totes les notícies, va donar lloc a un llibre del periodista Arcadi Espada (n. el 
1957), de recomanable lectura (Espada, 2000) i una pel·lícula, també (De nens, 
2003), de Joaquim Jordà, que va ser nominada el 2005 als premis Goya com a 
millor documental. L’escàndol, com sempre, dominant la imatge del barri.

El Raval d’aleshores era el barri que va descriure de forma brillant una altra 
pel·lícula, en aquest cas, la del director José Luís Guerín (n. el 1960), En cons-
trucción (2001). Aquesta sí que va obtenir un Goya a la millor pel·lícula do-
cumental el 2001 i també el premi especial del jurat al festival de cinema de 
Sant Sebastià, el mateix 2001.

Un barri esventrat

Es tracta d’un barri físicament esventrat, o haussmannitzat,9 com es vulgui 
denominar, almenys en una part. Encara que aquest esventrament fou disfres-

9. L’esventrament és la forma italiana per referir-se a l’obertura de vies en teixits de casc antic que per l’impacte 
dels bulevards de París també és coneix com a procés de hausmannització.
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sat, més endavant, en el moment de la inauguració de la Rambla del Raval, 
per una suposada similitud entre la Rambla i la plaça Navona a Roma; tot i 
que aquesta plaça, que inicialment va ser un estadi construït l’any 1985, avui 
reuneix escultures, fonts i edificis de gran valor artístic, i suposa un centre de 
la vida social, cultural i turística de la ciutat diürna i nocturna. Qui les va 
comparar, òbviament, només es va fixar en les mides, i potser una mica també 
en la forma, però poques més similituds s’hi poden trobar.

En canvi, aquest esventrament tindria més sentit comparar-lo amb l’ober-
tura de la Via Laietana, el 1907, noranta anys abans més o menys, ja que 
ambdues vies d’alguna manera formen part d’aquell pla que cent cinquanta 
anys abans havia ideat Ildefons Cerdà (1816-1876), i que com a mínim posen 
de relleu la força que té la planificació urbana; en dibuixar unes línies damunt 
d’un mapa tard o d’hora s’acaben convertint en realitat.

Es tracta també d’un barri que ha estat objecte d’una d’aquelles estrebades 
que l’arquitecte Ferran Sagarra ha definit per mostrar els ritmes diferencials de 
creixement i d’urbanització d’aquesta àrea de la ciutat de Barcelona, que han 
estat sempre bruscs i violents (Sagarra, 1999). Esventrament que, juntament 
amb d’altres actuacions urbanístiques que s’havien dut a terme, com la inter-
venció a l’illa Sant Ramon el 1988, o que encara s’hi havien de dur, com la 
plaça Salvador Seguí, per exemple, se suposa que van acabar amb la realitat 
física del Barri Xino. Mort, o assassinat com dirien alguns.10 

En paral·lel a aquest esventrament, altres àrees del barri estaven essent afec-
tades per un procés de rehabilitació. En aquest sentit, el mal considerat nord 
del barri, o a la part alta del Raval, estava obert a la instal·lació de grans equi-
paments culturals, com ara el MACBA, el CCCB, o la Universitat Ramon 
Llull, tot esperant a d’altres que encara havien de venir, com la Universitat de 
Barcelona o la Filmoteca de Catalunya. Tot plegat, juntament amb els ja exis-
tents (Museu Marítim de Barcelona, el Liceu, Biblioteca de Catalunya), havi-
en de formar el motor del que avui s’intenta que sigui el Cluster Cultural del 
Raval. L’origen possiblement està en el ja esmentat Pla del Liceu al Seminari, 
impulsat l’any 1980 per l’Ajuntament de Barcelona, a través de les accions 
d’Oriol Bohigas, previ inclús a la redacció del Pla Especial de Reforma Interi-
or, que fou iniciat el 1981 i aprovat el 1985.

En aquells moments ja era ben evident la presència de tallers d’artistes i artesans, 
de galeries d’art, o de determinats establiments, com per exemple algunes llibre-
ries especialitzades, que sobretot a l’entorn dels carrers del Doctor Dou o de 
Ferlandina semblaven sentir ja l’efecte d’atracció d’aquestes institucions culturals. 
Aquest paper de motor del barri, tenia com a objectiu no només estimular i ani-
mar les activitats econòmiques, en general, sinó també el fer més permeable o més 
penetrable el barri per part dels turistes i dels visitants, barcelonins o no.

10. S’al·ludeix a la tesi doctoral de Miquel Fernández González (2012) presentada recentment a la Universitat de 
Barcelona, que es titula Matar al “Chino”. Entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de 
Barcelona.
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Fos en base a la rehabilitació o en base a la renovació, en general, doncs, es 
tractava d’un procés de transformació urbana radical, liderat per l’administra-
ció municipal, en el qual l’empresa pública-privada Procivesa (esdevinguda 
Focivesa a partir de 2002) va tenir un paper molt actiu. Un procés que utilit-
zava un ben significatiu llenguatge medicoquirúrgic, tant a la premsa i als 
mitjans de comunicació, com també algunes vegades a l’acadèmia. Es parlava 
així d’oxigen, de cor, de càncer, d’extirpació. Es podria pensar, potser, que es 
tractava d’una mena d’herència del projecte d’higienització del GATCPAC 
dels anys de la República.

Un barri socialment complex

Segurament la complexitat és una noció que va estretament lligada a la de 
barri, en general, o a la de la pròpia ciutat. Però en el cas del Raval s’és davant 
d’un barri en el qual es podien llegir diversos processos socials alhora, o, en tot 
cas, en el qual es podia percebre ben clarament la coexistència de diversos grups 
socials, molt diferents entre ells.

Eren els moments en què l’arribada d’immigrants, de procedència no euro-
pea, però també d’alguns europeus, començava a ser significativa. El barri es 
movia en aquells temps en uns percentatges de població estrangera que avui 
resulten ben minsos. Així, el percentatge d’estrangers al barri era l’any 1986 
del 2,51%, i el 1996 del 9,5%, amb un total de 3.316 estrangers. Ja era el 
barri amb el percentatge més alt de Barcelona. Avui aquest percentatge és del 
50,72%, amb només 24.257 nascuts a Espanya enfront als 24.968 estrangers. 

A més dels estrangers, es detectava també l’existència d’una categoria social 
molt heterogènia, com és la dels residents tradicionals. Una població que es-
tava en franca reducció des de feia ja molts anys; la conflictivitat social i la 
mateixa degradació física del barri s’han apuntat sempre com les causes d’aquest 
buidatge social del Raval. Un procés d’expulsió, sens dubte, que encara resta 
per analitzar de forma rigorosa. Era població que, en aquells moments, estava 
vivint les últimes conseqüències del procés d’esventrament: reallotjament per 
a alguns, que efectivament veien millorades les seves condicions de vida (en-
cara que amb experiències ben diverses, com les del carrer de l’Om), expulsió 
forçosa per a d’altres, cap a no se sap on. Un altre procés el d’aquesta expulsió 
que també resta per analitzar.

I també, i aquí és on el treball personal va fer alguna aportació, un incipient 
procés de gentrificació (Martínez-Rigol, 2000). Hi havia tot un seguit de nous 
residents que tenien una funció molt important, canviar la imatge que es tenia 
del barri,11 com a àrea prohibida, com a barri dolent de què es parlava a l’ini-
ci de l’article. En aquest procés hi van contribuir joves estudiants, professors 

11. Aquest canvi d’imatge es feia sobretot perquè els nous vinguts ja l’havien fet i difonien la seva imatges dintre 
i fora del barri.
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universitaris, artistes i professionals, tots ells atrets per la centralitat del barri, 
pels seus preus relativament barats en comparació a d’altres barris del centre 
històric, pel seu caràcter aparentment multicultural, o, fins i tot, per la seva 
vida de barri en la qual es podien submergir quotidianament. Entre els estu-
diants, no es poden menystenir els estudiants europeus del programa Erasmus, 
que també en aquells moments, començaven a ser un nombre considerable 
(Carreras, 2001). 

Generalment es tractava i es tracta d’una població amb un alt capital cultu-
ral, potser menys econòmic, però que jugaven, en el seu rol de pioners, el 
paper de canviar la imatge que es tenia del barri, i el dotaven d’un nou signi-
ficat de caire molt més positiu, front a les imatges tradicionals.12

Aquest procés de gentrificació, en aquell moment, podia ser analitzat des 
d’una doble, o quasi triple perspectiva. D’una banda i des d’un enfocament 
marxista, en aquest procés, seguint sobretot el treball teòric desenvolupat per 
Neil Smith (1954-2012), es destacava el paper del capital en el retorn al centre 
de les ciutats. És a dir, les àrees urbanes centrals degradades eren altra vegada 
rendibles al capital i per tant es produïa aquest procés de retorn, és la famosa 
teoria del rent gap (Smith, 1979). D’altra banda, des de postures que han estat 
caracteritzades de més culturalistes, l’autor més important de les quals era el 
geògraf britànic David Ley, o basades en la demanda. El procés de tornada al 
centre no era liderat pel capital i la producció d’uns nous espais, sinó que la 
base estava en una nova classe mitjana, de caràcter urbà, que demandava aques-
tes localitzacions centrals (Ley, 1980). Existia lògicament una postura inter-
mèdia, que reconeixia el paper dels enfocaments centrats en l’oferta i en la 
demanda, el paper del capital i el paper de la nova classe mitjana en la recupe-
ració del centre. En aquest cas, l’autora pionera va ser la sociòloga nord-ame-
ricana Sharon zukin, a partir del seu treball sobre el Soho de Nova York 
(zukin, 1982).

En tot cas, la gentrificació és un procés de canvi social urbà, resultat dels pro-
cessos de transformació i reestructuració que es donen a les ciutats, a partir dels 
quals les àrees centrals canvien radicalment la seva fisonomia i el seu significat: 
rehabilitació o renovació de vells immobles degradats, assentament d’una nova 
classe mitjana, i sovint expulsió de tots aquells que fins aquell moment havien 
ocupat aquestes àrees, noves activitats econòmiques que colonitzen espais obso-
lets o en desús, o en substitueixen d’altres existents. Tot això en el marc d’unes 
transformacions de caire social, econòmic i cultural de marcat caràcter global. 

Curiosament aquest terme de la gentrificació no és acceptat en llengua cata-
lana, i a partir del Termcat es parla d’ennobliment, o altres propostes. Per 
donar un caràcter més territorial i geogràfic al procés, altres han proposat 
simplement el terme de centrificació (Martínez-Rigol, 2010, p. 37-42). En tot 

12. Les fotografies de Joan Colom en són la millor mostra, des de llavors i fins l’actualitat, quan el Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya n’ha organitzat una exposició encara a principis del 2014. Va contribuir a difondre-les la 
il·lustració d’un dels llibres del premi Nobel de Literatura (Cela, 1964).
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cas, però, és un concepte arrelat en les experiències de ciutats del món anglo-
saxó, i això ha tingut algunes dificultat d’encaix a les experiències fora d’aquest 
àmbit. Ja als anys noranta, el geògrafs holandesos Sako Musterd i Jan van 
Weesep (n. el 1942) parlava d’un atlantic gap, fent èmfasi en una diferent 
experiència en la gentrificació entre els Estats Units, des d’on Neil Smith havia 
elaborat la seva teoria de la rent gap, i Europa (Muster i Van Weesep, 1991). 
En aquest segon cas, el paper de l’administració, impulsant i liderant els pro-
cessos de renovació urbana, i en certa mesura assegurant un menor impacte 
social, eren el factor clau, en general.

Més endavant, i sobretot amb aportacions des de les experiències llatinoa-
mericanes, portugueses i espanyoles, s’han mostrat algunes particularitats de 
la gentrificació en aquests àmbits, però que en cap cas poden posar en dubte 
l’existència del procés, també al Raval (Martínez-Rigol, 2010).

Aquest barri, doncs, que ha estat esventrat i que és complex socialment, és 
el Raval. A partir d’aquests fets, i d’altres, la seva qualitat de laboratori d’estu-
dis urbans es mostra en la quantitat i en la intensitat d’estudis sobre el Raval, 
que no ha fet sinó anar en augment.

L’evolució de la producció científica sobre el Raval

Si es fa una anàlisi de la quantitat de publicacions científiques, és a dir, dels 
articles en revistes científiques,13 treballs de màster, de llicenciatura o grau, 
tesis de doctorat, i fins i tot alguns estudis fets des de l’Acadèmia, a partir de 
l’any 1999 es comprova que s’ha produït una verdadera explosió del Raval com 
a cas d’estudi. Cal destacar que a partir del 2006, any en què s’instal·la la Fa-
cultat de Geografia i Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona al 
barri, també es dóna un increment considerable. 

Quantitativament, doncs, es pot afirmar que es passa a la consolidació del 
Raval com un veritable laboratori d’estudis urbans. Hi ha, és clar, uns prece-
dents. A les aproximacions primerenques des de l’antropologia, en les quals 
destaquen les de Gary McDonogh o Teresa Tapada, el primer centrat en la 
literatura del barri, els bars i la segona en el procés de reallotjament dels primers 
passos de la Rambla del Raval, s’hi van afegint altres. Algunes publicacions que 
intentaven mostrar la història del barri del Raval. O fins i tot s’hauria de des-
tacar la instal·lació que es va fer al CCCB, entre el març i el maig de 1998, 
dirigida i ideada per l’argentí Claudio zulian, i la publicació l’any 1999 dels 
textos de l’exposició i de les entrevistes i taules rodones.

Així, en aquesta primera anàlisi, des del 1999 s’han trobat un total de més 
de 130 documents diferents, que es distribueixen així: 98 articles, capítols de 

13. Només s’han considerat les revistes de ciències socials, i s’han deixat de banda aquí els articles relacionat amb 
salut, també molt nombrosos, amb una quantitat d’experiències al Raval molt important.
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llibre o llibres, 13 tesines final de màster, 6 estudis d’especialistes i 12 tesis 
doctorals. La pregunta que sorgeix immediatament és si hi deu haver algun 
barri de Barcelona amb aquesta mateixa intensitat d’estudis (veure annex).

S’han tractat  una gran diversitat de temes, des de disciplines diferents, com 
l’antropologia, la geografia, la sociologia, la comunicació o la pedagogia. Entre 
els més importants es poden destacar els següents.

En primer lloc, l’espai públic, especialment els usos i les apropiacions de 
l’espai públic, des de les perspectives del gènere fins a les de la immigració. Es 
pot destacar alguns casos especials, com el de la plaça Salvador Seguí ran de la 
instal·lació de la Filmoteca, o el de l’illa Robador, el de la Rambla del Raval, 
com no podia ser altrament, o els dels carrers de Robador i de Sant Ramon.

En segon lloc destaquen els estudis sobre els diferents processos socials. 
Especialment sobre la immigració, especialment sobre els pakistanesos i, en-
cara que menys, sobre els filipins. I també, com era d’esperar, sobre els proces-
sos de gentrificació.

En tercer lloc, destaquen les anàlisis i reflexions sobre el Barri Xino. Una 
vegada desaparegut quasi del tot físicament sota la piqueta, s’han multiplicat 
les referències a aquest barri. Això significa una gran interès sobre la història i 
el que podria denominar-se fins i tot la prehistòria d’aquest barri entre el mite 
i la ficció. Igualment, en relació amb el Xino la prostitució ocupa una gran 
part de les preocupacions de molts estudis, en sentits diversos.

En quart lloc, destaquen molts estudis i anàlisis sobre l’estructura comerci-
al del Raval. Val a dir que s’ha dedicat una especial atenció també a la immi-
gració, als considerats negocis o establiments ètnics. Igualment tenen un paper 
protagonista els bars i els locals d’oci nocturn.

En cinquè lloc, destaquen molts treballs sobre el procés de renovació urba-
na i els seus impactes socials, tant en sentit crític com no. Una menció especi-
al mereixen els estudis sobre la cultura, en general, com a eina de renovació 
urbana; des d’un article primerenc del geògraf finès Jussi Jauhiainen, publicat 
a Built Environment (Jauhiainen, 1992) fins a la constitució del recent Cluster 
Cultural.

En sisè lloc, finalment, cal destacar una extensa literatura sobre com el Raval 
és reflectit a través del cinema o del llenguatge periodístic, posat especial èm-
fasi en l’anàlisi de les imatges que es difonen del barri.

També s’ha comparat el Raval, en algunes d’aquestes temàtiques, amb altres 
barris d’altres ciutats de tot el món, mostrant un elevat índex d’internaciona-
lització. Alguns exemples que es poden esmentar són el barri del Cabanyal, de 
València, el de Castlefield, a Manchester, el de Lavapiés, a Madrid, el de Mile 
End, a Montreal, o el de Vila Madalena, a São Paulo. Pot esmentar-se també 
una publicació pròpia que es va fer l’any 2009, arran d’un seminari que va 
organitzar l’Observatori del Comerç Urbà de la Universitat de Barcelona, en 
el qual el cas de la gentrificació al Raval apareixia al costat dels casos de ciutats 
com Granada o Bilbao a Espanya, Torí i Nàpols a Itàlia, o Lisboa a Portugal, 
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o inclús de les ciutats mitjanes de Catalunya (Martínez-Rigol, 2010). Cal re-
marcar, en el mateix sentit d’internacionalització, la publicació d’estudis sobre 
el Raval en algunes revistes i editorials de caràcter internacional, amb la parti-
cipació d’investigadors i professors universitaris estrangers, sobretot francesos 
i anglesos.

En general, en el tractament de quasi tots aquests temes es pot apreciar la 
presència de dues postures diferents i enfrontades. Unes mostren una certa 
crítica respecte a l’impacte del procés de renovació, de rehabilitació o de 
canvi social al Raval, mentre que d’altres defensen una postura més positiva 
respecte de tots els canvis, veient sobretot la cultura com una eina a partir 
de la qual el barri és redefinit. Es troba a faltar el tractament d’alguns temes 
importants en els estudis urbans, els quals segur que ben aviat començaran 
a ser objecte d’interès, com és el cas, per exemple, de l’impacte del turisme 
internacional.

Conclusions

Analitzada aquesta extensa producció científica, queda demostrat sens dub-
te el paper de laboratori d’estudis urbans del Raval. Per a concloure, però, 
aquesta aproximació pluripersonal, es volen presentar un parell de reflexions 
al voltant de les dues qüestions que es plantejaven al començament. 

La primera és el fet de si els mateixos estudiosos, entre tots i probablement 
ben inconscientment, no han convertit el Raval en una nova falsa realitat. En 
el mateix sentit que alguns literats, primer francesos, varen aconseguir construir 
un barri xino sense xinesos. Els nombrosos estudis que s’han generat han rea-
firmat una sèrie de clixés, alguns ancorats en antics mites, d’altres de nous. Els 
nous, potser els més interessants, basats en l’existència d’un clúster cultural o 
del que podria denominar-se un barri modernillo.

S’ha esmentat el paper dels mitjans de comunicació en la creació d’una 
determinada imatge del barri, sobretot lligada als aspectes més negatius. De 
vegades, però, també als positius, com el d’un barri cool, modern, hipster, en 
el sentit del verb ravalejar que va crear l’Ajuntament a l’inici i que fa poc s’ha 
canviat de lloc. Però els acadèmics i els científics també juguen un paper un 
paper de difusors d’imatges a través de les seves anàlisis i no són aliens a les 
transformacions que estudien.

La segona és que malgrat aquest paper indubtable de laboratori urbà, què 
d’allò que s’extreu dels estudis retorna al barri?

Les connexions entre els investigadors i la realitat social del barri són, si més 
no, discutibles. Es troben alguns lligams amb moviments socials crítics presents 
al barri, com, per exemple, el projecte Masala, o, fins i tot, les relacions insti-
tucionals amb la Fundació Tot Raval, especialment les de la Universitat de 
Barcelona per als estudis comercials. Però tot i així sembla evident que la 
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majoria d’estudis no transcendeixen al barri. Podria dir-se que aquests treballs 
serveixen més per al posicionament acadèmic dels seus autors, que per a ser 
utilitzats per aprofundir en el coneixement del barri per part dels seus habitants 
i, encara menys, per tenir una aplicació en les nombroses qüestions que de 
forma quotidiana es plantegen, per plantejar alternatives o solucions. 

Això duu a plantejar-se si li serveix de gaire al barri ser tan estudiat, ser un 
veritable laboratori d’anàlisis urbanes. A plantejar-se la utilitat dels estudis de 
les Ciències Socials. Són qüestions que queden obertes, que requereixen mol-
tes respostes d’ambdues parts i que poden donar lloc a un debat i a l’establi-
ment d’una nova agenda de recerca.
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