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Barcelone vue du Besòs és el resultat de la inhabitual col·laboració d’un fotò-
graf, Patrick Faigenbaum, i un geògraf i historiador, Joan Roca, per produir 
un retrat urbà singular. Realitzat entre París i Barcelona, és un testimoni de la 
darrera gran transformació de Barcelona, quan en temps postolímpics les  obres 
s’estenien metròpoli enllà, amb l’obertura de la Diagonal, el 22@ i els plans en 
l’àrea del Fòrum 2004, vora la Mina i el Besòs. Les primeres fotografies són del 
1999 i les darreres del 2008, l’any en què esclata la crisi. El treball no aspira a 
descriure una zona de la ciutat o una comunitat, sinó a abordar la representació 
complexa d’un procés urbà, amb la interacció entre les grans intervencions ur-
banístiques i els barris del front marítim, vista de la perifèria al centre. Aquesta 
inversió de la perspectiva habitual fa emergir una ciutat coneguda i estranya 
alhora: s’acosta al punt de vista de la gent corrent dels barris i és també, des 
d’un territori concret, una mirada rellevant sobre la ciutat.

La seqüència d’imatges que presenta el llibre s’organitza en quatre parts. La 
primera inclou les imatges de l’entorn més immediat de l’Institut Barri Besòs, 
el centre d’ensenyament secundari que és el punt d’arrencada d’aquest projecte. 
La segona s’estén als barris de la Catalana, la Mina, el Besòs i el Maresme. La 
tercera abasta el Poblenou i s’estén al llarg de la nova Diagonal. Les fotografies 
d’aquestes tres parts corresponen al període que va de 1999 al 2004, l’any del 
Fòrum Universal de les Cultures, que tanca la tercera part. La quarta comprèn 
les fotografies posteriors, fins a 2008, d’alguns indrets del Poblenou i de la part 
final de la Diagonal. La seqüència general de les imatges, doncs, perfila un relat 
que és alhora geogràfic i temporal, un doble recorregut pels llocs i el temps.

Segueixen tres textos i dos documents (del 2001 i el 2002), que comple-
menten els textos. Joan Roca exposa qüestions de mètode de treball i actualitza 
l’enfocament i l’horitzó del projecte a la llum de la dècada transcorreguda 
d’ençà que es va dur a terme. El text de Jean-François Chevrier aporta ele-
ments per a una interpretació estètica i ideològica del treball en el conjunt de 
l’obra de Patrick Faigenbaum. Finalment, Jorge Ribalta traça una genealogia 
del projecte, que il·lustra amb material documental publicat sobre Barcelona 
vista del Besòs. Aquest material explica la vida pública del projecte i les seves 
formes de circulació en els diversos contextos socials i institucionals en què s’ha 
produït i que ha travessat d’una manera singular i original. El llibre es tanca 
amb un portfoli del muntatge de l’exposició a La Virreina Centre de la Imatge, 
de novembre de 2017 a febrer de 2018. El llibre i l’exposició es complementen 
i s’han fet en paral·lel.
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Barcelona vista del Besòs. Notes de treball 
Joan Roca i Albert

Ajagut, observava un grup de núvols barrejats i superposats que destacaven sobre un 
fons gris blavós; com un aplec de fragments immaterials formaven agombolaments 
topogràfics incomprensibles.

Aquell matí de gener del 1999, en què Joan Roca m’esperava a l’estació de Barcelona- 
Sants amb un cartell a la mà per fer-se veure, ja que no ens coneixíem, jo sortia d’un tren 
nocturn per trobar-me amb ell. Vam anar a un bar per comentar el nostre programa per 
als quatre dies que jo havia de passar en aquesta ciutat, on no havia estat mai. Li vaig 
ensenyar algunes publicacions meves i em va sorprendre molt quan em va dir que jo no 
era la persona que esperava, que hi havia hagut un malentès, i que el meu treball era 
«massa» bo pel que esperava que produíssim junts, ell necessitava documents «senzills», 
em va dir, i no unes imatges tan elaborades com les que veia.

Li vaig contestar que jo estava molt interessat en aquella missió i que faria tot el pos-
sible per proporcionar-li els documents que necessitava per il·lustrar la seva intervenció 
pública amb Jean-François Chevrier a la Maison de l’Architecture de Brussel·les. Era la 
primera vegada que em dictaven les imatges que jo havia de fer, amb l’enquadrament 
ben precís, i m’explicaven a cada presa les raons de la seva conveniència.

Sentia en Joan i escoltava l’entorn del Besòs, que era el territori amb què ens ha-
víem d’enfrontar. A mesura que s’anava creant un nou llenguatge visual, el construíem 
nosaltres; les paraules del meu amic, les llargues passejades amb ell o sol dins d’aquell 
perímetre imposat, de vegades semblaven una barreja entre la música, la poesia i la pin-
tura abstracta. I de vegades, enmig d’aquell remolí accelerat, em semblava comprendre 
finalment, per haver treballat en ciutats, el perquè d’aquella fotografia, per què aquella 
en comptes d’una altra. Aquest procés finalment adoptat amb en Joan es va fer indis-
pensable per traduir certes idees que una ciutat pot fer aparèixer. Des d’aleshores, sigui 
on sigui que vaig per fer alguna feina, busco «un» Joan Roca, narrador inesgotable, mag 
dels carrers, sobretot a París, on he nascut.
—Patrick Faigenbaum

Amb Faigenbaum no ens coneixíem. Ell només sabia que venia a fer unes fotografies 
per a una conferència que el seu bon amic Jean-François Chevrier m’havia dema-
nat de fer a Brussel·les sobre les transformacions contemporànies de  Barcelona. 
Quan ens vam trobar a l’estació de Sants, jo no acabava de veure la necessitat que 
un fotògraf de renom tornés a fer unes imatges que jo ja tenia de collita pròpia. 
Però crec que tots dos vam pensar, cadascú pel seu compte, que alguna cosa de nou 
i de profitós en podia sortir, de tot plegat. 

A l’estació mateix ja vam abordar com calia definir el tema i, sobretot, com 
calia trobar el to: calia evitar les aproximacions comunitaristes, victimistes o 
 celebratives per situar els espais i les persones en el context de les perifèries urbanes 

Joan Roca, Programme Barcelone vue du Besòs 2002. Revers del manuscrit
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amb normalitat. Tot seguit vam pujar a Montjuïc per tenir alhora una referència 
del conjunt de la ciutat i de la zona del Besòs, visible de lluny per les tres xeme-
neies de 202 m d’alçària. I de dalt de Montjuïc cap al Besòs. Al final del matí ja 
érem al pont de Cristóbal de Moura, des d’on vam començar el recorregut cap a 
la Catalana, la Mina i el barri del Sud-oest del Besòs, en direcció al Poblenou. Fou 
el primer passeig per l’àrea de procés urbà de la qual ens proposàvem construir 
una representació. El fet que Faigenbaum fes en aquesta ocasió diapositives ens 
permetia avançar amb rapidesa. 

Des d’aquesta campanya inicial de principis del 1999, i sense cap comanda 
institucional, el projecte es va anar fent de mica en mica, alguns dies cada any. 
Sobretot fins al 2002 i, després, fins a la tardor del 2004, per aprofitar al màxim 
l’oportunitat que se’ns va oferir de mostrar les fotografies dins del projecte del 
Macba «Com volem ser governats?». Els anys posteriors, fins a l’arribada de la crisi 
global, vam limitar-nos a mirar de cobrir temes pendents. 

Amb un pacte constantment refet entre paraules i fotografies, entre relat i 
imatges, anàvem gairebé sempre junts, hores i hores d’itinerància pel front ma-
rítim, un gran trekking urbà per etapes que tenia per campament base l’Institut 
Barri Besòs. I si alguna vegada no podíem anar plegats, estudiàvem abans entre 
tots dos les imatges de treball que prèviament havia intentat de fer jo i que després 
en Patrick construiria com ell veiés adequat. Així, a quatre ulls, vam anar com-
pletant la crònica de la transformació de Barcelona en el trànsit de segle, des de 
la perspectiva de la història urbana i amb la mirada radicada a la franja costanera 
oriental de Barcelona. 

Crònica d’una metamorfosi
El front marítim de Barcelona cap a llevant, de la Ciutadella al riu Besòs, ha 
tingut un paper destacat en la configuració de la ciutat contemporània, des del 
segle xviii, quan s’hi van ubicar els prats de les manufactures d’indianes, fins als 
nostres dies. 

El Poblenou, que va arribar a ser el districte fabril més gran de la Mediter-
rània occidental a finals del segle xix, va mantenir-se en plena activitat industrial 
fins als trasllats de fàbriques a les dècades del 1960 i el 1970. A l’onada de crei-
xement industrial l’havia seguit l’onada del creixement residencial, fins més enllà 
del barri. Abans de la Guerra Civil, proliferaren les promocions de cases baixes 
en direcció al riu. En fou un cas especial la Catalana, ja al terme de Sant Adrià, 
que va néixer com un barri obrer incentivat per l’empresa Catalana de Gas i pel 
municipi mateix, per poder urbanitzar els terrenys que el pla Cerdà reservava 
com a parc.

Durant els anys del desarrollo, de creixement sense democràcia sota el fran-
quisme, van expandir-se els polígons d’habitatge, amb promocions públiques, 
com ara el Sud-oest del Besòs; d’altres de privades, com el Maresme i Cobasa, 
i finalment algunes iniciatives de tipus cooperatiu, com les que van confluir per 
crear a la Diagonal, entre Selva de Mar i Josep Pla, la sèrie de blocs coneguts com 

Els Triangles. Ja a la dècada del 1970, va construir-se el gran polígon de la Mina, 
destinat als penúltims barraquistes, que tot seguit la crisi econòmica i una situació 
administrativa complexa van deixar desemparat.

L’intens creixement urbà i l’especulació immobiliària dels anys del porcio-
lisme havien propiciat el sorgiment de les associacions de veïns. Un dels seus 
llocs d’origen fou, precisament, el Poblenou, pel rebuig a finals de la dècada del 
1960 del Pla de la Ribera, pensat per optimitzar el benefici immobiliari en els 
antics terrenys industrials del front marítim. La fórmula organitzativa veïnal es 
va estendre ràpidament cap a la perifèria, inclosos els polígons d’habitatge, on les 
reivindicacions pels acabats defectuosos i per aconseguir escoles van tenir conti-
nuació en les demandes de serveis sanitaris i d’urbanització dels espais públics. 

Durant els anys de la Transició, el moviment veïnal va aconseguir un pro-
tagonisme notable, i bons resultats. Associacions com les del Poblenou tenien 
fins i tot els seus grups tècnics i d’estudi, que han aconseguit mantenir fins avui. 
Cap al Besòs, la divisió en polígons diversos creava un mapa associatiu més 
fragmentat, amb entitats que no sempre estaven d’acord; el moviment veïnal 
hi era més feble, però també hi destacaven altres iniciatives, de les parròquies i 
els ordes religiosos als treballadors socials del sector públic. Hi va haver també 
algunes experiències singulars com ara l’Escola Gregal, al Besòs, que es va situar 
en l’òrbita de la pedagogia llibertària, i que avui continua com a cooperativa 
cultural i d’ajuda social. 

La situació havia estat molt més dura a la Mina. Tan sols les aliances entre 
els veïns, els serveis públics i algunes comunitats religioses de base van poder 
articular una estructura capaç de dialogar amb unes administracions que es 
revelaven, totes, molt distants. El polígon era del Patronat de l’Habitatge de 
Barcelona, però ubicat al municipi de Sant Adrià de Besòs, i aquesta desubicació 
va tornar a pesar molt després de la dissolució de la Corporació Metropolitana 
el 1987.

Les obres preolímpiques van marcar l’inici de la conversió del conjunt de la 
ribera de llevant barcelonina en una àrea unificada per la remodelació urbanística. 
En els anys anteriors als Jocs, els treballs van afectar sobretot la franja costanera 
del Poblenou. Posteriorment, la renovació urbanística va continuar costa enllà i 
es va endinsar cap a l’interior. 

A la segona meitat de la dècada del 1990 van confluir els treballs de construc-
ció del nou Diagonal Mar, l’obertura de la Diagonal pel Poblenou i els plans per 
remodelar tot el marge dret del riu Besòs a Sant Adrià. Aquesta darrera operació, 
que tenia l’estímul d’un gran esdeveniment per al 2004, el Fòrum Universal de les 
Cultures, va generar molta polèmica des de bon principi. Les propostes per refor-
mar el marge dret del Besòs preveien millores ambientals significatives per reduir 
la petjada ecològica, sobretot amb relació a la depuradora i la tèrmica, que no es 
traslladaven a zones més rurals sinó que s’adaptaven per mantenir-les in situ. No 
es podia dir el mateix, en canvi, quant al repartiment social de les plusvàlues im-
mobiliàries que s’esperaven. El barri de la Mina, on feia dècades que es reclamaven Jo
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Presentar i representar les perifèries
L’Institut Barri Besòs, on teníem la base operativa —i inspiradora— per a «Bar-
celona vista del Besòs», s’ha caracteritzat al llarg del temps pel fet de mantenir-se 
viu com un espai de trobada, com a àgora pública en la qual l’acció educativa 
pròpia d’un centre escolar no quedava destorbada, ans ben al contrari, per la 
inserció en la vida dels barris als quals prestava servei i per la participació, en 
projectes compartits, amb institucions socials, culturals i universitàries d’entorns 
més amplis, fins i tot d’àmbit europeu. Aquest plantejament, tan habitual avui, 
no ho era gaire en els centres educatius públics de les dècades del 1980 i el 1990, 
i encara menys a la perifèria. 

Com a centre «arrelat al barri i obert al món», que era el seu lema als anys 
noranta, l’institut duia a terme diverses activitats educatives amb «foc real», en la 
línia del que avui es coneix com a aprenentatge servei. Era el cas de la ràdio, que 
es va convertir en un preuat instrument de relació entre els joves, malgrat haver 
d’actuar, al principi, en l’alegalitat, fins que l’èxit de la fórmula va portar la Gene-
ralitat a atribuir un espai radiofònic específic a les emissores escolars. I va ser des 
de l’institut que, gràcies a l’empenta dels professors Paco Marín i Carlos Díaz, molt 
implicats en múltiples iniciatives del centre, es va poder fundar Ràdio La Mina, 
que continua sent una fórmula d’èxit, coneguda com «la veu de Sant Adrià».

En aquest entorn estimulant, l’institut va convocar per al maig del 1989 les 
jornades de reflexió i la mostra d’art «El futur de les perifèries urbanes».4 El pro-
jecte fou organitzat amb nois i noies de 3r de BUP, que tenien setze anys, i que es 
van ocupar no tan sols dels actes, sinó que també van presentar-hi comunicacions, 

4. Joan Roca i Albert, Magda Meseguer (coord.), El futur de les perifèries urbanes. Canvi econòmic 
i crisi social a les metròpolis contemporànies, Barcelona, Institut de Batxillerat Barri Besòs, 1994.

solucions i inversions davant d’una situació insostenible, fou considerat a part 
i se’n va beneficiar ben poc.1 

Mentrestant, a banda i banda de la nova Diagonal al Poblenou, es posava en 
marxa la zona del Pla 22@, regit per altres principis. A l’empara de la qualificació 
prèvia de la zona com a sòl industrial, els partidaris d’una requalificació immo-
biliària merament residencial, i, per tant, més especulativa, van haver de cedir 
davant del sector municipal, partidari d’una remodelació molt més matisada, 
amb diversitat d’usos i més reversió pública de les plusvàlues. Tanmateix, el Pla 
22@ no disposava d’inversions específiques per poder fer una política d’innovació 
industrial, per la qual cosa el seu desenvolupament, endegat per l’Ajuntament en 
solitari, depenia en gran mesura d’aconseguir el suficient finançament privat. 
Així fou com l’increment edificatori, autoritzat a aquest efecte, va tenir un gran 
impacte, amb la desaparició de molts tallers compatibles amb la vida urbana i 
amb l’enderroc de fàbriques que, en aquelles circumstàncies, aviat es convertiren 
en símbols del combat pel patrimoni industrial.2 

Mentrestant, als confins del Poblenou en direcció al centre de Barcelona, l’en-
torn de la plaça de les Glòries es debatia entre la seva fallida reforma preolímpica, 
amb el tambor viari al centre i el Teatre Nacional i altres equipaments donant-li 
l’esquena, i les noves propostes a mig formular, com la del Museu del Disseny i la 
de gratacels com la torre Agbar. Si abans de les Olimpíades la plaça era un «no-
lloc», ara avançava cap la condició de trencaclosques invertebrat de llocs. 

El front marítim oriental o ribera del Besòs apareixia, en suma, i igual que 
en altres èpoques del passat, com un dels espais de transformació més intensiva 
de la Barcelona contemporània.3 Als anys del canvi de segle, la mutació urbana 
afectava, entre uns desenvolupaments i altres, la major part de l’àrea compresa 
entre la Gran Via i el mar, entre el parc de la Ciutadella i el riu Besòs. Aquesta 
«àrea de procés urbà» constituïa l’àmbit de treball de «Barcelona vue du Besòs», 
que hem traduït per «Barcelona vista del Besòs», cenyida al període de canvi 
intens anterior a la paràlisi provocada per la crisi global i a l’extensió dels efectes 
del turisme massiu.

1. Joan Roca i Albert, «Variants i invariants en la trajectòria històrica del polígon de La Mina», 
dins Urbanisme i barris en dificultats. El cas de la Mina, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer i Aula 
 Barcelona, 2004, pàg. 187-211; Joan Roca i Albert, «La ròtula metropolitana del Besòs: una llarga 
història», dins Consorci del Besòs. Notes i mirades. Deu anys de projectes compartits, Sant Adrià de 
Besòs, 2008, pàg. 67-80.
2. Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs, «Proposta de pla integral 
de patrimoni industrial de Barcelona», Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 
vol. x, núm. 581 (maig del 2005), <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-581.htm>. El grup el formaven 
Salvador Clarós, Lluís Estrada, Mercè Tatjer, Joan Roca i Antoni Vilanova. Encapçala el text la fotogra-
fia de la fàbrica La Escocesa de Barcelona vista del Besòs, de maig del 2002. 
3. Joan Roca i Albert, «Els tres cicles metropolitans de Barcelona, 1859-2009», Barcelona Metrópolis, 
76 (2009), pàg. 63-65; Joan Roca i Albert, «Estratègies d’inserció i interconnexió de Barcelona com a 
metròpoli moderna», dins Ramon Grau (coord.), Presència i lligams territorials de Barcelona. Vint segles 
de vida urbana, Barcelona, AHCB, 2012.

Joan Roca i Patrick Faigenbaum, juny de 2004. Fotografia de Maxence Rifflet

Jo
an

 R
oc

a 
i A

lb
er

t

B
ar

ce
lo

na
 v

is
ta

 d
el

 B
es

òs
. N

ot
es

 d
e 

tr
eb

al
l



120 121
elaborant una vegada i una altra les dades empíriques dels seus estudis fins que 
tot encaixava. Però molt aviat el projecte es va convertir en una cosa molt més 
àmplia, amb un nombre creixent d’estudiosos, entitats i institucions implicades. 

La qüestió fonamental era quin futur podien esperar els ciutadans de les àrees 
suburbials en general, i els del litoral oriental del Barcelonès en particular, davant 
dels canvis que des del 1986 anaven prenent forma a l’empara de l’estímul dels Jocs 
Olímpics, però que apuntaven més enllà. Quin seria el repartiment so cial dels be-
neficis del pas del prestigiat «urbanisme de sargidora», segons l’expressió de Pasqual 
Maragall, a l’escala de les grans operacions en vialitat, equipaments i promoció 
urbana, impulsades a l’empara de la convocatòria olímpica del 1992? 

La cita a l’institut —la iniciativa i el lloc agafaren a tothom per sorpresa— 
va aplegar aquells quatre dies al Besòs les més variades representacions ciutadanes, 
acadèmiques, creatives i institucionals… en aquells actes organitzats pels estu-
diants de 3r de BUP. Potser el més important d’aquella proposta de jornades 
i mostra d’art —ambdues coses anaven del bracet— va ser la difuminació de 
fronteres socials i intel·lectuals, posant en contacte comunicatiu els actors més 
variats, sense renunciar per això al rigor en els plantejaments. 

Posar les perifèries dins de les arts i de la història urbana, i no tan sols a 
l’inrevés, rebaixar barreres entre innovació i difusió, establir ponts entre les arts 
i les ciències socials, i abordar-ho tot plegat des d’un centre escolar fou, segura-
ment, la clau d’aquells dies, certament excepcionals, d’«El futur de les perifèries 
urbanes». Tot fou llavors molt intuïtiu, però vist amb més perspectiva es podria 
dir que es tractava d’una aposta reconstructiva, de contacte entre llenguatges amb 
codis diferents però compartibles, en aquell moment àlgid de la desconstrucció 
i la inconmensurabilitat entre els diferents plans de la vida que postulaven els 
postmodernistes. Sense perdre de vista, com insistia a dir Pierre Bourdieu, des de 
quina posició personal i social intervenia cadascú en els debats proposats.5 

Entre els resultats d’aquesta aposta per innovar en els mecanismes de cons-
trucció del coneixement i de diàleg entre formulacions diverses, cal destacar el 
sorgiment el 1994 del Fòrum de la Ribera del Besòs, com un mercat d’idees. En 
la seva configuració no hi van mancar, en aquest cas de manera explícita, les re-
flexions a partir de Lyotard i de Certeau, com també de Harvey, sobre la condició 
de la postmodernitat (la tàctica dels més febles requereix ser on a un no l’esperen), 
però tampoc les reflexions eixides de la Il·lustració, de Kant i de Goethe, sobre 
l’imperatiu modern d’entesa entre codis, entre «jocs de llenguatge» diversos, i so-
bre la seva traductibilitat.

El Fòrum de la Ribera del Besòs es reunia mensualment a l’institut, sen-
se cap estructura ni direcció, tan sols amb la funció de secretaria, per recordar 
l’agenda i altres qüestions pràctiques. La composició dels participants, com a 
entitats o a títol personal, era variada: des d’escoles i instituts, parròquies i centres 

5. Joan Roca i Albert, «Ciència, utopia i tecnologia social», dins Roca, Meseguer (coord.), El futur de…

sanitaris, associacions de veïns, cooperatives i entitats culturals, institucions ar-
tístiques (Fundació Tàpies, Macba), departaments universitaris, cooperatives 
d’habitatge, etc. El Fòrum era tan sols un espai de trobada i no tenia veu pròpia. 
Si calia algun pronunciament, això era cosa dels assistents, no del Fòrum com a 
tal. Així es preservava la llibertat i la continuïtat. Del Fòrum van sorgir alguns 
grups de treball específics, i aquest fou l’ambient que facilità el projecte «Barce-
lona vista del Besòs». 

La recerca
«Barcelona vista del Besòs», com s’ha dit, correspon al temps en què la meta-
morfosi urbana s’estenia des del front costaner i la ronda Litoral vers l’interior i 
cap al riu. Al cor del Poblenou, el Pla 22@BCN establia les bases per intervenir 
a l’entorn de la nova Diagonal, en una zona amb edificis fabrils (que llavors es 
començava a reivindicar com a patrimoni industrial) i altres construccions obso-
letes. Cap a Diagonal Mar, focus d’inversió de capitals globals, que naixia com 
a centre de comerç i de negocis i com a àrea residencial de luxe. Cap al marge 
dret del riu Besòs, ja al terme municipal de Sant Adrià, on el barri de la Mina, 
tostemps pendent de rehabilitar, convivia amb les obres del Fòrum 2004 i amb 
els plans per fer-hi nous barris de classe mitjana. 

Aconseguir una ecografia urbana com la que es pretenia requeria temps, re-
cursos i mètode, per a la qual cosa foren molt importants els debats organitzats per 
Jean-François Chevrier a l’Amphithéâtre des Loges de l’ENSBA (École nationale 
supérieure des beaux-arts de París). L’èxit de la campanya fotogràfica inicial de 
principis del 1999, amb un cap de setmana llarg de treball intensiu, i l’interès 
que van despertar les imatges a París i a Brussel·les van incentivar Jean-François 
Chevrier a proposar que el treball prosseguís, amb el títol de «Barcelona vue du 
Besòs», com a part del projecte «Des territories en revue» que ell dirigia a l’ENSBA. 

El resultat es va publicar l’abril del 2000, al número 3 de la revista editada 
per «Des territories en revue». Crear aquelles pàgines fou una tasca ben àrdua. 
La transdisciplinarietat del projecte no era encara conquerida als ulls de tothom. 
Finalment es va arribar a una bona tria d’imatges, que conciliava els diversos 
criteris, tot i que amb una excepció notòria, que no es va detectar fins al final: 
no hi havia cap bona fotografia de la plaça de les Glòries, que tenia una doble 
pàgina reservada. La redacció de la revista a París va optar llavors per substi-
tuir-la per una imatge… de la plaça d’Espanya! El resultat era absurd, malgrat el 
pedaç sobreimprès in extremis amb el pla Cerdà i un comentari justificatiu de la 
imatge desubicada, i això va limitar molt les possibilitats de difusió de la revista 
a Barcelona. 

Una altra cosa fou, dos anys després, la preparació de la crònica urbana 
publicada al número 11 de Cités, feta quan el projecte ja estava molt més precisat 
i els engranatges estaven més rodats: «La imatge de la ciutat —així com la seva 
discussió— esdevé una qüestió significativa i també una necessitat. El projecte es 
proposa crear una representació assumible col·lectivament, en la qual les imatges Jo
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puguin constituir punts de referència i permetre copsar les metamorfosis del ter-
ritori en la seva densitat temporal».6

Es mantenia en allò essencial el camí establert des de l’inici, amb el treball 
efectuat per a la conferència de Brussel·les: mostrar la interacció entre un conjunt 
de barris afectats per un mateix procés de transformació. El projecte buscava 
evitar, d’aquesta manera, el terreny de l’etnografia històrica, de retrat d’un barri 
o d’un grup culturalment homogeni, per situar-se en el camp de la història i la 
geografia urbana. No pretenia ser tampoc, ni hauria estat possible, un projecte de 
fotografia de classe o grup social.

El factor unificador de l’àrea de treball no era, per tant, ni una classe social 
ni una comunitat cultural, d’altra banda difícils de definir, sinó la mutació urba-
na que posava en relació diferents realitats, en un procés mitjançat per l’actuació 
pública i amb interessos privats notables. Es tractava d’abordar com les transfor-
macions afectaven grups i territoris, en un sector urbà de condició social fins feia 
poc subalterna. Uns grups que ara es diversificaven amb l’extensió de les classes 
mitjanes de la Vila Olímpica cap al Besòs i l’arribada a Diagonal Mar de famílies 
d’alt poder adquisitiu; i uns espais requalificats de maneres molt diverses, de cen-
tres de comerç i negocis a projectes més complexos, com el 22@BCN al Poblenou. 
L’impacte del turisme a la zona llavors encara no era massiu. 

L’àrea de recerca era, per tant, una àrea urbana «en constitució». «Barcelona 
vista del Besòs» designava una visió particular sobre els barris que conforma-
ven l’àrea esmentada i, al mateix temps, una visió significativa de Barcelona des 
d’aquests barris. El lloc de territoris i habitants es defineix sempre en relació amb 
la posició que ocupen a la ciutat en conjunt. 

«Barcelona vista del Besòs» s’anava sedimentant, i el 2004 hi va haver ocasió 
de fer noves provatures. Aquell any, tant la Fundació Antoni Tàpies com el Macba 
havien d’atendre la petició municipal de fer alguna aportació al programa general 
del Fòrum Universal de les Cultures. La Fundació Antoni Tàpies va preparar 
el projecte «Tour-ismes», i el Macba, l’exposició «Com volem ser governats?». 
Ambdues propostes partien d’una presa de posició crítica. Val a dir que el Fòrum 
2004 s’havia convertit en el blanc del malestar del moviment veïnal i d’una part 
substancial de la ciutadania, perquè es veia com un pes creixent dels interessos 
immobiliaris en la renovació de Barcelona: tothom tenia davant dels ulls l’opera-
ció de Diagonal Mar. 

De fet, però, la renovació urbanística a la zona del Fòrum no era sinó una 
fita més en el llarg procés de mutació de la ribera oriental. Per aquest motiu, les 
entitats que es reunien al Fòrum de la Ribera del Besòs —hi assistien també la 
Fundació Antoni Tàpies i el Macba— van optar per una posició crítica que defu-
gís el presentisme, amb l’invent de l’etiqueta «Projecte Metafòrum», per incloure 
tant propostes educatives i veïnals com les propostes relacionades amb les dues 

6. Joan Roca, Patrick Faigenbaum, «Le front de mer de Barcelone: chronique d’une transformation», 
Cités, 11, L’art et la ville, New York, Paris, Barcelone (2002), pàg. 49-62.

Joan Roca, Programme Barcelone vue du Besòs, 2002. Manuscrit
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institucions culturals esmentades. En aquest context, la Fundació Antoni Tàpies va 
fer seva, a proposta de qui això signa, la idea de posar en pràctica durant l’estiu del 
2004 un laboratori de recorreguts urbans, «Viatges per Barcelona, l’itinerari com 
a forma artística»,7 i el Macba va programar al front marítim oriental i a la tardor 
l’exposició «Com volem ser governats?», en tres seus consecutives: el Palo Alto al 
Poblenou, l’Institut Barri Besòs i el Centre Cívic de la Mina. A l’institut és on es va 
mostrar «Barcelona vista del Besòs», presentat com a treball en curs de compleció. 

L’encreuament d’experiències entre els «Viatges per Barcelona» i «Barcelona 
vista del Besòs» va ser molt estimulant. Entre els recorreguts posats a prova als 
«Viatges» hi havia dos trekkings urbans, «Barcelona en Diagonal» i «Patrimonis 
del front marítim oriental», en els quals la fotografia feia de contrapunt de l’apro-
piació presencial dels espais transitats. Les reflexions que en van sortir, quant 
al repertori d’imatges i quant a l’enfocament de cada tema —el problema de la 
«distància correcta», com ho havia plantejat Walter Benjamin— ens van ser molt 
útils en les sessions de treball de camp prèvies a la presentació de «Barcelona vista 
del Besòs» en el marc de «Com volem ser governats?».

«Barcelona vista del Besòs» es va mostrar a l’institut en forma de topografia 
urbana extensa. La disposició semblava l’adequada per a un treball en curs i tam-
bé ens va ajudar a detectar mancances, que vam intentar cobrir en els escassos dies 
de treball compartit que vam poder fer amb en Patrick en els anys posteriors, fins 
que l’impacte de la crisi global va marcar un final. D’altra banda, «Barcelona vista 
del Besòs» fou també llavors una de les fonts d’inspiració en l’aposta del Macba 
per saltar a la representació del conjunt de la metròpolis, amb una multiplicació 
de perspectives. Aquest fou l’objectiu del survey que llavors es va convocar, i que va 
rebre per títol «Imatges metropolitanes de la nova Barcelona». Els seus resultats es 
van veure a l’exposició «Arxiu universal», comissariada per Jorge Ribalta i oberta 
al públic a finals del 2008. 

El mètode
Com es pot abordar en la pràctica i amb recursos limitats el procés de canvi urbà 
que aspiràvem a representar, enfocant l’objectiu cap a les interaccions entre vells i 
nous espais urbans i entre vells i nous hàbitats? La recerca es va organitzar combi-
nant estades prèviament programades als punts més significatius de les inter accions 
humanes, dels fluxos urbans i del paisatge amb recorreguts més a l’atzar, sense un 
final previst, que obligaven a una imaginació transdisciplinària constant.

Vagareig programat
En les sessions de treball a l’ENSBA vam anomenar aquesta manera de treballar 
errance programmée, que podríem traduir com a «vagareig programat», un pas-
seig sensible entre el fet d’anar rodant de Benjamin, les memòries arrelades al 

7. Vegeu-ne la definició i les concrecions a <https://www.fundaciotapies.org>.

Joan Roca, Programme Barcelone vue du Besòs 2002. Manuscrit
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lloc de Halbwachs, la invenció de l’espai quotidià de De Certeau, la valoració 
de l’ambient de Munir Cerasi, la topofília de Yi-Fu Tuan i la relació entre «llocs» 
i «no-llocs» de Marc Augé. Vagareig, sí, però amb un programa o marc concep-
tual d’hipòtesis prèvies, que tot seguit interactuaven amb les imatges obtingudes. 
Tenia poc a veure, per tant, amb les derives situacionistes de Guy Débord. Ara 
bé, el programa no marcava un límit, sinó que tan sols era una orientació, i les 
hipòtesis s’anaven confirmant… o contradient, a mesura que avançava la recerca 
fotogràfica. Això fou així tant en les imatges «sintètiques», aquelles que per la 
seva complexitat i capacitat d’evocació remetien a tot un món social, com en les 
imatges «analítiques», és a dir, les que corresponien a la recerca sobre un aspecte 
singularitzat, com en el cas del llegat fabril.

Heteronomia
El principi de l’autonomia de l’artista fotògraf era deixat de costat, i l’impacte 
no era menor en el geògraf historiador en la seva recerca urbana. Cal tornar a 
subratllar també que el projecte tenia una finalitat social precisa, més enllà de la 
seva posició en el camp de les arts. «Barcelona vista del Besòs» naixia com una 
obra d’autoria compartida i, més enllà de Faigenbaum i Roca, compartida també, 
d’alguna manera, amb les persones dels entorns fotografiats; amb les entitats del 
Fòrum de la Ribera del Besòs, amb historiadors, geògrafs i altres científics socials 
del camp acadèmic a Barcelona, i amb els fotògrafs i els artistes de l’entorn de 
l’ENSBA de París, amb Jean-François Chevrier com a referent.

Doble filtre
Calia aconseguir imatges que dialoguessin entre si per establir relacions entre 
replans diversos de la vida en un mateix entorn social, trobar la manera de rela-
cionar els entorns humans i urbans reteixits pel procés de transformació urbana 
que els afectava, del riu i la Mina a les antigues àrees fabrils del Poblenou i la Vila 
Olímpica.8 La simbiosi de relat i imatge en aquestes fotografies fetes «a quatre 
ulls i quatre mans» requeria un doble filtre: el de la formalització —cap fotogra-
fia no es va donar per bona si no hi havia unanimitat a considerar-la com a obra 
reeixida— i el de la iconografia i el to —cap fotografia no es va donar per bona 
si no responia a la crònica en construcció. La intensitat del procés compartit ten-
dia així, amb tota naturalitat, cap al punt de fusió de disciplines i autories… Al 
començament, el doble filtre era sols un mecanisme emprat a posteriori, per triar 
imatges ja fetes, però aviat ja va ser també un mecanisme aplicat a priori, com a 
doble principi que podíem aplicar fàcilment ja des d’abans de construir-les.

8. Vegeu els articles de S. Clarós, L. Estrada, J. Roca i M. Tatjer a «La Barcelona industrial, un 
patrimoni vergonyant?». L’Avenç, 288 (2004); Joan Roca i Albert, «Un país en cerca de retrats», dins 
La Catalunya paisatge, número monogràfic de Nexus, 36 (2006), pàg. 50-61, en el qual s’aborda el 
potencial icònic de les imatges del Mercat del Besòs i de La Escocesa.

Paisatges urbans…
L’Institut Barri Besòs tenia dins del seu currículum de secundària obligatòria una 
línia d’estudis socials centrada en la ciutat, amb un pes important de les visites 
urbanes, en la qual jo estava molt implicat, i que fou font d’inspiració de «Bar-
celona vista del Besòs». Com a aposta de «fotografia de carrer» d’un àmbit urbà 
en plena mutació, «Barcelona vista del Besòs» va treure bon profit de les línies de 
treball assajades amb els joves estudiants, dins d’un programa en què les classes 
s’amalgamaven amb itineraris i amb un extens diari de viatge que els nois i noies 
havien d’emprendre per Barcelona.9 

L’art de saber llegir l’entorn urbà per fer-se’l propi i els coneixements bàsics 
per saber moure-s’hi eren molt importants en la proposta educativa en qüestió, 
sobretot en el cas de les noies, que gràcies a aquestes activitats escolars podien 
conquerir prop de les seves famílies el mateix dret a anar per la ciutat que ja te-
nien els seus germans que es desplaçaven amb els seus equips esportius. Aquest 
coneixement urbà, que les capes il·lustrades de la població donen per natural i 
universal, no ho és en absolut, i té un gran poder emancipador. 

Qualsevol construcció social de l’espai és, en primer lloc, una construc-
ció de la pròpia posició. En aquest sentit, el primer pas per aproximar-se a una 
topologia social en clau històrica era crear una topografia urbana llegible, en la 
línia plantejada per Kevin Lynch a The image of the city. Lynch va partir dels seus 
treballs empírics sobre com elaboraven els seus mapes mentals els ciutadans de 
Boston per definir els elements urbans en cinc categories bàsiques: fites, nodes, 
vies, barris i barreres. 

Fites
Les tres xemeneies de la tèrmica del Besòs de teló de fons, les dues torres olímpi-
ques a l’altre extrem, vora el parc de la Ciutadella, i, posteriorment, la torre Agbar 
a les Glòries, exercien de grans fites, a les quals s’afegien les múltiples xemeneies 
que s’havien deixat com a referents mínims del passat en la remodelació urbana. 
A partir d’aquí, la recerca fotogràfica va posar en relleu altres referències, de vega-
des borroses i conflictives entre si, com era el cas del totum revolutum entre torres 
diverses a l’àmbit del nou Diagonal Mar. La situació era la contrària als grans 
polígons d’habitatges, on l’escassetat de fites clarament percebudes es pal·liava 
amb petits referents, com els que descriu Michel de Certeau: un rètol, una botiga, 
un camp de futbol, una escola, un casal… Uns referents, tots, que els habitants 
de l’àrea compartien, però que el visitant no percebia fàcilment. El visitant hi 

9. Joan Roca i Albert, «L’itinerari com a forma artística, la ciutat i la ciutadania», dins Tour-ismes. La 
derrota de la dissensió. Itineraris crítics, Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, pàg. 101-113; Joan Roca i 
Albert, «La connaissance de la ville». Cahiers de l’action: jeunesses, pratiques et territoires, 17 (2007), pàg. 
42-50; Joan Roca i Albert, «Apropiar-se de la ciutat. Representacions personals, urbanes i polítiques», 
dins Ramon Parramon (dir.), Art, experiències i territoris en procés, Calaf/Manresa: Idensitat, 2007 [ver-
sió modificada de l’article anterior]; Zaida Muxí, Joan Roca, «Saber llegir l’espai urbà dóna llibertat», 
Barcelona Educació, 76 (2011).Jo
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trobava una monotonia que no es corresponia en absolut amb les percepcions 
dels residents. Al Poblenou, mentrestant, estaven consagrant-se com a noves fites 
els edificis industrials que encara quedaven del seu gran passat fabril, com ara La 
Escocesa, just al davant de l’església neogòtica del Sagrat Cor, Ca l’Alier, Oliva 
Artés i, sobretot, Can Ricart.

Nodes
Com bona part de Barcelona, a excepció del centre històric i dels antics pobles 
agregats, el front marítim oriental mostrava, en conjunt, pocs nodes destacats. 
Hi ha infinitat de punts d’encreuament i trobada, certament, però poc caracte-
ritzats com a tals. El node de les Glòries, ideat com a gran centre metropolità, 
no era llavors vist ni viscut com a tal, i de fet era més límit que node. Tampoc no 
ho era, a l’extrem de la Diagonal, la plaça de Llevant, on s’encreuen la rambla de 
Prim, el carrer del Taulat i el carrer de Maristany. Hi havia pocs indrets percebuts 
com a nodes o punts de convergència de fluxos, llevat que es consideri com a tals 
els centres comercials de les Glòries i Diagonal Mar, o els entorns de Can Felipa 
i del Mercat del Poblenou. La geometria dels polígons de les dècades del 1960 i 
el 1970 no preveia en el seu disseny espais nodals, com tampoc no ho feia la Vila 
Olímpica. En els nostres recorreguts emergien, com en el cas de les fites, nombro-
sos micronodes percebuts tan sols pels habitants de la zona. Era el cas d’algunes 
placetes i d’algunes sortides del metro. Sí que es detectaven, en canvi, eixos que 
actuaven com a «grans nodes allargats» de potència notable, com comentarem en 
parlar de les rambles de Prim i del Poblenou. En alguns casos, però, es tractava 
d’eixos que tenien un potencial de node temporal, com Sant Raimon de Penya-
fort els dissabtes, quan una part del mercat informal s’ubicava a la frontera entre 
els municipis de Barcelona i Sant Adrià… per canviar la mercaderia de costat 
segons convingués davant dels controls. A la Mina, finalment, s’observava també 
que els espais intersticials entre blocs feien sovint la funció de nodes multiplicats 
i difusos.

Vies
Aquest era l’element de la percepció urbana que experimentava en aquells mo-
ments un canvi més radical i el que més va merèixer l’atenció en els nostres 
recorreguts. L’emergència de noves rambles, com la de Prim i la que posteriorment 
es va crear a la Mina, el passeig vora el mar, la nova Diagonal i l’obertura de 
molts carrers fins llavors tallats per fàbriques al Poblenou en són tan sols alguns 
exemples. Alguns d’aquests nous eixos funcionaven —ja s’ha comentat— com a 
autèntics «nodes longitudinals». Era el cas de la rambla de Prim, convertida en un 
símbol de l’urbanisme de Sargidora, com l’anomenà Pasqual Maragall, i també 
de la rambla del Poblenou, que just llavors s’allargava per creuar la Diagonal i 
estendre’s fins a la Gran Via. A la rambla de Prim, sobretot, eren espectaculars els 
canvis de gent segons les hores. De l’alba fins a les hores petites, quan a la fresca 
nocturna de l’estiu s’hi aplegaven els pakistanesos de camises blanquíssimes. Ben 

altre se’ns revelà, en canvi, l’avinguda d’Icària a la Vila Olímpica: malgrat el tre-
ball formal de les pèrgoles i dels bancs per seure, apareixia amb poc incentiu com 
a espai de trobada, excepte per als skaters.

Barris
La caracterització de les unitats principals que conformen la ribera oriental no 
presentava grans dificultats ni de concepte ni iconogràfiques. Tenien, però, tant 
o més d’espais socials que no pas d’àrees de morfologia delimitada. La construc-
ció d’imatges capaces de caracteritzar els barris, com era d’esperar, resultava més 
senzilla en els més sedimentats, especialment el Poblenou (per més que llavors 
l’Ajuntament intentés dividir-lo amb raonaments administratius, debilitant el 
moviment veïnal). També mostraven trets distintius els espais i els ambients de po-
lígons com els de la Mina, el Besòs, el Maresme i el vell Diagonal Mar. En canvi, la 
recerca es va revelar difícil a la Vila Olímpica, amb una delimitació física perfecta 
però amb una vida més privada que pública i sense empremtes del pas del temps. 
La cerca fotogràfica, perllongada, ens va abocar a esbossar una micro sociologia 
empírica dels carrers de la Vila Olímpica: la màxima interacció ciutadana es pro-
duïa just als portals que donaven al carrer des dels jardins interiors de les illes. 

Límits
Els territoris de frontera són sempre els grans portadors d’anomalies que fan re-
pensar la ciutat. Sovint, el seu caràcter marginal és tan sols un compàs d’espera 
de revaloracions futures. Era llavors el cas de molts solars del Poblenou, com 
els de l’entorn del carrer de Fluvià, i de l’allargada franja de la Catalana vora el riu; 
però també era el cas a l’entorn de la plaça de les Glòries. Moltes imatges fetes en 
aquests territoris de límit són encara inèdites. Cal destacar una magnífica sèrie de 
fotografies del 1999 del barri de la Catalana, inclòs el ramat que hi pasturava, i les 
sèries realitzades a la zona de les Glòries. La costa era un límit d’una altra mena, 
que vam abordar des de diverses perspectives, amb un treball intensiu sobre les 
platges i el port en construcció de la zona del Fòrum, però també sobre la costa 
a la nit, amb diverses estades, com s’exposarà més endavant, a l’espigó de Bac de 
Roda. Ens van quedar poc treballades les vies del tren i la Gran Via, que llavors 
no tenia la disposició actual. 

Aquesta era la graella vertebradora d’una topografia que tenia per objectiu 
la interacció humana i no tan sols la morfologia urbana. 

…paisatges humans
Les estades i les passejades fotogràfiques per anar vertebrant la vista del Besòs 
incloïen també incursions més específiques, i més centrades en l’activitat humana, 
sense que fos possible una cerca sistemàtica que hauria requerit molt més temps 
i recursos. A banda de l’Institut Barri Besòs, que va tenir un paper central en tot 
el projecte i que fou àmpliament retratat, en són exemples les recerques dedicades 
al centre comercial i al parc de Diagonal Mar, a les hamburgueseries de les Glòries Jo
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enllà hauria calgut incorporar altres mètodes i mesurar la resiliència d’un teixit 
social que veia canviar ràpidament el seu entorn. 

Al parc
Entre les imatges de «Barcelona vista del Besòs» hi ha una sèrie de diapositives 
del 1999 amb un gran solar buit després de l’enderroc del recinte industrial de 
Macosa (Can Girona) i dels primers remenaments de terres. Vist des d’un terrat, 
era un mar de turonets entre la Diagonal i el litoral. Pocs anys després, es coro-
naven les construccions del nou Diagonal Mar i s’obria el parc, ideat per Enric 
Miralles entre torres d’habitatges, cadascuna de les quals estava, al seu torn, en-
voltada d’un jardí privat. Havíem observat que el parc es mantenia llavors molt 
més buit que els jardinets que hi havia just a l’altra banda de la Diagonal, vora Els 
Triangles, al vell Diagonal Mar. És cert que totes dues àrees acomplien funcions 
diferents, difícils de comparar, però el contrast era sorprenent. Les fotografies que 
vam obtenir després de moltes estones apostats en Patrick i jo vora el llac o dalt 
d’un turonet mostraven els visitants amb el rerefons de l’aigua, el verd i els grans 
blocs. Mirant-les després amb detall, vam notar que el capteniment de la gent era 
molt diferent de les imatges dels passejants i els usuaris de la rambla de Prim o 
dels jardinets del vell Diagonal Mar. El posat d’aquests últims era el de qui sent 
que és al seu lloc (com en el cas de la imatge de José Gil a la rambla de Prim). Al 
parc, en canvi, era com si els personatges flotessin, com si hi fossin de pas o si se 
sentissin en un espai que no els acaba de pertànyer. Potser la ubicació del parc entre 
les torres, la seva disposició geomètrica i l’escassa connectivitat entre les vores del 
llac el feien més difícil de conquerir com a espai quotidià? O potser, simplement, 
els habitants dels barris de l’entorn no havien tingut encara prou temps i ocasions 
per fer-se’l seu? Com en el cas del centre comercial, la recerca efectuada no per-
metia respondre però obligava a formular les preguntes. Arran del treball sobre 
el parc, en Patrick i jo també vam tenir un vespre una llarga conversa sobre si el 
quadrat i el doble quadrat com a formats no ens confinaven en una estaticitat i un 
pictorialisme excessius en el retrat de la dinàmica vida urbana. L’endemà havíem 
quedat cap a migdia, i en Patrick es va presentar amb el nou aparell que acabava 
de comprar a ca l’Arpi de la Rambla… I així vam diversificar formats, fent un poc 
més complex el treball.

A l’ hamburgueseria
En començar «Barcelona vista del Besòs», el complex comercial de les Glòries 
acabava d’obrir i, en la seva novetat, era el lloc d’escapada per a joves i també per a 
famílies dels barris de l’àrea del Besòs: la Diagonal s’acabava d’obrir i establia una 
relació directa. Era així, sobretot, les tardes dels dissabtes i els diumenges. Persones 
que sortien poc d’aquells barris tenien ara l’abast una nova destinació. No era rar 
trobar-hi els alumnes de l’Institut Barri Besòs, per exemple. El treball, per part 
nostra, va orientar-se a la recerca del tedi. Quan l’estada dels visitants al centre co-
mercial anava més enllà del temps de compra o d’utilització d’algun servei, el tedi, 

i la Vila Olímpica, a alguns espais costaners i a Can Ricart el dia de «portes ober-
tes» el juny del 2005. 

A l’Institut Barri Besòs
L’Institut Barri Besòs es distingia, des de l’inici, per la seva estreta relació amb el 
teixit social al qual prestava servei: la seva creació com a centre de secundària, en 
actiu des del curs 1977-1978, ja fou una conquesta veïnal. A l’institut hi havia un 
ambient d’àgora, a més de l’ambient de centre escolar. No hi havia una atmosfera 
tancada i «Barcelona vista del Besòs» encaixava bé entre les múltiples activitats i 
situacions que es vivien regularment a l’institut. Les imatges recullen molts as-
pectes de la vida al centre, amb escenes que configuren un veritable microcosmos 
i amb una col·lecció de retrats molt nodrida. N’hi ha tant del professorat i de la 
resta del personal com dels alumnes, entre els quals hi havia un ventall amplíssim 
de situacions personals. En la construcció de les imatges, Faigenbaum tenia pocs 
inconvenients a intervenir en els detalls de les escenes, si així es podia millorar la 
composició, mentre que jo era partidari d’entrar-hi el mínim possible.10 

Al centre comercial
Fotografiar de la manera que nosaltres volíem els centres comercials no era gens 
fàcil. De fet, els centres comercials ja són un gènere a part, en el camp de la foto-
grafia. Però calia intentar-ho. A l’impacte del centre de les Glòries, obert el 1995 
i connectat des del 1999 amb els barris del Besòs per la Diagonal, s’afegí el 2001 
el centre comercial de Diagonal Mar, a poca distància tant del vell barri del ma-
teix nom com dels del Maresme, el Besòs i la Mina. Era un canvi d’envergadura. 
D’una banda, Barcelona apostava pels centres comercials dins del teixit urbà, en 
comptes de transferir-los a l’exterior metropolità. Així, com es diu avui, es limita-
va la petjada ecològica. D’altra banda, emergien dues macroestructures en mans 
del capital global. Però, en la quotidianitat, eren sols llocs de consum amb un toc 
alienant, com diu el tòpic? Eren realment viscuts com a «no-llocs»? Potser els seus 
usuaris ho percebien d’una altra manera? Va costar, però finalment vam aconse-
guir el permís per passar uns quants dies a Diagonal Mar, com Cortázar i Dunlop 
a la seva novel·la Los autonautas de la cosmopista. No eren poques les persones que 
vèiem que també s’hi estaven sense comprar: jubilats, que hi anaven per aprofitar 
els sofàs, xerrar una estona i llegir la premsa gratuïta, nois i noies molt joves, que 
feien servir la terrassa com a punt de trobada amb les amistats, etc. Quant als 
compradors, s’hi trobava més gent dels barris del seu entorn immediat que a les 
Glòries, però tampoc no en faltaven d’altres procedències. Diagonal Mar té bona 
accessibilitat metropolitana per la ronda, de manera que al centre comercial con-
fluïen mons socials diversos però, pel que vam detectar, sense gairebé interacció 
entre ells. La recerca fotogràfica es va revelar molt profitosa, però per avançar més 

10. Vegeu Roca, Faigenbaum, «Le front de…», Cités…, pàg. 49-62.Jo
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si no el més profund avorriment, semblava impregnar cares i gestos. De fet, voltar 
per les Glòries sense més no era una situació gaire diferent d’anar amunt i avall de 
la carretera del poble, com era freqüent al món rural d’on havien emigrat els avis 
o els pares dels actuals passejants. La banalitat, però, se’ns revelava com un tema 
fotogràficament complicat… Com es podia captar la banalitat sense fer imatges 
banals? Fou un dels temes debatuts en els col·loquis a l’ENSBA. En un altre intent, 
anys després, els resultats van ser molt més prometedors. La nova recerca va tenir 
lloc a l’hamburgueseria d’una cadena fast food emplaçada vora la ronda Litoral. El 
treball es va fer en color i en blanc i negre i, a base d’hores, la realitat es va rebel·lar 
contra les hipòtesis prèvies, amb l’amalgama entre un avorriment ambiental ben 
palpable i escenes d’una gran calidesa, en unes imatges esplèndides.

A la vora del mar
A la desembocadura del Besòs, la costa era tan sols concorreguda habitualment 
pels habitants dels barris més propers, sobretot els de la Mina. Era un espai d’oci 
popular en llibertat, en un entorn poc agraït que altres possibles usuaris descar-
taven. Els hàbits no van canviar en començar la construcció del nou port de Sant 
Adrià, com mostren les fotografies preses una tarda asfixiant de principis d’estiu, 
pròpies d’un món de ciència-ficció. A l’altre extrem del front marítim oriental, la 
situació era una altra. Avançant des del Port Olímpic cap al Poblenou, les platges 
mostraven com les obres olímpiques les havia convertides en espais apropiats per a 
barcelonins de tota condició i, cada vegada més, pel turisme. A mig camí, la recer-
ca se centrà en l’espigó de Bac de Roda, un braç de formigó que atreia pescadors 
i passejants de moltes menes, un punt que condensava la diversitat social creixent 
dels residents i els visitants, en un ambient relaxat i d’oci amb el soroll de les ones 
colpejant les roques. Hi havia l’estímul afegit del bar restaurant situat a sobre ma-
teix de l’espigó. Era tot un món molt variable tant de dia (es van aconseguir bons 
resultats en les sèries sobre els passejants de tarda) com de nit (amb un treball sobre 
la festa d’empresa dels treballadors de Mapfre, que tenia la seu ben a prop).  

Al recinte de Can Ricart
Per la seva trajectòria històrica, dimensió i potencial patrimonial, Can Ricart 
s’havia convertit en una peça cabdal entre els conjunts fabrils que se sol·licitava 
que es cataloguessin i es conservessin des de les associacions del Poblenou i el 
Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs. El combat de 
Can Ricart era, alhora, pel patrimoni industrial, pels tallers existents i per la 
rehabilitació i usos futurs de tots aquells espais. Les cerques i propostes fetes 
aleshores han incentivat al llarg del temps noves ideacions de l’eix de Pere IV i 
el conjunt del Poblenou.11 L’11 de juny de 2005, les entitats van organitzar un 
dia de «portes obertes» al recinte. El patrimoni industrial ja era present entre les 

11. Salvador Clarós i Ferret, Can Ricart i el patrimoni industrial de Barcelona, Barcelona, Universitat 
de Barcelona, 2016.

fotografies disponibles de «Barcelona vista del Besòs», de manera que se’n van 
exhibir algunes a les exposicions i les projeccions del dia, al costat d’obres de 
Muntadas, Basiana, Reina, Laguillo i Secall. Alhora, vam pensar que valia la 
pena d’incorporar noves imatges de Can Ricart durant aquests actes a «Barcelona 
vista del Besòs» i Faigenbaum va venir expressament de París. No era una aposta 
sense riscos: alguns dels tallers van treballar aquell dia de cara al públic, i sense 
voler es va crear una certa mise-en-scène que evocava un món obrer desaparegut 
feia temps. El perill d’idealització nostàlgica existia. Al capdavall, però, el balanç 
d’aquell dia de treball fotogràfic intens fou molt positiu i hores d’ara és, a més, un 
document per a la història de la ciutat. 

Un imaginari públic
«Barcelona vista del Besòs», retrat urbà i humà de la metròpolis radicat en una 
àrea en transformació i construït de la perifèria al centre, va orientar-se cap a les 
topografies quotidianes de les majories urbanes.12 Es plantejava com un projecte 
de documentació i representació més inserit en la llarga durada que no pas en les 
polèmiques del moment, que haurien requerit un altre tipus d’imatges. Com a 
projecte no sols de creació, sinó també educatiu, ciutadà i polític, en sentit ampli, 
s’aspirava a poder proposar representacions rellevants en un nou imaginari col-
lectiu. Entre les imatges que més aviat s’hi van apropar, hi ha les de La Escocesa 
i del Mercat del Besòs. 

La Escocesa
La fotografia va sorgir de les recerques sobre com es podia abordar el patrimoni 
industrial, tan important en la identitat de la zona, però que sovint es retratava 
com a mera arquitectura o, alternativament, com a espai de nostàlgia. Calia un 
altre model iconogràfic, a la qual cosa s’afegia el propòsit d’evitar al màxim, en 
la formalització, les distorsions en espais estrets: no poques vegades vam parlar 
amb en Patrick de la utilitat d’una cambra fosca! El cas és que en les visites 
successives a La Escocesa, amb el propòsit d’accedir a un bon lloc per retratar el 
campanar del Sagrat Cor des de la fàbrica, que trobàvem tancat, vam veure que 
la imatge del darrere, amb les xemeneies contra el fons dels blocs de pisos de la 
Gran Via, era esplèndida per relligar el conjunt patrimonial amb l’entorn. Era 
el que buscàvem. Hi vam dedicar diverses sessions al captard, per aconseguir la 
llum adequada: sense sol les xemeneies, encara amb sol els edificis del rerefons. 
La imatge va convertir-se en un dels símbols del combat pel patrimoni industrial 
a la ciutat, i es va utilitzar de manera reiterada. Es va exposar en gran format a la 

12. Joan Roca i Albert, «Urban inclusion and Public Space: Challenges in Transforming  Barcelona», 
dins Caroline Wanjiku Kihato, Mejgan Massoumi, Blair A. Ruble, Pep Subirós, Allison M.  Garland 
(ed.), Urban Diversity. Space, Culture, and Inclusive Pluralism in Cities Worldwide, Baltimore, The John 
Hopkins University Press, 2010; Joan Roca i Albert, «Los riesgos de la nueva dimensión urbana», 
dins Josep Maria Muntaner, Joan Subirats (ed.), Repensar las políticas urbanas, Barcelona, Diputació 
de Barcelona, 2012, pàg. 43-62. B
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tardor del 2004 a la rambla de Prim, al costat del Mercat del Besòs, i també ha 
estat, després, a Muhba Oliva Artés.13 

El Mercat del Besòs
Aquesta ha estat, segurament, la fotografia més treballada i debatuda del projecte. 
Va existir, primer, en format quadrat, i fou motiu d’un dels debats a l’ENSBA de 
París. Se’n veia el potencial, però no resultava satisfactòria. Posteriorment vam 
reprendre el tema en format doble quadrat i a una certa distància, una mica «à la 
Poussin», dit en termes pictòrics.14 Tampoc no fou fàcil, però finalment ens va 
semblar que alguna de les imatges obtingudes podia resultar satisfactòria. El mer-
cat setmanal del Besòs, ubicat dalt del terrat del mercat alimentari, era un punt de 
trobada dels barris de la zona. No és que els seus habitants es relacionessin gaire, 
però el mercat era un lloc de confluència molt apreciat. Aquesta fou una altra de 
les fotografies que, en gran format, es van exhibir a la rambla de Prim a la tardor 
del 2004, en el marc de l’exposició «Com volem ser governats?». No va passar 
desapercebuda. L’interès sobre qui sortia i qui no a la imatge va ser una constant, 
i la fotografia va generar moltes converses, de temes variats. Sovint hi havia gent al 
davant. Comptant les persones que en un moment o un altre van manifestar que 
s’hi reconeixien, la xifra superava el total de les que realment s’hi podien veure… 
Un matí d’octubre, cap a les vuit, vaig atansar-me a la rambla per observar com, 
en aquella hora un pèl intempestiva, se la mirava la gent que passava. Al poc de 
ser-hi va arribar una senyora gran amb el carretó d’anar a comprar i s’hi va aturar. 
No em coneixia, però em va parlar. La veu era fluixa, amb un punt d’emoció: 

 
—Los ojos son niños —va dir.
—por qué? —vaig preguntar. 
—Los ojos son niños.
—Sí, pero… ¿por qué? —vaig insistir.
—Porque tantas veces como he ido y nunca lo había visto —va respondre, fent èmfasi 
en el final de la frase. I tot seguit se’n va anar.

 
La imatge havia convertit en substantiu un espai que la senyora amb el carretó 
freqüentava i que de tan anodí que el considerava ni tan sols el percebia. Les 
fotografies de «Barcelona vista del Besòs», creació i document alhora, anaven 
fent camí…

13. Les quatre fotografies que el 2004 es van exposar en gran format a la rambla de Prim foren cedides 
després, en reconeixement pel suport al projecte, a l’Institut Barri Besòs, que temps després va tenir la 
gentilesa de prestar-les al Muhba (Museu d’Història de Barcelona).
14. Roca, Faigenbaum, «Le front de…», Cités…, pàg. 55-56.

Patrick Faigenbaum, Rampa del mercat setmanal del Besòs. Fulls de contactes, 2002
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Patrick Faigenbaum, Rampa del mercat setmanal del Besòs. Fulls de contactes, 2002
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Territori. Impregnació i idealització
Jean-François Chevrier

A petició de Jorge Ribalta, responc a les remarques i les qüestions que m’ha 
adreçat respecte a Barcelona vista del Besòs. Pel que fa a la meva intervenció en 
el projecte, no voldria repetir el que Ribalta ja ha observat i que ha expressat a 
la seva manera. En canvi, sí que m’agradaria comentar el tema dels criteris de 
selecció de les imatges al llarg d’aquesta recerca fotogràfica i, finalment, per a 
la presentació retrospectiva del projecte.

Soc ben conscient que Ribalta i Joan Roca, encara que les seves aproxima-
cions puguin diferir, situen la presentació actual del projecte —el 2017— dins 
una continuïtat històrica, i que la interrupció de la realització de fotografies 
el 2008 i, també, la incorporació recent de nombrosos negatius que s’havien 
mantingut inèdits són considerades per ells fenòmens marginals. Jo no dis-
cutiré la validesa de la seva posició. Joan Roca és, sens dubte, el millor jutge 
sobre la pertinença actual d’un projecte que ell mateix ha dirigit (fixant-ne les 
orientacions de la investigació) i que, a parer seu, havia de contribuir al debat 
democràtic sobre l’urbanisme barceloní.

Aquest llibre ha de produir (o, literalment, «reproduir») els rastres docu-
mentals de la «publicitat» (presentacions, publicacions) donada a les imatges 
en el marc d’una acció militant. Jo no vaig participar en aquesta acció, excep-
te pel ressò que va assolir gràcies al seminari Des territoires i les exposicions 
corresponents a París. El repte de Barcelona vista del Besòs no era el mateix a 
Barcelona i a París. Però una complicitat evident, per no dir un compromís 
comú, enllaçava dues comunitats allunyades que s’havien format, tant l’una 
com l’altra, en el context d’una institució d’ensenyament. La conjunció va ser 
possible gràcies a la intermediació del Macba.

El seminari de l’École des beaux-arts de París pretenia ser un lloc, una 
mica insular (utòpic?), d’experimentació. Per a les persones que van contribuir 
regularment en aquestes trobades, es tractava d’un «fòrum» setmanal, és a 
dir, d’un lloc de debat(s). El tema principal —tal com jo ho veig avui dia, 
retrospectivament— girava entorn de la publicitat (la dimensió pública) de 
l’«activitat artística», com a producció de sabers i d’experiències emancipades 
de les jerarquies instituïdes. Es tractava de repensar l’objectiu, els criteris i els 
mitjans d’una educació popular. La noció d’obra i el corol·lari de l’autor es 
posaven entre parèntesis, per no dir que es van descartar. Però es van produir 
nombroses imatges (fotogràfiques i d’altres menes), nodrides per les «qües-
tions» socioeconòmiques previstes en el programa; i de vegades, en relació 
amb associacions i grups militants que tenien un interès limitat per la imatge 
i, encara més, per la història de l’art. En el meu cas, com per a Faigenbaum i 
la majoria d’artistes i estudiants d’art vinculats al seminari, era impensable de 
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sotmetre la fabricació i l’avaluació de les imatges a un estricte criteri d’eficàcia 
en termes d’informació o de mobilització política. Va ser en aquest context 
que es va formar el tàndem Faigenbaum-Roca.

Jo ja havia treballat força amb Faigenbaum. Amb motiu del seu primer 
treball documental sobre una ciutat —realitzat a Bremen, Alemanya, entre el 
1996 i el 1998—, vam establir una forma de col·laboració més estreta que la 
que s’estableix habitualment entre un artista i un crític. De fet, la meva manera 
d’intervenir en la tria i la combinació (o muntatge) de les imatges es remunta als 
procediments d’editing. A Bremen, confrontat amb la història d’una ciutat que 
no coneixia i amb la finalitat d’evitar les convencions del pintoresquisme docu-
mental, Faigenbaum ja havia decidit deixar-se guiar per un expert local. Sabia 
que havia d’anar més enllà dels costums i els recursos habituals del retratista si 
volia donar una imatge adequada de la complexitat d’un territori urbanitzat. 
Jo vaig aportar algunes confirmacions teòriques a la seva intuïció esmentant les 
observacions d’Henri Lefebvre sobre la inestabilitat de la noció de centralitat.

El domini en el qual Faigenbaum havia desenvolupat la seva carrera com 
a retratista des dels anys setanta era un territori de proximitat, marcat pel dol 
(i un llindar protector); era el cercle «pròxim», l’espai genealògic d’una família 
jueva parisenca integrada per vius i també per supervivents, presidida pel record 
d’un pare mort prematurament (quan Patrick tenia catorze anys) i la memòria 
latent dels parents assassinats als camps nazis. La (gran) ciutat natal, París, es 
concentrava en un segon pla dels retrats, com un fons, com un decorat sense 
personatges. Dos «desplaçaments» —l’un a Itàlia (Florència, Roma, Nàpols) 
entre el 1984 i el 1991, i l’altre a Praga el 1994— van ampliar, sense modifi-
car-lo, aquest esquema inicial. Cal remarcar que, el 1998, una breu selecció de 
les imatges fetes a Praga es va incloure en el llibre Praha, concebut a semblança 
de Message from the Interior, de Walker Evans: el «missatge de l’interior» és una 
fórmula essencial per a tots els qui intenten copsar l’enigma de la vida interior 
dels individus reflectida en les fisonomies i els gestos quotidians.1 A Itàlia, el 
retratista va treballar amb «models» prestigiosos, vinculats a les ciutats histò-
riques i idealitzades.2 Allà, com a Praga, la centralitat urbana i patrimonial va 
esdevenir el corol·lari manifest del decòrum lligat al retrat de família. En canvi, 
semblava que eren els individus solitaris i excèntrics els qui havien de qualificar 
els espais marginals o «de feble legitimitat» (en paraules del sociòleg Jean Remy).

És obvi que, d’aquesta manera, el fotògraf retratista s’imposava límits molt 
estrictes, tant socials com territorials; reduïa involuntàriament la dinàmica urba-
na (allò «urbà» de Lefebvre) a l’espai patrimonial de la ciutat històrica; es recloïa 
a les ciutats i ignorava les franges periurbanes i les zones d’activitat urbana en el 

1. Walker Evans, Message from the Interior, Nova York, The Eakins Press, 1966. Patrick Faigenbaum, 
Praha, Munic, Wesfälischer Kunstverein, 1998.
2. Els retrats italians es van publicar a Patrick Faigenbaum, Roman Portraits, Chicago, The Art Institute 
of Chicago, 1988, i a Patrick Faigenbaum, Fotografien. Florenz, Rom, Neapel, Bremen, Bremen, Umschau/
Braus, Neues Museum Weserburg, 1999.

medi rural. Tot això, aquest immens domini de fronteres, d’intercanvis i de po-
rositat cultural, sorgeix amb l’exploració de Bremen. Però hi faltava una directriu, 
un punt de vista històric i crític sobre el territori. A Bremen, Faigenbaum només 
hi va poder recollir consells puntuals, va treballar pel seu compte. Va introduir 
el color, però la seva comprensió de l’actualitat urbana, és a dir, dels «processos 
de transformació» que definien allò urbà, continuava sent limitada. A Barcelona, 
Joan Roca va ser el mentor (l’instructor) que no havia tingut a Bremen.

Jo hi afegiria que, a Barcelona, Faigenbaum va poder seguir, sovint «al 
peu de la lletra», les directrius de Joan Roca —i en la història de la «fotografia 
d’autor» hi trobem pocs exemples d’una col·laboració tan estreta— perquè 
havia après, malgrat la seva passió pel jazz, a malfiar-se de la improvisació. 
A propòsit d’això, ve a tomb una coneguda observació feta per John Cage: «El 
que no m’ha agradat mai, en la improvisació, és el fet de recórrer a la memòria 
i al gust, a coses apreses o sovintejades, de vegades d’una manera conscient i 
voluntària, d’altres d’una manera insidiosa: toques frases que et penses que 
són originals, quan no fas sinó repetir arranjaments que has escoltat fa més o 
menys temps. En la improvisació, tendeixes a pensar que tens un discurs propi, 
quan gairebé sempre reprodueixes el d’altres».3

3. Extret d’una entrevista amb Christian Tarting i André Jaume (1978), traduïda per Marc Dachy, a 
Richard Kostelanetz, Conversations avec John Cage, París, Éditions des Syrtes, 2000, pàg. 302.

Patrick Faigenbaum, Familia Del Drago, Roma, 1987
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estàtic, però la composició traspua una mobilitat, un joc de postures, de gestos i 
actituds que sembla que travessin la imatge i que, precisament per això, poden 
convocar l’atenció emfàtica de qui la contempla.

D’altra banda, la idealització es pot combinar amb l’observació sociològica 
i la reflexió crítica; contràriament al que comporta un prejudici tenaç, no és 
necessàriament una mistificació. A Faigenbaum no l’atrauen ni la sàtira ni el 
flirteig amb el kitsch tan habituals en el pintoresquisme fotogràfic pop o neopop. 
En canvi, considera un tret discriminatori i de morgue social qualsevol actitud 
d’ironia condescendent davant les formes i els ritus d’alienació social. Sigui quin 
sigui el medi social que retrata, no s’eximeix de la crítica sota una pretesa luci-
desa distant, allunyada. La dimensió satírica dels retrats de l’aristocràcia italiana 
té a veure amb el caràcter convencional i amb l’artifici de l’imaginari pictòric 
al qual s’ajusten simultàniament els models del retratista i el mateix retratista. 
El contrapunt d’aquestes imatges hieràtiques és una seqüència d’instantànies 
preses per Faigenbaum el 1989 durant una trobada de la seva pròpia família, en 
una casa rural a Lys-Chantilly, a uns cinquanta quilòmetres al nord de París.4 
El caràcter cinematogràfic de la seqüència contrasta amb el rigor dels retrats de 
models posant.

4. La seqüència s’ha publicat a Patrick Faigenbaum, L’Éclairement, París, Éditions Xavier Barral, 2014, 
pàg. 23-35.

Patrick Faigenbaum, Lys-Chantilly, 1989

Crec que les inflexions que caracteritzen el treball de Faigenbaum des 
de les primeres imatges dels anys setanta no es poden comprendre sense tenir 
present el seu interès inicial i —durant molt temps— exclusiu pel retrat i, en 
concret, pel retrat com a suport d’un interès i una idealització genealògics. In-
diferent envers el reportatge d’autor que als anys setanta dominava la fotogra-
fia creativa a França —deixant de banda Doisneau, així com Cartier-Bresson 
i els seus múltiples deixebles o epígons—, Faigenbaum es va fixar en altres 
exemples: Bill Brandt, Paul Strand, Walker Evans, Eugene Smith, fins i tot 
Richard Avedon, per més que no li ha interessat mai fotografiar celebritats. 
A diferència de tots aquests autors, però, ell no partia de cap projecte concret, 
ignorava la noció de missió o recerca fotogràfica, no s’interessava per la història 
social ni pel relat documental. Fotografiava el seu cercle íntim, la seva família 
o personatges que trobava, desplaçant el seu exercici del punt de vista segons 
les circumstàncies, sense projecte preestablert.

Quan el 1984 va començar a fotografiar les famílies d’antic llinatge de 
l’aristocràcia italiana, es va trobar davant d’un medi que li era profundament 
estrany, fins i tot hostil (diverses famílies de l’aristocràcia «negra» s’havien ad-
herit al feixisme); però li interessava la pintura i la tradició de l’elogi genealògic 
que el portrait d’apparat o l’ostentós «retrat de societat» vehicula des del Renai-
xement. Traspassar el llindar d’una residència titllada d’ancestral, a Florència, 
Roma o Nàpols, li permetia explorar una història de la pintura que encara 
semblava inscrita en el cos i l’escenografia. El ritu de la presa de vista era com 
una màquina de recular en el temps. El visitant es converteix en un mestre de 
cerimònies. Els models es presten al seu joc i se sotmeten a la «presència» —en 
el sentit d’aparença espectral— que els habita.

El «blanc i negre», és a dir, el gris, és el domini del clarobscur i de les apa-
ricions. El color s’entrellaça amb el paisatge urbà, com un element constitutiu i 
necessari de l’«art de descriure» (depiction). Tanmateix, la idealització del retrat 
genealògic ja havia integrat el decorat i els objectes de l’entorn domèstic. El 
paisatge i el territori són intervinguts com una extensió del domini dels ob-
jectes. Per al retratista, les expressions dels rostres i dels cossos constitueixen, 
al capdavall, la base d’un art de la composició que val per a tots els gèneres 
i els subgèneres pictòrics, i també més enllà dels gèneres, en el domini sense 
fronteres del que s’entén per pintoresc. La fotografia prolonga d’aquesta manera 
la cultura pictòrica de la qual prové.

La idealització genealògica sostinguda per la tradició del retrat pictòric 
es manifesta en els trets hieràtics de la composició, ja que es tracta de posar en 
relleu la grandesa dels models. La imatge d’una noia que destaca davant el grup 
familiar com un mascaró de proa (Roma, 1987) es pot considerar l’exemple 
típic d’una idealització que parla essencialment de la relació d’un individu amb 
la família en la qual ha nascut. Aquesta relació es visualitza en la composició 
fotogràfica en termes de «posició». Es tracta sempre de saber com un personatge 
determinat se situa respecte als altres en una composició de conjunt. El retrat és Je
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dia el neorealisme encara conserva alguna actualitat, té a veure sens dubte 
amb una ètica enunciada per Zavattini en adreçar-se a un habitant de Luzzara: 
«Imagina’t que jo volgués explicar com és un dia de la teva vida, de tu que ets 
un obrer: doncs bé, et miro, t’estudio, em cal molta estona per comprendre i 
descriure el teu dia, hi inverteixo molt de temps, observo amb atenció com viu 
una persona… I després d’aquesta feinada, com vols que no et digui Antonio 
i que en posi un altre, posem que es digui Paolo, en el teu lloc? El neorealisme 
no posa mai una persona en el lloc d’una altra».6 Però Faigenbaum i Roca no 
han donat la paraula als seus personatges. I és evident que l’exigència d’una 
interlocució específica col·lideix amb l’anonimat de les metròpolis i la cultura 
de l’individualisme de massa. La geografia de Barcelone vue du Besòs no és 
la de les zones rurals. És, com afirma Roca, «l’àrea del procés urbà». Tota apro-
ximació «realista» a un territori implica examinar-ne les transformacions més 
que no pas construir-ne una imatge fixa, a la manera d’un retrat d’identitat. 
I és precisament aquesta perspectiva la que va adoptar Faigenbaum conduït 
per Roca, convençut per la seva experiència de retratista que la fisonomia, els 
gestos, les actituds formen un llenguatge més complex que les convencions de 
la «identificació» administrativa. En el fons, de manera general, la principal 
aportació de la fotografia i el cinema a la geografia ha estat i continua sent 
l’enregistrament revelat de subjectes singulars, d’individus en situació. Quan 
està plantejada així, la geografia esdevé una escriptura del cos.

La geografia de Barcelona no és la d’una «terra» (o un «país»). Passa, 
tanmateix, que des de fa una vintena d’anys Faigenbaum no ha deixat d’in-
teressar-se per les cultures rurals, la seva permanència, la seva evolució i la 
subsistència del rural dins de l’urbà. Aquest interès prové en gran mesura de 
la coneixença que va fer a Praga el 1994 d’una noia d’origen sard, Angela Led-
da, que es va convertir en la seva companya. Quan va conèixer el poble natal 
d’Angela, Santu Lussurgiu, a la costa oest de Sardenya —la «terra» d’Antonio 
Gramsci—, va descobrir l’entorn d’una cultura rural, agroramadera, de la 
qual, provenint com provenia d’una família de comerciants parisencs establer-
ta al barri jueu del Sentier, no havia tingut fins aleshores cap experiència.7 El 
2003, l’associació d’educació popular Peuple et Culture de Corrèze, un petit 
departament poc poblat del sud-oest rural de França, el va convidar a fer una 
residència a Tulle. El seu amic i col·lega de l’École des beaux-arts de París, 
Marc Pataut, havia estat el primer fotògraf convidat en residència per l’asso-
ciació. Faigenbaum era lliure de fer el que volgués: per part de l’organització, 
s’havia volgut evitar qualsevol directiva i l’únic requisit era «la regió de Tulle». 
L’encàrrec va donar lloc a un llibre, titulat simplement Tulle (fent-se ressò de 
l’anterior Praha, del 1998), que va aparèixer el 2007.8

6. Cesare Zavattini, Cinéparoles (Straparole), trad. Nino Frank, París, Denoël, 1971, pàg. 73-74.
7. Patrick Faigenbaum, Santulussurgiu, París, Éditions Xavier Barral, 2008.
8. Patrick Faigenbaum, Tulle, Cherbourg, Le Point du Jour Éditeur, 2007.

Diuen que la fotografia ha permès una «democratització del retrat». 
Aquest fenomen sociològic és, sens dubte, un fet consumat, a més d’un pos-
tulat ideològic. Si considerem la història de les «obres fotogràfiques» calcada 
de la de les obres pictòriques (determinada pel sistema de les belles arts), 
l’exemple de Paul Strand va ser determinant per a Faigenbaum, en especial 
l’obra Un paese, realitzada en col·laboració amb l’escriptor, guionista i teòric 
del cinema neorealista Cesare Zavattini.5 Simpatitzant comunista obligat a 
exiliar-se pel maccarthisme, Strand havia trobat un bon punt d’observació 
de la Itàlia contemporània a Luzzara, el poble natal de Zavattini. Les imatges 
d’Un paese no tenen peus de foto, però estan acompanyades d’un text que 
reprodueix els comentaris dels habitants del poble. Els noms són substituïts 
per la paraula, i la paraula precedeix les figures, ja que les primeres imatges 
són vistes del territori. 

De fet, Faigenbaum no ha seguit mai del tot l’exemple de Strand (com 
tampoc el d’Evans). Els seus personatges són silenciosos, mentre que Zavattini 
explicava extensament els fets i els trets biogràfics dels habitants del seu poble 
natal. El sindicalista anarquista de Barcelona anomenat «senyor Gil» posseeix 
potser les claus dels fragments de ciutat evocats en la imatge. Però el seu ter-
ritori no constitueix una «terra» (paese), en el sentit d’una identitat geogràfica 
que correspon a una regió natural i una societat humana homogènia. Si avui 

5. Paul Strand i Cesare Zavattini, Un paese, Torí, Einaudi, 1955. Reeditat per Aperture, Nova York, 1997.

Coberta del llibre de Paul Strand i Cesare Zavattini,  
Un paese, 1955
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«paisatge». Faigenbaum converteix tot això en una experiència fotogràfica, no 
sols a través del retrat sinó també «fabricant» o «construint» les imatges (les 
natures mortes són imatges construïdes com els retrats posant). La intimitat 
és una noció psicològica, generalment associada a l’espai privat, domèstic. En 
un poble o en un «país», aquesta dimensió s’eixampla a un espai comú, fins 
i tot comunitari. La idea de «comunitat» porta sovint aparellat l’ideal d’una 
identitat constituïda, tancada, protegida (o que n’hauria d’estar); fa pensar 
en allò d’obra acabada, patrimoni consagrat. Però la construcció del territori 
prové d’una activitat contínua i inacabada (llevat que s’esclerosi) que altera 
les normes del paisatge patrimonial i, en especial, en l’àmbit urbà, la imatge 
monumental de la ciutat històrica.

Podríem conjecturar que el territori és respecte al paisatge el que l’activi-
tat és respecte a l’obra. Aquesta analogia correspon a l’actitud de Roca, el qual, 
en tant que historiador i actor de la ciutat, s’interessa per la diferenciació dels 
llocs i la transformació del paisatge, però també per les interaccions de la vida 
urbana. Posada a prova, observada de totes les maneres, la diferenciació entre 
privat i públic fa aflorar mecanismes contrastats de segregació i de vincle social. 
Dins la crònica periodística i el discurs de l’ordenació del territori urbà, els 
«espais de feble legitimitat» sovint són examinats i tractats com a organismes 
disfuncionals, malalts. Però aquests espais ambivalents, que poden atraure 
i repel·lir alhora, són també llocs favorables al bricolatge de la intimitat i a 

Recentment, gràcies al patrocini d’un premi atorgat per la Fondati-
on Henri Cartier-Bresson, Faigenbaum s’ha pogut endinsar en un territori 
urba ni tzat d’un abast molt diferent: Calcuta, la metròpolis de Bengala, amb 
les seves zones periurbanes i el seu interior rural, immens, on es perpetuen les 
tradicions tribals.9 En aquest cas, més encara que en els projectes anteriors, 
el retratista ha defugit la fascinació i el pintoresquisme dels efectes de la 
multitud, en benefici de situacions específiques. El títol del llibre, Kolkata/
Calcutta, indica un desdoblament de la identitat històrica de la metròpolis des 
de l’època colonial.

Ara bé, per comprendre la inflexió del sentit geogràfic en l’evolució del 
retratista, el més significatiu és el llibre dedicat a Santu Lussurgiu. En aquestes 
pàgines s’hi pot observar la formació d’un espai psicològic molt particular 
que posa en relació dos registres d’intimitat: la intimitat familiar organitzada 
entorn de Salvatorica (la mare d’Angela) i la intimitat ampliada al territori a 
través de l’activitat agroramadera de Chicco i Salvatore (els germans d’Angela ). 
Com tot paese, Santu Lussurgiu és un territori delimitat, caracteritzat per un 
conjunt de determinacions «històriques» (començant per les singularitats geo-
lògiques); una terra, una contrada, el dipòsit d’una memòria col·lectiva, un 

9. Patrick Faigenbaum, Kolkata Calcutta, ed. a cura de Jean-François Chevrier, Zuric, Lars Müller, 2015. Patrick Faigenbaum, Salvatorica, de Santulussurgiu, 2005Je
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Patrick Faigenbaum, Chicco, “Su Ludrau”,  
de Santulussurgiu, 2007
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Barcelona vista del Besòs. Apunts per a una genealogia
Jorge Ribalta

Nota preliminar. Encara que l’experiment fotogràfic anomenat Barcelona vista del Besòs 
va començar el gener del 1999, la seva genealogia es remunta, directament o indirecta-
ment, a alguns anys abans. Aquest treball, realitzat entre Patrick Faigenbaum, fotògraf, 
i Joan Roca, historiador, en el context de la Barcelona del Fòrum Universal de les 
 Cultures 2004, és el resultat de la confluència singular de diversos agents i condicions, 
de persones i d’institucions, tant locals com internacionals. Tot i que aquest text in-
tenta descriure i interpretar els trets principals d’aquesta confluència, el relat no deixa 
de tenir elements autobiogràfics. Per bé o per mal, la història d’aquesta experiència és 
també, en part, la pròpia història de qui l’escriu.

El novembre del 1994, Jean-François Chevrier va iniciar el seminari Art et in-
formation, més tard rebatejat Des territoires, a l’École nationale supérieure des 
beaux-arts (ENSBA) de París, on era professor d’Història de l’Art. Chevrier 
s’havia donat a conèixer a principis dels anys vuitanta com un crític de foto-
grafia brillant i innovador a través de la seva posició com a redactor en cap de 
la revista Photographies, que es va publicar entre el 1983 i el 1986 i que va ser, 
possiblement, la millor publicació europea de l’època dins el camp de la crí-
tica i la historiografia fotogràfiques. El paper intel·lectual de Chevrier pel que 
fa a la irrupció de la fotografia en l’àmbit artístic (tant en el mercat com en 
les polítiques culturals) al llarg dels anys vuitanta havia estat decisiu, sobretot 
per la seva manera d’obrir l’espai discursiu de la fotografia en una història 
de l’art modern.1 En aquell moment, a mitjan anys noranta, Chevrier havia 
ampliat el camp de la seva activitat més enllà de la fotografia i era el prin-
cipal col·laborador de Catherine David en la direcció de la «Documenta X»  
(Kassel, 1997); el seminari formava part del treball de recerca i experi-
mentació amb què abordaven el procés d’aquella edició de la «Documenta», 
que va significar un punt d’inflexió en la trajectòria de l’esdeveniment per 
tal com incorporava una perspectiva política i històrica que li donava un 
nou ressò.2

1. Sobre l’activitat de Chevrier com a crític i historiador de l’art i la fotografia, vegeu els seus escrits 
en diversos volums publicats per L’Arachnéen, París, entre el 2009 i el 2015, en particular Entre 
les beaux-arts et les médias: photographie et art moderne; Des territoires; Les relations du corps; Walker 
Evans dans le temps et dans l’histoire, i Proust et la photographie. També podeu consultar l’antologia 
en castellà dels seus escrits: La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2006.
2. Vegeu el catàleg Documenta X. The Book, Ostfildern, Cantz, 1997, i la revista Documenta X docu-
ments, núms. 1, 2 i 3, 1996.

l’experimentació social. L’ambivalència atracció-repulsió és el tret distintiu de 
tota experiència subjectiva, sensible, prediscursiva, dels fenòmens de compar-
tició del territori. Sobre aquesta base, el fotògraf pot entrar en comunicació i 
col·laborar, de diverses maneres, amb els autors autòctons de la intimitat 
territorial.10 Faigenbaum ho fa barrejant la impregnació i la idealització. En 
altres paraules, en la construcció del territori, com en la de les imatges (el 
paisatge), la impregnació és el corol·lari de la interacció. La imatge fotogràfica 
permet figurar la impregnació recíproca dels llocs i dels cossos. És això el que 
interessa a Faigenbaum, i és també el que apareix, sorprenentment condensat, 
a l’epíleg (cap al 2008) de la recerca fotogràfica sobre el Besòs inaugurada deu 
anys abans.

10. Sobre aquesta qüestió, vegeu el meu text (en castellà) «Intimidad territorial y espacio  público», 
a Concreta, València, 1 (maig 2013); també en línia: <http://editorialconcreta.org/Intimidad- territorial-
y-espacio>.Je
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El seminari de París pretenia experimentar amb la institució artística i 

obrir-la a l’esfera pública d’una manera polèmica, inèdita i innovadora. L’es-
cola d’art es convertia en un fòrum de debat públic sobre qüestions polítiques 
i socials entorn de la globalització, que en aquell moment era el tema que 
dominava el debat polític a França, alhora que sorgia un nou moviment po-
lític de crítica i resistència al capitalisme neoliberal que s’havia consolidat als 
anys vuitanta, l’emblema del qual havien estat els governs Thatcher i Reagan 
a la Gran Bretanya i els Estats Units, respectivament. A mitjan anys noranta 
s’estava produint un canvi en les formes de mobilització social i s’encetava una 
era de gran dinamisme, amb una creixent visibilitat internacional que culminà 
en les mobilitzacions de Seattle del 1999, que des d’aleshores van passar a eti-
quetar-se com a «moviment antiglobalització».

Chevrier també estava experimentant una transició en la seva activitat 
com a crític, historiador i comissari d’exposicions. Després d’haver comissa-
riat, a finals dels anys vuitanta, un cicle d’exposicions fotogràfiques progra-
màtiques de gran influència,3 el seu camp de treball s’ampliava cap a l’art, 
l’arquitectura i l’urbanisme. L’atenció cap a les diverses formes d’inscripció 
social de l’art i la fotografia ja era present en la seva tasca com a crític i editor 
des de principis dels anys vuitanta, precisament com a conseqüència d’una 
singular lectura de la fotografia «entre les belles arts i els mitjans de comuni-
cació». Per la seva genealogia híbrida dins de la comunicació de masses, la fo-
tografia constituïa un camp especialment pertinent per interrogar l’autonomia 
artística i experimentar altres formes de vida pública des de la singularitat del 
camp artístic. La dimensió política de l’activitat artística i l’experimentació 
institucional van adquirir una nova centralitat en el seu treball. I tot això fora 
(i fins i tot en contra) dels patrons hipercodificats i relativament dominants en 
l’activisme artístic heretats dels anys setanta.

D’una manera relativament simultània, el juny del mateix any 1994, en 
un centre públic d’educació secundària de la perifèria nord-est de Barcelona,   
l’Institut de Batxillerat Barri Besòs, hi apareixia el llibre El futur de les peri-
fèries urbanes, un volum gruixut que recollia les aportacions a unes jornades 
homònimes que s’havien celebrat al mateix institut el 1989 i que també van 
incloure una exposició.4 Malgrat que el llibre sortia a la llum cinc anys des-
prés d’aquelles jornades, en origen el projecte havia intentat generar un debat 
ciutadà sobre la Barcelona dels Jocs Olímpics del 1992 i oferir una interpre-
tació del moment històric de la ciutat en la transició d’un model urbà social-
demòcrata a un altre de neoliberal. En les jornades hi havien participat tant 

3. Es tracta principalment de les exposicions «Matter of Facts», Musée des Beaux-Arts, Nantes, 1988; 
«Another Objectivity», ICA, Londres, 1988; «Une autre objectivité», Centre National des Arts Plasti-
ques, París, i Centro Luigi Pecci, Prato, 1989, i «Photo Kunst», Staatsgalerie Stuttgart, 1989.
4. Joan Roca i Magda Meseguer (ed.), El futur de les perifèries urbanes. Canvi econòmic i crisi social a les 
metròpolis contemporànies, Barcelona, Institut de Batxillerat Barri Besòs, 1994. Les «Jornades de reflexió 
i mostra d’art» van tenir lloc del 10 al 13 de maig de 1989. 

Cobertes dels catàlegs Matter of Facts, 1988; Another Objectivity, 1988;  
Une autre objectivité, 1989; i Photo Kunst, 1989 B
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i moviment social i veïnal que havia caracteritzat la dècada anterior. De les jor-
nades del 1989 en va sorgir progressivament, durant la dècada que va seguir, el 
Fòrum de la Ribera del Besòs, un espai experimental de trobada i debat ciutadà 
amb seu al mateix institut que va esdevenir un dels espais de debat ciutadà més 
vius i originals de la Barcelona dels anys noranta. El promotor de les jornades i 
ànima del Fòrum de la Ribera del Besòs era Joan Roca, aleshores professor de 
Geografia i Història a l’Institut Barri Besòs. Roca era l’autor del llarg epíleg del 
llibre Recomposició capitalista i periferització social, que constituïa un diagnòstic 
de la situació històrica de Barcelona,   així com un programa de reinvenció insti-
tucional arrelat en la pràctica educativa. En resposta al buit de models efectius 
per a la integració i el progrés de les classes populars de la perifèria metropoli-
tana, advocava per millorar el repartiment social dels beneficis dels processos 
de transformació urbana.

Patrick Faigenbaum, per la seva banda, era un fotògraf parisenc format 
com a pintor. Des de mitjan anys vuitanta, el seu treball —realitzat sobretot 
en estades a Itàlia (Florència, Roma i Nàpols)— s’havia centrat en els retrats. 
Des de l’inici de la seva activitat havia estat proper a Chevrier, que havia co-
mençar a escriure sobre Faigenbaum el 1986. El 1995 Faigenbaum va endegar 
un projecte fotogràfic a Bremen que va significar un canvi fonamental en el 
seu treball, ja que a partir d’aleshores va adoptar el format de projectes sobre 
ciutats. Seguint l’estela del projecte desenvolupat l’any anterior a Praga, en el 
qual buscava una imatge de la ciutat de ressonàncies literàries inspirada per la 
recerca del fantasma de Kafka, a Bremen Faigenbaum hi abordava la proble-
màtica de la representació de la vida popular a la ciutat, des d’una perspectiva 
que incloïa tant el nucli històric com els barris perifèrics. Es tractava d’un 
projecte de «retrat urbà» que responia a una invitació del Neues Museum 
Weserburg.5 Per a aquest projecte, que es va prolongar fins al 1998, va tenir 
la col·laboració d’Eberhard Kulenkampff, arquitecte de Bremen, urbanista, 
historiador urbà i senador per l’SPD, que amb la seva implicació en la identi-
ficació dels temes i els llocs per fotografiar va donar al treball de Faigenbaum 
un gir conceptual decisiu. El lirisme i la tendència a la idealització que ca-
racteritzaven el temperament artístic neoclàssic i somiador de Faigenbaum es 
van articular en aquelles fotografies amb una perspectiva històrica arrelada 
en les ciències socials. Tot i ser radicalment ambigua, es produïa una forma 
de politització. També va ser a Bremen on va començar a realitzar imatges en 
color. Una selecció de les fotografies de Bremen es va presentar a la «Docu-
menta X» del 1997. Amb els «retrats urbans» de Praga i Bremen, semblava que 
Faigenbaum havia trobat la seva «veu» com a artista: «Sembla que Faigenbaum 
havia trobat la seva “veu” com a fotògraf durant la seva estada en aquestes 
dues ciutats; havia trobat la manera específica d’invisibilitat que tot fotògraf 

5. Patrick Faigenbaum, Praha, Munic, Westfälischer Kunstverein, 1998; Patrick Faigenbaum, Foto-
grafien. Florenz, Rom, Neapel, Bremen, Bremen, Neues Museum Weserburg-Umschau/Braus, 1999.

acadèmics com representants de les administracions locals, a més de membres 
dels moviments socials dels barris del Besòs i estudiants de l’institut: una 
confluència asimètrica i desjerarquitzada de subjectes i agents socials diversos. 
La iniciativa de les jornades, receptiva amb els nous moviments socials dels 
anys noranta sorgits en resposta al capitalisme neoliberal (que aviat van ser 
batejats amb el terme antiglobalització) i també amb la trajectòria decisiva del 
moviment veïnal nascut a Barcelona als anys setanta, al final de la dictadura 
franquista, apostava per la recerca de noves maneres de construir espais polí-
tics a la ciutat —capaces d’operar tant a escala metropolitana com a escala de 
barri— i per un «nou internacionalisme». La constatació del procés imparable 
de desmantellament de les estructures del welfare de la postguerra internaci-
onal sota l’hegemonia neoliberal (estructures que a Espanya no havien assolit 
mai els nivells europeus) portava a apostar per la reinvenció dels espais de de-
bat polític a la ciutat i l’experimentació institucional de noves aliances. L’ins-
titut s’obria com un experiment per imaginar formes de «welfare de barri», un 
assaig per poder pensar altres espais públics asimètrics i heterogenis i altres 
maneres de produir polítiques democràtiques davant del retrocés social del 
capitalisme democràtic internacional de la postguerra.

A la Barcelona immediatament anterior i posterior als Jocs Olímpics, la 
breu «edat d’or» de l’urbanisme socialdemòcrata dels anys vuitanta s’esllan-
guia. S’estava produint una fractura del consens relatiu entre poder municipal 

Coberta del llibre de Joan Roca i Magda 
Meseguer (eds.), El futur de les perifèries urbanes. 
Canvi econòmic i crisi social a les metròpolis 
contemporànies, 1994
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Les primeres converses entre Borja-Villel i Chevrier que van donar lloc al 
projecte amb Horsfield es remunten al 1993.8 Des del punt de vista institucional, 
el projecte significava un pas endavant decisiu en la politització del museu, 
i es configurava com una contrarepresentació de la Barcelona postolímpica 
que pretenia respondre a la publicitat municipal i a l’«enginyeria del consens» 
característica de les campanyes municipals de gestió urbana. El projecte partia 
de la memòria del moviment veïnal del final de la dictadura franquista a la 
Barcelona dels anys setanta, i en particular es desenvolupava a Nou Barris, 
al districte de Sant Andreu, a la perifèria nord de la ciutat. Nou Barris havia 
tingut un paper destacat en el moviment dels barris i permetia oferir un punt 
de vista perifèric de la ciutat.9 El projecte es titulava «La ciutat de la gent», 
apropiant-se del títol d’una de les exposicions propagandístiques promogudes 
per l’Ajuntament, que s’havia presentat al centre comercial Maremàgnum a la 
primavera del 1995. A la publicitat oficial i la imatge d’una ciutat sense histò-
ria, falsament reconciliada, Horsfield hi contraposava grans fotografies fosques 
i melancòliques, on les vistes urbanes es combinaven amb retrats i escenes amb 
diversos personatges. El paper central dels retrats en aquest projecte era remar-
cable; en certa mesura, s’hi plantejava el problema central de produir un tipus 

8. La col·laboració de Chevrier amb la Fundació Antoni Tàpies es va iniciar públicament el maig del 
1994, quan Chevrier hi va impartir el seminari L’année 1967: L’objet d’art et la chose publique, del qual 
hi ha una versió publicada en un llibre homònim (Barcelona, Fundació Tàpies, 1997).
9. Sobre el moviment dels barris a la Barcelona dels anys setanta, vegeu Marc Andreu Acebal, 
 Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986), Barcelona, 
L’Avenç, 2015.

necessita per aparèixer davant dels seus subjectes com algú diferent de qui és 
biogràficament i, això no obstant, com ell mateix».6 

Si fa no fa en aquella mateixa època, i novament a Barcelona,   Manuel 
Borja-Villel, director de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona des del 1990, 
aprofundia en un gir crític en la gestió de la institució artística. Outsider 
dins de la classe dirigent local en l’àmbit de la cultura, Borja-Villel havia 
iniciat una programació inesperada i de gran qualitat a la Fundació Antoni 
 Tàpies, una institució de creació recent, que li va reportar un protagonisme 
com el museu d’art contemporani més interessant i innovador a l’Espanya dels 
anys noranta, prenent el relleu del protagonisme que havia tingut l’IVAM a 
la dècada anterior i que tindria el Macba a la dècada següent com els museus 
espanyols de més impacte internacional. El 1995, Borja-Villel va començar un 
projecte en col·laboració amb Chevrier i el fotògraf britànic Craigie Horsfield, 
un fotògraf desconegut fins que el mateix Chevrier el va descobrir el 1988 du-
rant la preparació de l’exposició «Matter of Facts». Des d’aleshores, Horsfield 
havia estat una presència molt important en el cicle d’exposicions comissariat 
per Chevrier entre el 1988 i el 1989.7

6. «Faigenbaum seems to have found his ‘voice’ as a photographer during his days in these two cities, 
found the specific mode of invisibility that every photographer needs in order to appear to his subjects 
as something other than who he is biographically, and yet who he is nevertheless». Jeff Wall, «Intro-
duction», dins Patrick Faigenbaum, Vancouver, Vancouver Art Gallery, 2013, pàg. 17.
7. Sobre Craigie Horsfield, vegeu el text del catàleg de l’exposició Matter of Facts, a càrrec de Jean- 
François Chevrier i James Lingwood. Vegeu també els catàlegs Craigie Horsfield, Cambridge, Cambridge 
Darkroom, Cambridge, 1988, i Craigie Horsfield, Londres, ICA, 1991.

Coberta del llibre de Patrick Faigenbaum, Praha, 1998Coberta del llibre de Patrick Faigenbaum, Bremen, 1999

Jo
rg

e 
R

ib
al

ta

B
ar

ce
lo

na
 v

is
ta

 d
el

 B
es

òs
. A

pu
nt

s 
pe

r 
a 

un
a 

ge
ne

al
og

ia



156 157
sense cap mena d’atractiu, normals, equipats, dignes».11 Tot i plantejar un 
debat pertinent i que manté la seva vigència, aquesta crítica passava per alt 
altres dimensions del projecte potser més importants, com el potencial crític 
i d’alteritat dins el marc institucional artístic local (i no sols local) i el valor 
de resistència enfront dels usos propagandístics de la imatge de la ciutat, un 
aspecte clau en les noves formes de governança cultural contemporànies, que 
a Barcelona es van generalitzar d’ençà l’era olímpica. A més, el projecte era 
simptomàtic de la divisió creixent entre les polítiques institucionals i els nous 
moviments socials, i anticipava experiències que han vingut després. Amb les 
seves contradiccions, va ser un projecte que va marcar una inflexió en l’escena 
cultural de Barcelona i va demostrar una capacitat excepcional per qüestionar 
les modalitats i les inèrcies del format expositiu institucionalitzat, així com per 
plantejar la possibilitat de formes artístiques amb efectes de resistència cultural 
i política, reinventant des d’una perspectiva crítica la noció de testimoniatge i 
la construcció dramatitzada de la imatge en la tradició de la fotografia docu-
mental. Aquesta va ser també l’arrel de Barcelona vista del Besòs tres o quatre 
anys més tard.

El 1996, l’alcalde de Barcelona,   Pasqual Maragall, va proposar el projecte 
del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004. En una ciutat on l’anti-
clímax postolímpic accentuava els efectes d’una crisi econòmica força gene-
ralitzada, i amb l’esgotament del projecte socialdemòcrata, una gran operació 
d’aquesta mena semblava la manera de tornar a agafar impuls i reactivar la 
iniciativa política del govern local. Es tractava d’una idea visionària, un gran 
esdeveniment cultural de nou encuny, que havia de proporcionar una imatge 
amable de la ciutat per al mercat internacional i un horitzó de creixement i 
transformació per a la mateixa ciutat, com ho havien fet els Jocs Olímpics del 
1992, i que permetria completar la transformació del front litoral en direcció 
al nord-est iniciada amb les Olimpíades.12

Cal tenir present que la història urbana contemporània de Barcelona 
a l’era del pla Cerdà (aprovat el 1860) està determinada per la celebració de 
grans esdeveniments de caràcter comercial-cultural des de l’Exposició Univer-
sal del 1888, amb la qual culminava la primera fase del pla. Amb l’Exposició 
del 1888, l’antiga centralitat política i econòmica del port i el pla del Palau es 
va desplaçar cap a l’Eixample en direcció nord-oest a través del carrer de la 
Princesa i el passeig de Sant Joan, el nou eix burgès que arribava a l’Exposi-
ció a través d’un arc de triomf. L’Exposició Internacional del 1929 va seguir 
la mateixa lògica de gran esdeveniment per reurbanitzar la plaça d’Espanya 
i l’entorn de la muntanya de Montjuïc, cosa que va determinar un eix de 

11. Antonio Baños, «El inglés que vino a hacernos fotos», Ciutat Nord, 61 (juny del 1996).
12. Sobre el Fòrum Universal de les Cultures, vegeu el catàleg de l’exposició Barcelona Progrés, Barcelona, 
Lunwerg/Ajuntament de Barcelona, 2004, i La reforma urbanística del Besòs, Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona/Actar, 2006.

de representació capaç de donar cabuda a altres veus, o que almenys aspirés a 
fer-ho. El retrat hi apareixia com l’empremta o el vestigi d’una relació i d’un 
horitzó utòpic: transcendir els límits de la representació en un sentit emanci-
pador. Però a més, i més enllà del treball pròpiament visual, el projecte obria 
una perspectiva de col·laboració entre la institució i els moviments socials.10

Horsfield va fotografiar Barcelona entre el setembre del 1995 i el maig 
del 1996. L’exposició es va presentar a la Fundació Antoni Tàpies entre el 
maig i l’agost del 1996. Des del punt de vista local, però, les grans imatges 
pictòriques i elegíaques de Horsfield eren força problemàtiques, i la recepció 
de l’exposició des dels barris no va ser entusiasta, ja que va produir una gran 
estranyesa. Una de les crítiques més significatives del projecte qüestionava la 
idealització nostàlgica d’una classe treballadora que ja no es podia identificar 
amb els estereotips històrics del proletariat urbà. Així es constatava en una 
de les ressenyes més interessants que va tenir l’exposició, publicada en una 
revista veïnal de Nou Barris: «[…] no cal anar fins al carrer Aragó [seu de la 
Fundació Tàpies] per adonar-se que la perifèria mítica de Horsfield, vista des 
de la mateixa perifèria, té ben poca cosa de mítica. Em sap greu ser tan poc 
romàntic, però m’agradaria que els anglesos no vinguessin més a fer-nos fotos 
perquè Ciutat Meridiana, Vallbona o Torre Baró s’han convertit en uns barris 

10. Manuel Borja-Villel, Jean-François Chevrier i Craigie Horsfield, La ciutat de la gent, Barce-
lona, Fundació Antoni Tàpies, 1997.Jo
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de les Olimpíades del 1992. Però discontinuïtat perquè implicava una supe-
ració dels límits administratius municipals i, per tant, un salt d’escala de la 
mateixa ciutat que, després d’haver actuat sobre la totalitat de la demarcació, 
passava a convertir-se de facto en una regió metropolitana que incloïa els diver-
sos municipis limítrofs. La realitat metropolitana superava els límits politico-
administratius del territori i aquest fet comportava la impossibilitat d’una acció 
urbanística articulada a aquella escala, atesa l’absència d’un govern de la regió 
metropolitana. I també va representar discontinuïtat, i d’una manera igualment 
important, perquè no sols ja no era capaç d’aglutinar el consens social dels Jocs 
Olímpics, sinó que, a més a més, era objecte d’un rebuig social generalitzat, 
alhora que representava un desplaçament d’un model de creixement econòmic 
basat en la industrialització a un altre d’orientat al turisme. Si el projecte ur-
banístic de la Barcelona contemporània fonamentat en el pla Cerdà del 1860 
s’havia implementat a través d’aquestes operacions vinculades a grans esdeveni-
ments, semblava que amb el Fòrum de les Cultures i l’arribada de la Diagonal al 
mar se n’acomplia el programa urbanístic i es tancava un cicle històric, i alhora 
s’esgotava la promesa de ciutat igualitària, inclusiva i democràtica continguda 
en el pla. Almenys, aquests eren els interrogants que es plantejaven.15

15. Sobre les resistències al Fòrum de les Cultures, vegeu: Diversos autors, La otra cara del Fòrum de les 
Cultures S.A., Barcelona, Edicions Bellaterra, 2004; Enrique Leiva, Ivan Miró i Xavier Urbano. De la 
protesta al contrapoder. Nous protagonismes socials en la Barcelona metropolitana, Barcelona, Virus, 2007; 

creixement de Barcelona a través de la Gran Via en direcció sud-oest, cap al 
riu Llobregat, un eix que es va anar consolidant al llarg del segle xx. La decisió 
d’emplaçar l’esdeveniment a Montjuïc i no a la zona de Glòries o a prop del 
Besòs, com inicialment s’havia proposat, va propiciar que el nord-est de la ciu-
tat es mantingués com a àrea industrial i obrera, fins que la seva transformació 
va esdevenir l’objectiu de les metamorfosis olímpiques.13

Els Jocs Olímpics del 1992 havien representat la culminació d’una 
«edat d’or» de l’urbanisme socialdemòcrata a la Barcelona dels anys vuitanta. 
Aquesta «edat d’or» s’havia caracteritzat per un projecte de reconquesta demo-
cràtica de la ciutat portat a la pràctica per una generació de polítics, gestors i 
tècnics formats en les lluites democràtiques i els moviments veïnals dels anys 
setanta, al final de la dictadura franquista. El nou urbanisme dels anys vui-
tanta va prioritzar les polítiques d’integració dels barris a la ciutat i la millora 
d’infraestructures i serveis públics, a fi de restituir la dignitat urbana als barris 
i revaloritzar la perifèria a través d’operacions de microcirurgia urbana, unes 
operacions de petita escala però de gran impacte. Les polítiques d’habitatge 
van posar fi progressivament a les restes de barraquisme i autoconstrucció, de 
manera que la gran perifèria precaritzada i estigmatitzada, de classe treballa-
dora sorgida de l’onada migratòria dels anys seixanta, va aconseguir guanyar 
per fi una nova dignitat urbana. Les operacions de petita escala dels anys 
vuitanta van ser eficaçment complementades per les grans operacions dels Jocs 
Olímpics del 1992, que van permetre abordar la gran escala de les infraestruc-
tures i la mobilitat. La política urbanística d’aquell període va ser un exemple, 
en gran mesura reeixit, de posada en pràctica d’un urbanisme democratitzador 
i integrador fonamentat en els principis del «dret a la ciutat» de la revolució 
urbana dels anys seixanta, inspirada en Henri Lefebvre, en el context intel-
lectual i ideològic del qual s’havia format la generació de professionals que va 
protagonitzar aquell procés.14 A l’àrea del Besòs va ser notable l’impacte de 
la rambla de Prim, que sota la pressió veïnal va canviar l’antic perfil de via 
de circulació pel d’un passeig molt freqüentat pels habitants del seu entorn.

En aquesta trajectòria històrica de la Barcelona contemporània, el Fòrum 
Universal de les Cultures 2004 va representar alhora una continuïtat i una 
discontinuïtat, potser un punt final. Continuïtat en tant que gran operació de 
reforma urbana que replicava el model de les exposicions del 1888 i el 1929 i 

13. Vegeu Joan Roca, «Barcelona, un segle i mig de trajectòria metropolitana», dins La Barcelona dels 
barris. Barcelona, FAVB, 1999; així com altres escrits seus sobre la història urbana del Besòs.
14. Per a una història urbanística de la Barcelona contemporània, vegeu Joan Busquets, Barcelona. La 
construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2004; Juli Esteban, 
El projecte urbanístic. Valorar la perifèria i recuperar el centre, a la col·lecció «Model Barcelona. Quaderns 
de gestió», dirigida per Joan Roca, Barcelona, Aula Barcelona, Universitat de Barcelona, 1999; Jordi 
Borja, Luces y sombras del urbanismo de Barcelona, Barcelona, UOC, 2009; i els dos volums editats 
per Josep Maria Montaner, Fernando Álvarez, Zaida Muxí i Roser Casanovas, Reader Modelo Bar-
celona, 1973-2013, Barcelona, Comanegra/Ajuntament de Barcelona, 2013, i Archivo crítico Modelo 
Barcelona, 1973-2004, Barcelona, Ajuntament de Barcelona/UPC, 2011.Jo

rg
e 

R
ib

al
ta

Coberta del llibre de Andreu Ulied i Pepe Navarro,  
Noves barcelones, 2004

B
ar

ce
lo

na
 v

is
ta

 d
el

 B
es

òs
. A

pu
nt

s 
pe

r 
a 

un
a 

ge
ne

al
og

ia



160 161
Potser és en aquest desajust d’expectatives on cal buscar el ressort que va activar 
aquest projecte, amb totes les seves potencialitats i limitacions.

En aquell primer viatge, Faigenbaum va realitzar transparències en co-
lor de 4 × 4 cm amb una càmera Hasselblad proveïda d’un suport d’aquest 
format. Faigenbaum va fer les fotografies seguint les indicacions de Roca de 
la manera més literal possible. En aquell moment, el treball encara no tenia 
títol ni cap programa elaborat, i es va dur a terme amb molta rapidesa en uns 
quants dies. L’ús del format 4 × 4 cm, inferior al format mitjà de 120 i basat 
en el format de pel·lícula 127, obeïa a una raó eminentment pràctica, ja que 
permetia muntar les imatges en marcs de diapositiva estàndard i la presentació 
pública amb un projector de diapositives convencional de 35 mm. A més, era 
un sistema ràpid i econòmic d’obtenir positius, en una situació en què el fotò-
graf no disposava de pressupost per al treball i s’autofinançava la producció de 
les fotografies. La fotografia assumia d’entrada la seva condició estrictament 
funcional, instrumental.

El 27 de gener, Roca i Faigenbaum van fer una presentació del treball 
servint-se de diapositives al seminari Des territoires, a París, i l’endemà van fer 
la sessió pública amb Chevrier a la Fondation pour l’Architecture de Brussel-
les, que havia estat l’origen del projecte. El debat va ser molt viu i revelador per 
als participants, en bona mesura per la confluència inesperada i productiva de 
les trajectòries tan diverses de cadascun dels implicats, Roca, Chevrier i Fai-
genbaum, la qual cosa va ser determinant en la continuïtat del projecte. Des 
de les seves diferències, tots tres compartien interrogants comuns. El debat 
mantingut oferia arguments diversos a favor de l’interès i la continuïtat del 
projecte: a Roca li obria la possibilitat d’experimentar amb la representació 
de la ciutat en la seva reflexió sobre l’esgotament dels models tradicionals 
d’inclusió social en un context de declivi de les polítiques del welfare i fer-ho, 
a més, obrint un diàleg amb altres ciutats; a Chevrier li permetia aprofundir 
en una reflexió històrica sobre la fotografia i la ciutat, en un context d’inter-
rogació sobre l’estatus del «document» i sobre les pràctiques col·laboratives i 
experimentals que fomentava el seminari de París;18 i a Faigenbaum li obria un 
camp que li permetia donar continuïtat a la seva línia de treball basada en la 
idea de «retrats urbans» encetada a Bremen. Dels acalorats debats entre Roca 
i Chevrier en va sorgir el títol del projecte, Barcelone vue du Besòs, a proposta 
de Chevrier. Faigenbaum va tornar a Barcelona el desembre del mateix any 1999. 
Roca havia organitzat pel seu compte algunes presentacions comentades de les 
diapositives a l’institut, en el context de les trobades setmanals del Fòrum de 
la Ribera del Besòs, i Faigenbaum va fer fotografies en una d’aquelles sessions 
del mes de desembre.

18. Sobre la qüestió del document, Chevrier va ser coordinador amb Philippe Roussin de dos números 
monogràfics de la revista Communications, els números 71 (Le parti pris du document, 2001) i 79 (Des 
faits et des gestes, 2006).

El novembre del 1997, la UNESCO va donar suport oficial al Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004. A l’estiu d’aquell any es va celebrar 
la «Documenta X» a Kassel. Chevrier se n’havia retirat anteriorment per dis-
crepàncies amb Catherine David. Tot i així, l’exposició incloïa els treballs de 
Horsfield a Barcelona i de Faigenbaum a Bremen. L’any següent, a la prima-
vera, Manuel Borja-Villel va organitzar un cicle de seminaris que aprofundien 
en l’experimentació institucional. Amb el títol Subcultura i homogeneïtzació i 
amb la participació de John Beverley, David Harvey, Phil Cohen i Nick Heb-
dige, aquests seminaris van servir per aglutinar un petit nucli de professionals 
del camp cultural interessats en la politització del museu i l’activitat artística, 
una part dels quals va constituir més endavant el grup madeinbarcelona i 
va ser instrumental en el desenvolupament del treball fotogràfic de Patrick 
Faigenbaum amb Joan Roca a Barcelona.16 Jo vaig formar part d’aquell grup 
que, des del 1998, va començar a participar en les reunions del Fòrum de la 
 Ribera del Besòs, i va ser en aquell context on vaig conèixer Joan Roca. Chevrier 
i Horsfield van participar en algunes sessions del seminari i també va ser allà 
on es van conèixer Chevrier i Roca. Pocs mesos després, a la tardor, Borja-Villel 
va ser nomenat director del Macba, cosa que va comportar l’inici d’un altre 
experiment institucional que va portar més enllà les temptatives anteriors.17

* * *
El gener del 1999, just després de Nadal, Patrick Faigenbaum va arribar a Bar-
celona amb l’encàrrec de Jean-François Chevrier de fer algunes fotografies per 
il·lustrar una conferència sobre Barcelona que incloïa la intervenció de Joan 
Roca i estava programada dins d’un cicle de conferències sobre ciutats titulat La 
ville en récits, organitzat per la Fondation pour l’Architecture de Brussel·les. Per 
la seva banda, Joan Roca va rebre l’encàrrec de Chevrier d’indicar al fotògraf 
quines imatges calien per a la conferència. Roca va anar a l’estació de Sants a 
recollir Faigenbaum quan va arribar a Barcelona i va quedar sorprès en veure el 
seu treball, ja que s’esperava que el fotògraf enviat per Chevrier seria algú que es 
limitaria a obtenir les il·lustracions necessàries per a la conferència de Brussel·les. 

Diversos autors, Guía de la Barcelona insostenible, Barcelona, Ecologistes en Acció, 2004; Unió Tem-
poral d’Escribes (UTE), Barcelona marca registrada. Un model per desarmar. Barcelona: Virus, 2004; 
Horacio Capel, El modelo Barcelona: un examen crítico, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2005; Jordi 
Borja, Luces y sombras del urbanismo de Barcelona. Op. cit. supra (nota 14), i els dos volums editats per 
Josep Maria Montaner, Fernando Álvarez, Zaida Muxí i Roser Casanovas, Op. cit. supra (nota 14).
16. John Beverley, Phil Cohen i David Harvey, Subcultura i homogeneïtzació, Barcelona, Fundació 
Antoni Tàpies, 1998. El grup madeinbarcelona va mantenir una estructura oberta basada en la parti-
cipació voluntària; entre els participants que recordo, cal esmentar Xavier Antich, Anna Clua, Noemí 
Cohen, Clàudia Faus, Carles Guerra, Montse Romaní, Claudio Zulian i Perla Zusman.
17. Per a una biografia professional de Manuel Borja-Villel, vegeu Marcelo Expósito. Conversación 
con Manuel Borja-Villel, Madrid, Turpial, 2015. Sobre la trajectòria institucional del Macba en aquell 
període, vegeu Jorge Ribalta, «Experiments per a una nova institucionalitat», dins Objectes relacionals. 
Col·lecció Macba 2002-2007 [cat. exp.], Barcelona, Macba, 2009, pàg. 224-265.Jo
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El que s’havia iniciat d’una manera atzarosa i inesperada començava a 

configurar-se com a projecte. Roca explica que l’objectiu era representar un 
procés urbà de transformació que afectava tot el front litoral nord-est de la 
ciutat, i no un barri o una comunitat específics. El primer que va fer va ser 
portar Faigenbaum a Montjuïc perquè pogués veure el front marítim. Després 
van anar al Besòs i van caminar fins a la Vila Olímpica. La realització de les 
fotografies va anar adoptant progressivament una metodologia més o menys 
sistemàtica, basada en recorreguts de tots dos junts a peu i en la discussió de 
les imatges realitzades. Faigenbaum es va trobar amb un programa de treball 
establert per Roca a partir tant de la seva visió de la trajectòria històrica de la 
Barcelona contemporània —i en particular de la història dels barris del front 
litoral— com de les necessitats dels diversos barris expressats per diferents as-
sociacions o entitats que es reunien al Fòrum de la Ribera del Besòs. Tot això 
en la singular conjuntura que envoltava les operacions del Fòrum Universal 
de les Cultures, que tenia lloc a l’entorn del Besòs: l’arribada de la Diagonal 
al mar, el nou complex residencial privatitzat i de luxe de Diagonal Mar, els 
plans per intervenir a la Mina i la Catalana, així com les operacions vinculades 
al projecte 22@, destinat a transformar el barri industrial del Poblenou en un 
districte de noves tecnologies i indústries culturals.19 Aquest conjunt d’opera-
cions comportava el sorgiment d’una gran zona de nova centralitat i de classe 
alta en una àrea la trajectòria històrica de la qual havia estat, des del segle xix, 
justament la contrària: una zona industrial i de classe treballadora. L’últim 
episodi de la història urbana d’aquests barris havia estat la Mina, construïda al 
final de la dictadura de Franco com a solució d’emergència per posar fi al bar-
raquisme que encara hi havia en diversos punts de la ciutat. La Mina s’havia 
convertit en un gueto lumpen-proletari, un residu històric de l’urbanisme au-
toritari de la dictadura, que cronificava les injustícies i les desigualtats socials. 
La paradoxa es produïa quan ara, a poca distància de la Mina, es projectava 
el nou complex residencial de luxe Diagonal Mar, que indicava un canvi en 
l’equilibri entre interessos públics i privats que fins aleshores havia regit l’ur-
banisme barceloní. Entre els enderrocs amb vista al Fòrum de les Cultures i la 
construcció de noves zones residencials es visualitzava de sobte una mena de 
salt històric brusc: el pas d’uns barris sorgits de les lluites contra l’urbanisme 
de la dictadura —i que encara no havien culminat el procés d’integració a la 
ciutat a l’època de l’urbanisme socialdemòcrata dels anys vuitanta— a una 
nova condició de centralitat i un canvi de composició social imposats per uns 
nous poders privats i un nou urbanisme neoliberal, amb escassa participació 
ciutadana i lluny de les promeses de progrés social. Es tractava d’un salt entre 

19. Sobre el projecte 22@, vegeu Antoni Oliva, El districte d’activitats 22@bcn, a la col·lecció «Model 
Barcelona. Quaderns de gestió», Barcelona, Aula Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, i Aurora 
López Corduente (ed.), 22@ Barcelona. 10 anys de renovació urbana, Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, 2011.

dos autoritarismes que deixava l’urbanisme democràtic com un breu episodi 
escapçat. En aquest context, el projecte de Faigenbaum i Roca obria la possi-
bilitat de crear un document inèdit d’un procés històric que calia interrogar 
i representar.

El programa de Barcelona vista del Besòs es va anar construint de manera 
progressiva i empírica. Es tractava de concebre una representació de la ciutat 
des de la seva perifèria històrica i oferir una nova perspectiva sobre la metrò-
polis i els barris de classe treballadora sorgits a la Barcelona de la postguerra 
i la dictadura. També es tractava de donar una resposta a les representacions 
planes i ahistòriques de la ciutat difoses per la publicitat i la propaganda 
institucional que havien acompanyat les grans operacions urbanes del Fò-
rum de les Cultures i el 22@, fonamentades en un fals multiculturalisme 
i en un futur idealitzat i high-tech. I finalment s’intentava, encara que fos 
d’una manera indirecta, obrir l’interrogant sobre la classe treballadora i la 
seva imatge en una època en què les representacions de classe heretades del 
segle xx demostraven les seves insuficiències. Encara que aquest és un aspecte 
del treball que Joan Roca tendeix a rebutjar —insisteix que el seu objectiu 
era representar un procés urbà i no una determinada classe o grup social—, 
a mi em sembla que constitueix un punt central del projecte. El treball no 
necessàriament s’esgota o es limita segons les intencions dels autors, i perso-
nalment discrepo de l’enfocament de Roca, que a parer meu tendeix a negar 
una evidència. La construcció d’un punt de vista o subjecte de l’enunciació 
«perifèric» és un aspecte fonamental del projecte, i no acabo d’entendre que 
aquesta veu subalterna es pugui conceptualitzar al marge d’una història de 
les representacions de la classe treballadora. El que comporta aquesta forma 
d’enunciació no són imatges de subjectes victimitzats o la reproducció d’un 
determinat tipus d’iconografia obrerista, sinó la interiorització d’una veu o 
una subjectivitat de classe treballadora, que es mira de formalitzar i oferir 
com a contrarepresentació de la ciutat. És una manera d’interioritzar una 
alteritat i una resistència, i no de reproduir un estereotip d’exclusió. El fet 
que el Besòs sigui històricament un barri popular es vincula aquí a la mateixa 
filiació del gènere o discurs documental amb la representació i l’apoderament 
d’aquesta classe treballadora.20

El maig del 1999 s’havia començat a publicar la revista Des territoires 
en revue, la funció de la qual era documentar l’activitat del seminari de París 
i el procés de debat que havia de culminar en l’exposició «Des territoires», 
prevista inicialment per a la tardor del 2000, però que no es va inaugurar fins 
a un any després, l’octubre del 2001, a l’ENSBA. Des del principi, la revista 
preveia que se’n publicarien cinc números, l’últim coincidint amb l’exposició, 

20. Em remeto a la meva pròpia recerca sobre la genealogia del discurs documental i en particular sobre 
el moviment de la fotografia obrera. Vegeu Jorge Ribalta (ed.), El movimiento de la fotografía obrera, 
1926-1939. Ensayos y documentos, Madrid, MNCARS, 2011.Jo

rg
e 

R
ib

al
ta

B
ar

ce
lo

na
 v

is
ta

 d
el

 B
es

òs
. A

pu
nt

s 
pe

r 
a 

un
a 

ge
ne

al
og

ia



164 165

Revista Territoires en revue, 3/5, 2000



166 167
a manera de catàleg.21 L’abril del 2000, el número 3/5 de la revista va dedicar 
la portada i l’espai central a Barcelona vista del Besòs. S’hi incloïa una selec-
ció de fotografies i un llarg text de Joan Roca on traçava una breu història 
urbana de la Barcelona contemporània i els barris industrials i de classe tre-
balladora del litoral, del Poblenou a la zona del Besòs.22 També hi apareixia 
un breu text de Faigenbaum que assenyalava la continuïtat amb el mètode 
de treball de Bremen, tot i que en aquest cas destacava un pla de treball 
elaborat per Joan Roca del qual no es podia escapolir: «El Joan tenia un pla 
de treball diari que no permetia ni la més petita distracció. Com un guió. 
Jo em trobava en la posició de l’operador cinematogràfic a qui un guionista-
realitzador deixa un marge per a la interpretació. Amb aquest marge en tenia 
prou, el que era interessant era saber aprofitar les limitacions del guió. En 
el fons sempre m’he resistit tant al fragment com al mapa. Seguir un camí 
marcat i un relat informat em va bé».23

L’aspecte potser més desconcertant de la seqüència d’imatges publicada 
és que al principi inclou algunes fotografies de la plaça d’Espanya i es tanca 
amb unes altres de la incipient rambla del Raval, tot just acabada la fase 
d’enderrocs. El sentit d’aquestes imatges era fer visible la dialèctica entre 
centre i perifèria, essencial a Barcelona vista del Besòs, i alhora subratllar la 
lògica històrica de les grans operacions de reforma urbana de Barcelona,   
amb la plaça d’Espanya com a ressò de l’Exposició del 1929 i l’obertura de 
la rambla del Raval, en ple centre històric, com a contrapunt de l’operació 
del Fòrum Universal de les Cultures, dues operacions que es produïen de 
manera simultània. Que tot això fos llegible o comprensible és una altra 
qüestió, i és simptomàtic de l’extraordinari esforç de síntesi de la publi-
cació —resultat d’un complex i no sempre pacífic intercanvi entre Roca i 
Chevrier—, així com del caràcter encara molt obert i incomplet del projecte 
en aquell primer estadi.

La publicació també incloïa una breu presentació de Roca i el context 
del Fòrum de la Ribera del Besòs a càrrec meu. En aquella època, feia uns 
quants mesos que jo era responsable de Programes Públics al Macba. El mes 
següent, els dies 12 i 13 de maig, vam organitzar al Macba el seminari Capital 
financer, propietat immobiliària i cultura, en què va tenir lloc una presentació 
del treball en curs a càrrec de Roca i Faigenbaum.24

21. Des territories en revue (París), 1/5-5/5 (1999-2001). París, École nationale supérieure des beaux-arts, 
1999-2001.
22. Patrick Faigenbaum i Joan Roca, «Barcelone vue du Besòs», Des territoires en revue, núm. 3/5, 
pàg. 24-44. El text de Joan Roca està traduït al castellà i català a la publicació Institut de Cultura: La 
Capella, Temporada 2001, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2002, pàg. 164-175.
23. Des territoires en revue, 3/5, pàg. 44. 
24. Capital financer, propietat immobiliària i cultura, seminari amb la participació de Vito Acconci, 
Oriol Bohigas, Jordi Borja, Keller Easterling, Patrick Faigenbaum, María José González Ordovás, Ra-
mon Grau, Pedro Ibarra, Hans Haacke, David Harvey, Albert Recio, Joan Roca, Saskia Sassen i Neil 
Smith. Macba, 12-14 de maig de 2000.

El mateix mes de maig, el Fòrum de la Ribera del Besòs va publicar el 
manifest Per un pla alternatiu de la Ribera entre la Ciutadella i el Besòs. Manifest 
de les entitats i dels ciutadans i ciutadanes que es reuneixen al Fòrum de la Ribera 
del Besòs. El manifest recollia demandes ciutadanes dels barris afectats per un 
procés urbà: les operacions del 22@, de Diagonal Mar i de la zona de la riba 
dreta del riu Besòs a Sant Adrià, inclòs el projecte del Fòrum de les Cultures. 
Significava implícitament una crítica a l’esdeveniment, entès com a símptoma 
d’unes polítiques municipals que prioritzaven la promoció de la «marca Barce-
lona» enfront de les necessitats socials, així com a l’explotació abusiva de la falsa 
dimensió social de l’esdeveniment. El manifest es va publicar en format de fullet 
i hi destacaven algunes fotografies de Faigenbaum. Va aparèixer en dues versi-
ons, una en color i una altra en blanc i negre. El fullet es basava en l’ús d’una 
imatge principal d’una jove estudiant de l’Institut Barri Besòs, vestida amb un 
jersei blau. Aquesta imatge trencava amb els estereotips tradicionals de classe 
identificats amb les imatges «heroiques» de lluites dels barris. La seva mirada a 
la càmera era una interpel·lació a l’espectador i als estereotips establerts pel que 
fa als barris de la perifèria. L’acció política començava a adoptar nous codis. Per 
a un ús en actes públics organitzats per les entitats del Fòrum de la Ribera del 
Besòs, se’n va fer una versió cartell amb el mateix disseny i imatges. 

El disseny dels materials del manifest, el fullet i el cartell va ser respon-
sabilitat del col·lectiu madeinbarcelona,   en el qual jo participava. El grup va 
trobar els grafistes disposats a col·laborar desinteressadament, com van fer 
amb algunes altres campanyes posteriors del Fòrum de la Ribera del Besòs. El 
març del 2001 es va editar una segona versió resumida del manifest, a càrrec 
d’un grafista diferent encara que amb la mateixa imatge de l’estudiant, que 

Cartell Per un pla alternatiu entre la Ciutadella i el Besòs, a la tercera jornada 
«Llegat industrial i innovació», Can Ricart, 5 de novembre de 2004. Fotografia 
de Jorge Ribalta
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funcionava alhora com a fullet i com a cartell i que utilitzava el blau del jersei 
com a color principal.25

Amb motiu del manifest i amb el suport de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Barcelona (FAVB), el Fòrum de la Ribera del Besòs va convocar 
una roda de premsa el 6 de juliol de 2000, que va tenir ressò en els mitjans im-
presos de l’endemà. Algunes de les imatges del manifest es van publicar, força 
destacadament en el cas dels diaris La Vanguardia i El Periódico. La premsa 
es feia ressò del caràcter innovador de les formes comunicatives d’aquesta 
protesta ciutadana: «Les protestes veïnals se sofistiquen», titulava El Periódico 
la notícia, de manera que semblava que participés d’un context més ampli de 
transformació generalitzada de les formes clàssiques de protesta social a Barce-
lona. En efecte, l’ús de les noves tecnologies i l’apropiació i la tergiversació de 
la propaganda institucional eren un gir característic en les formes de visibilitat 
pública del conflicte social que va marcar molt aviat la irrupció dels nous mo-
viments anticapitalistes o «antiglobalització». El gir es va intensificar durant 
els anys 2000 i 2001 amb les campanyes contra la cimera del Banc Mundial 
el juny del 2001, on el projecte «Les Agències» promogut pel Macba va tenir 
un paper important. Precisament, la ressenya d’El Periódico assenyalava les 
similituds de la imatge del manifest del Fòrum de la Ribera del Besòs amb 
algunes campanyes municipals.26 

L’any 2000 havia aparegut la monografia Patrick Faigenbaum en una 
col·lecció de l’editorial Hazan dedicada a artistes francesos contemporanis. 
L’autor de la monografia era Jean-François Chevrier i va ser la primera publi-
cació del treball de Barcelona,   a part del número 3/5 de Des territoires a revue, 
més o menys simultani. En el text sobre el treball de Barcelona,   Chevrier ce-
dia la veu a Faigenbaum, reprenent el seu text de la revista.27 Les fotografies, 
doncs, circulaven alhora en el context artístic i en els mitjans de comunicació 
i militants.

El juny del 2001 va tenir lloc la primera presentació de Barcelona vista 
del Besòs en una exposició institucional. Es tractava de l’exposició «Processos 
documentals», presentada durant els mesos de juny i juliol a la Capella de 
l’Antic Hospital de la Santa Creu, al carrer de l’Hospital, tot i que estava 
organitzada des del Macba. L’exposició, que vaig comissariar jo mateix, se 
situava en un context institucional complex i formava part d’una mena de 
trilogia articulada de projectes organitzats pel Macba, juntament amb l’ex-
posició «Antagonismes. Casos d’estudi» i el projecte «Les Agències». Totes 

25. Per al disseny d’aquest material i d’altres materials futurs en diverses campanyes, madeinbarcelona 
va tenir la col·laboració desinteressada d’uns quants grafistes: Alberto Fregenal, l’estudi Jordi Ortiz-
Patxi Solà i Lali Almonacid. Els expresso aquí el meu agraïment.
26. Felip Vivanco, «Los barrios del 2004 exigen participar en el proyecto urbano», La Vanguardia, 
suplement Vivir en Barcelona, 7 de juliol de 2000, pàg. 5; Carles Cols. «Les protestes veïnals se sofis-
tiquen», El Periódico, 10 de juliol de 2000.
27. Jean-François Chevrier, Patrick Faigenbaum. París, Hazan, 2000, pàg. 94.

El Periódico, 10 de juliol de 2000, pàg. 30
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la mostra oferia una resposta a les pressions per part de l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament, llavors dirigida per Ferran Mascarell, per organitzar una 
triennal d’art, anomenada Barcelona Art Report. La triennal va ser un pro-
jecte truncat que, més que contribuir al clima cultural de la ciutat, el que 
pretenia era promoure la «marca Barcelona» dins el mercat internacional. 
El Macba havia de participar per força en aquell esdeveniment, però ho 
feia a través de l’articulació d’un «antagonisme» institucional i utilitzant 
les fissures que li permetien articular des de dins una crítica al fenomen de 
la «biennalització». La contribució del Macba a la pretesa triennal estava 
constituïda, a més, pels altres dos projectes esmentats, «Les Agències» i «Pro-
cessos documentals»; el seu difícil encaix en el marc institucional imposat 

tres iniciatives eren experiments de resistència cultural llançats des del centre 
de l’hegemonia institucional que representava el Macba. «Antagonismes» era 
una exposició històrica sobre la confluència d’avantguarda artística i nous 
moviments socials a la segona meitat del segle xx, que dibuixava una tra-
jectòria històrica des del materialisme crític de l’escultura postminimalista 
dels anys seixanta de Carl Andre o Hans Haacke fins a la crítica de la «bi-
ennalització» del treball artístic als anys noranta, com es posa de manifest 
en el projecte «Services» d’Andrea Fraser, passant per l’explosió d’activismes 
artístics entorn de la crisi de la sida als anys vuitanta.28 Comissariada per 
Manuel Borja-Villel i José Lebrero, aleshores cap d’Exposicions al Macba, 

28. «Antagonismes. Casos d’estudi», Macba, 26 de juliol – 14 d’octubre de 2001. Amb motiu de 
l’exposició, es va editar una publicació homònima en format de diari.

La Vanguardia, 7 de juliol de 2000, suplement Vivir en Barcelona

Cartell de la exposició Processos documentals.  
Imatge testimonial, subalternitat i esfera pública, 2001Jo
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en la idea de «donar veu». Aquesta enunciació delegada es podia repensar a 
partir de l’estructura del gènere literari del testimoni. Presentava treballs fo-
togràfics i audiovisuals fonamentats en processos testimonials que implicaven 
formes de producció dialògiques i cooperatives.31

Tal com jo explicava al text de l’exposició, el testimoni és un gènere nar-
ratiu a través del qual la veu de les classes subalternes es fa accessible a altres 
grups socials, incloses les elits, per mitjà de la figura d’un mediador. Com 
planteja John Beverley, «de fet, el problema del testimoni és també el de la 
representació i la representativitat». S’hi modela la possibilitat d’una aliança 
democratitzadora entre la intel·lectualitat i les classes populars, sense subor-
dinar l’heterogeneïtat dels grups a la instància representativa. El testimoni 
sorgeix en un context de crisi de representativitat dels vells partits polítics i és 
indissociable de l’emergència de formes postmodernes de construcció d’iden-
titats polítiques a través dels «nous moviments socials».32

L’exposició plantejava l’interrogant sobre l’estatut del document i el «pacte 
documental» en el context de la crisi de la representació fotogràfica i audiovi-
sual a l’era digital, a l’anomenada era postfotogràfica. En parlar de pacte docu-
mental em refereixo a una concepció no essencialista del realisme fotogràfic i 
de la condició indicial del signe fotogràfic. Tota ontologia de la fotografia és 
necessàriament una construcció històrica, un consens social, i per tant està 
subjecta a les condicions variables de la història. Atès que el pacte documental 
pressuposa un cert grau de transparència i de realisme en la imatge, a l’era del 
Photoshop a partir dels anys noranta semblava que el documental havia de 
subratllar la seva filiació històrica amb aquestes tradicions del realisme i tro-
bar altres estratègies de resistència per articular la persistència de formes no 
essencialistes de realisme i de «representativitat», amb l’objectiu de preservar el 
potencial crític i transformador de la imatge, que és la precondició del gènere. 
En aquest sentit, el mètode del testimoni plantejava una altra manera de pen-
sar les relacions de producció i representació en la mesura que comporta una 
negociació entre posicions culturals subalternes i dominants que dona lloc a 
una nova relació de col·laboració entre autor i subjectes socials. Aquest procés 
implica una transformació de la figura de l’autor, de la seva posició i la seva 
funció. La dimensió col·laborativa estableix una aliança entre iguals que trenca 
la jerarquia implícita en les formes de representació pietosa i victimista, pròpies 
de l’humanisme paternalista del documental clàssic (el paradigma de la Farm 

31. «Processos documentals. Imatge testimonial, subalternitat i esfera pública», Capella de l’Antic Hos-
pital de la Santa Creu, Barcelona, 13 de juny – 22 de juliol de 2001, organitzada pel Macba, amb 
la participació de Roy Arden, Ursula Biemann, Marcelo Expósito, Patrick Faigenbaum i Joan Roca, 
Harun Farocki, Marc Pataut, Andrea Robbins i Max Becher, Allan Sekula, Frederick Wiseman. L’ex-
posició està documentada a la publicació Institut de Cultura: La Capella, Temporada 2001. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2002. Vegeu també Jorge Ribalta, «Experiments per a una…».
32. John Beverley, «Introducción», dins John Beverley i Hugo Achugar (ed.), La voz del otro: testi-
monio, subalternidad y verdad narrativa, Lima-Pittsburgh, Latinoamericana Editores, 1992, pàg. 7-18.

va ser objecte de fortes pressions i tensions internes que, a la llarga, es van 
demostrar productives.29

«Les Agències» era un projecte col·laboratiu amb el moviment anti-
globalització que va estar implicat en l’organització de la contracampanya de 
la cimera del Banc Mundial programada a Barcelona el juny del 2001. Va ser 
un dels experiments més radicals abordats des del Macba amb vista a la rein-
venció dels usos públics del museu, orientats cap a un hipotètic «museu mo-
lecular» capaç d’afavorir formes d’autoorganització i autoeducació per part de 
diversos col·lectius, superant el model de participació i representació política 
tradicionals i relativitzant el dispositiu de l’exposició com a centre de l’activitat 
del museu. Tot això, en favor de pràctiques processuals i d’una creativitat no 
determinada per la producció i la indústria culturals.30 

En el context de les mobilitzacions en curs en aquell moment a Barce-
lona, «Processos documentals» s’havia concebut en part com una exposició 
militant, al servei de les lluites de la campanya contra el Banc Mundial, i expe-
rimentava amb l’espai expositiu com a forma específica d’acció directa. També 
va ser la meva primera aproximació al problema del document. Plantejava una 
relectura del mètode documental clàssic basat en un procediment de mediació 
tradicional entre un autor/institució i algun tipus de subjecte o col·lectiu mar-
ginat, una estructura basada en un tipus d’enunciació que «representa» l’altre, 

29. Vegeu la crònica que n’ofereix Borja-Villel a Marcelo Expósito. Conversación con Manuel Borja-
Villel. Op. cit. supra (nota 17).
30. Per completar el relat sobre la trajectòria del Macba, vegeu Jorge Ribalta, «Experiments per a una 
nova institucionalitat». Op. cit. supra (nota 17).

Projecció de Barcelona vista del Besòs a la exposició Processos documentals.  
Imatge testimonial, subalternitat i esfera pública, La Capella, 2001
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social clàssic, per tal com s’obre a altres formes de convivència sense privilegiar 
cap forma de vida en comú preconcebuda. Es manté oberta així a l’alteritat 
i al potencial creatiu i de llibertat dels grups socials desfavorits, marginats o 
estigmatitzats. La noció és deliberadament ambigua i se situa fora d’un marc 
relativament dominant en el qual la tradició documental es concep vinculada 
a formes d’apoderament d’aquests desfavorits, com una mena d’inconscient 
establert de la funció documental i, més encara, com a funció política pròpia 
de la fotografia. Aquesta noció d’intimitat territorial també seria útil per a la 
interpretació política de Barcelona vista del Besòs, encara que en aquest cas el 
subjecte representat o interpel·lat parteix de l’imaginari més o menys clàssic 

Security Administration) sorgit dels anys trenta. Aquesta exposició s’inspirava 
en el debat sobre la «reinvenció del documental» protagonitzat principalment 
per Martha Rosler, Allan Sekula i Jo Spence als anys setanta i vuitanta,33 i in-
tentava continuar la seva aportació buscant-ne les ramificacions i les actualit-
zacions en pràctiques més recents.

Barcelona vista del Besòs encaixava de diverses maneres en el debat sobre el 
testimoni com a mètode de reinvenció del documental. D’una banda, hi havia 
la dimensió col·laborativa del fotògraf i l’historiador urbà, que problematitzava 
i socialitzava l’enunciació «autorial» articulant la representació artística, les ci-
ències socials i l’acció política. Però, a més, hi havia el plantejament d’adoptar 
com a eix de la representació la perifèria, representada per l’Institut Barri Besòs 
i l’activitat política del Fòrum de la Ribera del Besòs, precisament en un context 
de resistència social generalitzada a les polítiques urbanisticoculturals del govern 
local, representades pel Fòrum de les Cultures 2004. És a dir, mirant des de 
les perifèries cap als centres. S’hi materialitzava, doncs, l’aspiració a un tipus 
d’enunciació col·lectiva o coral, la interiorització d’una subjectivitat col·lectiva.

Les fotografies es presentaven en format de projecció de 80 diapositives, 
en un projector Kodak Carousel de 35 mm, com un treball en procés i fent-se 
ressò de l’origen del projecte com a il·lustració d’una conferència, així com de 
les diverses presentacions públiques del treball realitzades, en aquell mateix 
format, fins aleshores. La projecció oferia un espai diferent del de les amplia-
cions emmarcades, i el relat de la successió d’imatges hi aportava una dimen-
sió cinematogràfica. La seqüència de les imatges s’organitzava com una sèrie 
de passejades per les diverses zones de la geografia del front litoral compresa 
entre el parc de la Ciutadella i la desembocadura del riu Besòs.

L’exposició incloïa també, entre d’altres, el treball de Marc Pataut Le Cor-
nillon – Grand Stade (Sant-Denis), realitzat al solar on es va construir l’Stade 
de France a Saint-Denis, a la regió metropolitana parisenca, per a la Copa del 
Món de Futbol del 1998. Pataut va estar convivint amb el col·lectiu de gent 
sense sostre que vivia al solar abans de la construcció. A partir d’aquest treball, 
que es va presentar a la «Documenta X», Chevrier havia elaborat la noció d’in-
timitat territorial per denominar un cert tipus de representació de grups socials 
marginats que habiten espais fora de les categories públic/privat dominants.34 
Aquesta noció desplaça el paternalisme/victimisme del discurs documental 

33. Aquest debat està documentat a Jorge Ribalta (ed.), Efecto real. Debates posmodernos sobre foto-
grafía, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, i a Jorge Ribalta (ed.), Aún no. Sobre la reinvención del docu-
mental y la crítica de la modernidad. Ensayos y documentos (1972-1991), Madrid, MNCARS, 2015. Cal 
assenyalar que, en aquell mateix període, el Macba va presentar exposicions antològiques de Martha 
Rosler (el 1999-2000) i de Jo Spence (el 2005).
34. Jean-François Chevrier, «L’intimité territoriale», originalment publicat en un quadern de l’associ-
ació Ne Pas Plier, Ivry-sur-Seine, 1997, pàg. 33-41. Està traduït al castellà i català a la publicació Insti-
tut de Cultura: La Capella, Temporada 2001. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2002, pàg. 156-163. 
Chevrier ha reprès el text posteriorment al seu assaig «Des territoires (l’intimité territoriale)», publicat 
al seu llibre Des territoires, París, L’Arachnéen, 2011, pàg. 6-23.

Exposició Des Territoires, Ecole nationale superieure des Beaux Arts, Paris, 2001. 
Fotografies de Patrick Faigenbaum
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de la classe treballadora industrial metropolitana i no d’altres subjectivitats 
desclassades o lumpen, com passa amb Pataut.

Al setembre, el grup madeinbarcelona va incloure alguns materials de 
Barcelona vista del Besòs, i en particular dels manifestos del Fòrum de la Ribera 
del Besòs, dins la seva aportació a l’exposició «Arquitectures del discurs», co-
missariada per Ute Meta Bauer a la Fundació Antoni Tàpies.35 I a l’octubre es 
va inaugurar a l’ENSBA de París l’exposició «Des territoires», comissariada per 
Jean-François Chevrier i Sandra Álvarez de Toledo. S’hi mostraven algunes 
fotografies de Barcelona vista del Besòs, tot i que Faigenbaum també hi presen-
tava fotografies de París. Amb aquesta exposició es tancava una etapa del se-
minari animat per Chevrier i s’acabava la publicació de la revista Des territoires 
en revue, el número 5/5 de la qual feia de document o catàleg de l’exposició 
i incloïa una doble pàgina sobre Barcelona vista del Besòs, amb un breu text 
de Joan Roca on sintetitzava la intenció del projecte. En el context d’aquesta 
exposició es va produir una segona intervenció de Roca i Faigenbaum al semi-
nari Des territoires, el 31 d’octubre.

Es conserva la transcripció d’aquesta sessió, realitzada per un dels parti-
cipants en el seminari [vegeu pàg. 206]. La sessió es va organitzar inicialment 
com una presentació comentada de diapositives a càrrec de Joan Roca, que 
incloïa no sols les fotografies de Faigenbaum, sinó també imatges històriques 
diverses, plànols i altres documents de Barcelona. Faigenbaum intercala in-
tervencions en el relat de Roca, igual que Chevrier, que planteja preguntes i 
comentaris. Si la primera meitat de la conversa se centra en imatges dels barris 

35. Ute Meta Bauer (ed.), Arquitectures del discurs, Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, 2001.

del Besòs, la segona part aborda la qüestió dels retrats, d’on sorgeix un debat 
sobre la proximitat o distància de les imatges respecte als subjectes —qüestió 
que ja s’havia suscitat a la primera part de la conversa a partir de la imatge de 
la rampa del mercat del Besòs, una de les més emblemàtiques del projecte— i 
sobre la dimensió col·lectiva del treball, sobre com les imatges formalitzen un 
subjecte col·lectiu representat de maneres diverses per l’institut, els estudiants 
i el Fòrum de la Ribera del Besòs, entre d’altres. Com a cloenda hi ha una 
intervenció de Joan Roca on defensa que una «distància mitjana» és la més 
idònia per a l’anàlisi satisfactòria dels fenòmens de mutació urbana, i la pro-
ducció d’una imatge de la ciutat més acceptable i realista que la que ofereixen 
la publicitat i la propaganda institucionals. 

Una versió sintetitzada del debat d’aquell dia en el marc del seminari va 
ser publicada el maig del 2002 a la revista Cités, acompanyant un text extens 
de Joan Roca i tres pàgines de fotografies de Faigenbaum36 [vegeu pàg. 199]. 
Al text, Roca hi reprenia el debat de la sessió del 31 d’octubre de 2001 i ex-
plicitava alguns detalls del mètode de treball, en resposta a algunes objeccions 
plantejades per Chevrier, que apuntaven a un dels problemes o contradiccions 
centrals del projecte. Chevrier plantejava el risc de produir imatges banals 
quan es fotografien llocs banals com els centres comercials o les zones de nova 
urbanització com la Vila Olímpica al Poblenou, i alhora assenyalava els pro-
blemes d’adoptar, enfront d’aquesta banalitat, un acostament satíric o burlesc 
per representar la vida quotidiana popular en aquests indrets. Reconeixent la 
incompatibilitat de la sàtira amb el seu projecte documental, i en particular 
amb un tipus de representació que pretén contrarestar les imatges publicità-
ries dominants restituint dignitat i pes als habitants dels barris, Roca citava 
Faigenbaum i la paradoxa del retrat com una posició de compromís entre 
intimitat i distància: «Durant molt de temps», deia Faigenbaum, «m’he consi-
derat un retratista, però el retrat se m’ha tornat una qüestió difícil. Em trobo 
en una situació ambigua, em fa por la confrontació amb un model i alhora 
busco, molt més que abans, apropar-m’hi físicament».37 Aquí hi aflorava, en 
certa mesura, un conflicte entre les concepcions diverses —i potser fins i tot 
antagòniques— de l’enfocament de Barcelona vista del Besòs mantingudes per 
Roca i Chevrier respectivament, sobretot a propòsit del problema de la cons-
trucció d’un subjecte popular col·lectiu, real o imaginari, de l’enunciació: quin 
tipus de representació de la classe treballadora volem produir? Mentre que 
Roca privilegia la «normalitat» d’aquesta subjectivitat popular de la gent dels 
barris, Chevrier sembla més interessat a subratllar-ne l’«alteritat». En els usos 
quotidians dels vells i nous espais urbans, Roca hi examina formes mínimes 

36. Joan Roca, «Le front de mer de Barcelone: chronique d’une transformation», Cités, 11 (maig del 2002). 
París, P.U.F., pàg. 49-62.
37. «Je me suis longtemps considéré comme portraitiste, mais le portrait est devenu pour moi une questi-
on difficile. Je me trouve dans une situation ambiguë, redoutant à la fois la confrontation avec un modèle 
et cherchant, bien plus qu’auparavant, à m’en rapprocher physiquement». Cités, 11, pàg. 58.

Revista Territoires en revue, 5/5, 2001
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i l’estiu del 2002. El gruix de còpies d’exposició existents correspon a aquest 
moment. Els guions de treball establerts per Roca que es conserven correspo-
nen al 2002; després, el projecte adquireix un altre ritme, potser perquè són 
conscients que, per fer el pas següent, calia esperar el Fòrum de les Cultures 
2004, programat per a l’estiu d’aquell any (o potser, simplement, perquè esta-
ven massa ocupats en altres coses). Després de l’exposició «Des territoires» a la 
tardor del 2001, Faigenbaum va fer una exposició monogràfica del treball de 
Barcelona a la seva galeria de París, la Galerie de France, el setembre i l’octu-
bre del 2002. L’exposició —la primera i, de fet, única exposició monogràfica 
d’aquest treball— no va tenir la participació de Joan Roca i es pot entendre 
com una iniciativa relativament externa al procés entre tots dos. Es tractava 
d’una tria de «bones» imatges, presentades en alguns casos en composicions 
grupals, feta a partir d’un criteri essencialment estètic que no pretenia traduir 
cap interpretació històrica de la ciutat ni mostrava les operacions en curs del 
Fòrum de les Cultures. A més, Faigenbaum va incloure algunes d’aquestes 
fotografies en diverses exposicions que va dur a terme entre finals d’aquell any 
i el següent a Beauvais i Amiens,39 amb el mateix criteri essencialment poètic. 
Aquestes exposicions del 2001 i el 2002, en particular «Des territoires» i la 
de la Galerie de France, són les que van proporcionar els recursos econòmics 
per a la producció del conjunt de prop de quaranta ampliacions existents de 

39. Les exposicions van ser: «Tableaux urbains», 2001-2002; «Barcelone vue du Besòs», Galerie de France, 
París, 13 de setembre – 31 d’octubre de 2002; «D’après Beauvais», Espace Culturel de la Ville de Beauvais, 
9 de novembre de 2002 – 23 de febrer de 2003, i «Variations», Maison de la Culture d’Amiens, Amiens, 30 
de novembre de 2002 – 2 de març de 2003. Amb motiu d’aquestes dues darreres exposicions, es va publicar 
un petit catàleg (Patrick Faigenbaum, D’après Beauvais), que inclou una part del treball de Barcelona.

i gairebé invisibles d’apropiació i resistència, com ara les pràctiques de lleure, 
alienes al consum, de la gent dels barris en els centres comercials, que els 
restitueix una funció d’espai públic, o els límits entre les vies públiques i les 
zones enjardinades privades que envolten els nous complexos residencials  i 
com aquests espais són apropiats. Aquestes formes mínimes de resistència re-
presenten moments d’apoderament, intenten trencar les distàncies de classe 
entre la ciutat de les perifèries populars i la ciutat burgesa, i prometen un ho-
ritzó utòpic d’integració i mobilitat social per a les classes populars. En canvi, 
quan Chevrier teoritza sobre la intimitat territorial, apunta cap a la possibilitat 
de formes heterotòpiques de vida social que només poden aparèixer dins la 
perifèria o marginalitat, fora de la cultura burgesa dominant i dels nous espais 
del consum de masses. La resistència passa per l’aprofundiment en l’alteritat 
i el rebuig de l’ascens social. Aquest és un conflicte que es pot enllaçar amb 
el dilema clàssic del documental entre un tipus de discurs disciplinari, d’una 
banda, o una eina de resistència, de l’altra, i que va centrar els debats sobre el 
documental tant als anys trenta com als anys setanta.38

Després dels primers viatges del gener i el desembre del 1999, Faigenbaum 
havia tornat a Barcelona el maig del 2000, el juny i el juliol del 2001 i el maig 
i el juliol del 2002. Tot i que encara hi va tornar per fer fotografies el 2004 i 
després el 2005, el 2007 i el 2008, podríem dir que el nucli seminal de Barce-
lona vista del Besòs correspon al realitzat en el període entre el gener del 1999 

38. M’he referit a aquest dilema en la meva recerca sobre el moviment de la fotografia obrera; vegeu 
Jorge Ribalta (ed.), El movimiento de la fotografía obrera (1926-1939). Ensayos y documentos, Madrid, 
MNCARS, 2011. Vegeu també Jorge Ribalta (ed.), Aún no. Sobre…

Exposició de Patrick Faigenbaum Tableaux urbains, 2001-2002. Barcelone 
vue du Besòs, Galerie de France, Paris, 2002

Revista L’Avenç, 272, 
setembre de 2002

Revista L’Avenç, 277, 
febrer de 2003
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l’existència d’un clima de mobilització social a Barcelona.42 En aquest context, 
i amb l’objectiu de proposar un contramodel al Fòrum de les Cultures, es va 
programar per a la tardor del 2004 l’exposició «Com volem ser governats?», que 
s’havia de presentar de manera successiva i canviant a diversos llocs dels barris 
del front litoral, del Poblenou al Besòs i a la Mina, a la perifèria del Fòrum de 
les Cultures. El treball del comissari, Roger Buergel, es produïa en diàleg amb 
col·lectius de la ciutat, sobretot amb participants del Fòrum de la Ribera del 
Besòs. Durant el procés de l’exposició, el desembre del 2003, Buergel va ser 
escollit director de la «Documenta 12», programada per a l’estiu del 2007.

El procés de l’exposició es va iniciar formalment entre el gener i el març del 
2003 amb la sèrie de debats públics «De les Glòries al Besòs. Canvi urbà i espai 
públic a la metròpoli de Barcelona»,   que obria el debat sobre la ciutat en el mo-
ment immediatament anterior al Fòrum de les Cultures i tenia les aportacions 
dels responsables polítics —entre d’altres, el mateix director del Fòrum de les 
Cultures—, així com de diversos professionals, tècnics, periodistes i represen-
tants de moviments veïnals i socials.43 Arrencava aquí una programació d’acti-
vitats públiques que es va mantenir al llarg d’un any i mig. El mes de juny es va 

42. Vegeu Jorge Ribalta, «Experiments per a una…». Sobre el cicle de mobilitzacions a Barcelona entre 
el 2001 i el 2004, em remeto a la bibliografia supra (nota 15).
43. «De les Glòries al Besòs. Canvi urbà i espai públic a la metròpoli de Barcelona», debats públics 
amb la participació de Jordi Borja, Paco Marín, Salvador Clarós, Rafael González-Tormo, Mercè Tatjer, 
Eugenio Madueño, Oriol Bohigas, Josep Maria Montaner, Eduard Bru, Llàtzer Moix, Rafael Encinas, 
Eugeni Forradellas, Emili García, Ferran Sagarra, Marcelo Expósito, Josep Lluís Mateo, Antoni Munta-
das, Ramon Parramon, Jaume Pagès, Josep Ramoneda, Josep Anton Acebillo i Joan Roca. Macba, 7 de 
gener – 10 de març de 2003.

Barcelona vista del Besòs. Cal tenir en compte que, aproximadament d’ençà el 
seu treball a Bremen, per a la producció de les còpies d’exposició Faigenbaum 
ha depès en bona mesura de pressupostos específics per a aquest propòsit, 
generalment derivats de les seves exposicions en institucions públiques. La lò-
gica de l’exposició de la Galerie de France era justament la de proporcionar els 
recursos de producció per a un projecte sense finançament propi, basat en una 
economia autogestionada en la qual els viatges, la pel·lícula, el processament 
i els contactes eren pagats pel mateix artista. 

Per a Roca, Barcelona vista del Besòs era una extensió tant de la seva ac-
tivitat educativa com d’historiador de Barcelona,   i l’evolució dels seus escrits 
sobre el projecte es vincula al seu treball en l’àmbit de la història urbana. A 
més de professor de l’Institut Barri Besòs, Joan Roca mantenia una activitat 
acadèmica: era col·laborador de l’Institut Municipal d’Història i del Seminari 
d’Història de Barcelona (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona) i editor de 
la col·lecció de llibres «Model Barcelona. Quaderns de gestió» de la Universitat 
de Barcelona,   entre altres activitats. A la Barcelona del període immediata-
ment anterior al Fòrum 2004, els debats i els balanços sobre la història i el fu-
tur de la ciutat van proliferar i Roca hi va tenir el seu paper. El 2002 va iniciar 
una col·laboració amb la revista d’història L’Avenç que es va estendre al llarg de 
diversos números en forma d’una sèrie de quaderns monogràfics. El primer va 
aparèixer el setembre d’aquell any amb el títol Barcelona 1905-2004. La pers-
pectiva urbana d’un segle.40 Es van publicar altres quaderns monogràfics aquell 
mateix any i el següent, dedicats per exemple a la immigració, al patrimoni 
industrial del Poblenou o al Raval, on es feien servir algunes fotografies de 
Faigenbaum fins i tot a la portada, com al número 277, de febrer del 2003.41 

El 2003 vam iniciar des del Macba el procés que havia de conduir a 
l’exposició «Com volem ser governats?», que pretenia ser un nou experiment 
institucional —en aquest cas, com a resposta al Fòrum Universal de les Cultu-
res— en continuïtat amb les experiències dels anys anteriors de reinventar el 
museu a partir de noves articulacions entre art, ciències socials i moviments 
socials, i a favor d’un museu difús, determinat per l’activitat social i no per 
l’edifici o el paradigma expositiu. Es tractava d’oferir des del museu un espai 
públic per als debats sobre la ciutat i, en aquest cas, d’experimentar formes de 
cooperació amb els diversos col·lectius que treballaven en contra del Fòrum 
de les Cultures. Les campanyes contra el Fòrum s’inserien en el clima de mo-
bilitzacions que havien començat a Barcelona el 2000 i el 2001 contra el Banc 
Mundial, i que havien continuat amb les campanyes contra la cimera europea 
del març del 2002 i les manifestacions massives contra la guerra d’Iraq el 2003. 
L’experimentació institucional del Macba en aquest període és indissociable de 

40. L’Avenç, 272 (setembre del 2002).
41. Respectivament L’Avenç, 277 (febrer del 2003), 288 (febrer del 2004) i 306 (octubre del 2005).

Primera jornada «Llegat industrial i innovació», La Escocesa, 30 de juny de 2003. 
Fotografia de Jorge Ribalta

Jo
rg

e 
R

ib
al

ta

B
ar

ce
lo

na
 v

is
ta

 d
el

 B
es

òs
. A

pu
nt

s 
pe

r 
a 

un
a 

ge
ne

al
og

ia



184 185

organitzar la primera jornada «Llegat industrial i innovació», organitzada pel 
Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del  Besòs a la fàbrica La 
Escocesa del Poblenou. Aquest esdeveniment va comportar l’inici d’una campa-
nya d’estudis i actuacions en defensa del patrimoni industrial del Poblenou, que 
fou decisiva en el període immediatament posterior al Fòrum de les Cultures. 
Precisament una de les fotografies de Faigenbaum, realitzada a les teulades i les 
xemeneies de La Escocesa a la primavera del 2002, va esdevenir una icona dels 
combats pel patrimoni industrial, generadora de múltiples rèpliques. 

La defensa del patrimoni industrial era tant una defensa de la memòria 
de la ciutat de la indústria, del treball i dels treballadors com una resposta a un 
model d’economia urbana que abandonava l’economia industrial (el planteja-
ment del 22@ no tenia una base productiva real al Poblenou) i es decantava 
per una promoció del turisme amb la qual connectava bé l’aposta del Fòrum 
de les Cultures. Al novembre es va presentar al Macba un seminari titulat «La 
construcció del públic. Activitat artística i nou protagonisme social» —amb la 
participació, entre d’altres, del comissari i alguns artistes de l’exposició «Com 
volem ser governats?»—, on es problematitzava sobre un model merament es-
tadístic i consensual de mesurament de les audiències en pro d’una concepció 
desconstructiva i micropolítica que afavoreix el potencial autoconstitutiu dels 
públics.44 Aquest seminari es va complementar amb un altre de monogràfic 

44. «La construcció del públic. Activitat artística i nou protagonisme social», seminari amb la partici-
pació de Roger Buergel, Alice Creischer, Andreas Siekmann, Colectivo Situaciones, Alejandra Riera, 
Catherine David, Michael Warner, Marina Garcés, César de Vicente, Brian Holmes i Georg Schoell-
hammer. Macba, 28 i 29 de novembre de 2003.

Barcelona vista del Besòs a la exposició Com volem ser governats?, Institut Barri Besòs, 2004. 
Fotografia de Jorge Ribalta
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de Paolo Virno (concebut com un itinerari per diversos espais institucionals 
i dels moviments socials de la ciutat), de qui la «gramàtica de la multitud» era 
així mateix una aportació per pensar alternatives a l’esfera pública dominant.45 
A la primavera, l’activitat va continuar amb seminaris igualment descentralit-
zats i itinerants amb Immanuel Wallerstein, Antonio Negri i, finalment, un 
seminari sobre comunicació descentralitzada i activista que enllaçava amb la 
celebració de l’Euromayday, l’1 de maig, on va intervenir significativament 
Naomi Klein, després d’haver rebutjat la invitació a participar en el Fòrum 
de les Cultures. Es reforçava així l’activitat dels moviments i es denunciava el 
fracàs del Fòrum de les Cultures en termes de representativitat dels nous movi-
ments socials, qüestionant la seva falsa agenda politicocultural que legitimava 
una operació urbanística dubtosa.46

El Fòrum de les Cultures es va inaugurar el 8 de maig i va estar obert fins 
al 26 de setembre. Durant els mesos de juny a setembre es va presentar al Macba 
l’exposició «Art i utopia. L’acció restringida», comissariada per Jean-François 
Chevrier. L’exposició proposava una història de l’art modern partint de Mallarmé 
i de la cèlebre afirmació de Marcel Broodthaers que és justament Mallarmé qui 
inventa l’espai modern.47 L’exposició «Com volem ser governats?» s’oferia com una 

45. El seminari amb Paolo Virno va tenir lloc de l’1 al 5 de desembre. Vegeu Paolo Virno, Gramma-
tica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee, Soveria Mannelli (Catanzaro), 
 Rubbettino, 2001. N’hi ha versió castellana: Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de 
vida contemporáneas, Madrid, Traficantes de sueños, 2003.
46. Per a més detalls sobre aquest cicle, vegeu Jorge Ribalta, «Experiments per a…». 
47. L’exposició al Macba va ser dirigida per Manuel Borja-Villel i comissariada per Chevrier, amb la 
contribució de Rosario Peiró i Élia Pijollet. Vegeu Jean-François Chevrier (amb la col·laboració d’Élia 

Fotografies de Barcelona vista del Besòs a la rambla de Prim, durant  
la exposició Com volem ser governats?, 2004. Fotografia de Jorge Ribalta
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ces dels barris sorgits a l’època de la dictadura, la rambla s’havia transformat 
en un espai públic de gran qualitat, un exemple reeixit de l’urbanisme social-
demòcrata de la Barcelona dels anys vuitanta. A la rambla de Prim, Barcelone 
vue du Besòs adquiria una tercera i nova condició respecte a les dues anteriors 
d’obra i d’arxiu: es convertia en un monument. 

***
El final del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 va marcar un 
punt d’inflexió en les dinàmiques dels moviments socials a Barcelona. Més en-
llà de l’esdeveniment en si, semblava que alguna cosa s’havia acabat. La missió 
de Barcelona vista del Besòs s’havia d’adaptar a les noves mutacions del procés 
urbà, un cop superat l’horitzó del 2004, ja que, malgrat la potència simbòlica 
del Fòrum de les Cultures com a condensador de les múltiples dinàmiques en 
joc i de les respostes socials, el procés urbà no s’aturava.

A la primavera del 2005, Barcelona vista del Besòs es va presentar en el 
marc de l’exposició «Desacuerdos» al Macba. L’exposició formava part d’un 
projecte de recerca i col·laboració institucional entre el Macba, la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), Arteleku de Sant Sebastià i el centre 
José Guerrero de Granada. Proposava un nou model historiogràfic per expli-
car la singularitat de la modernitat artística a l’Estat espanyol, des del final 
de la dictadura de Franco fins al present, i establia una arqueologia del sistema 

mena de continuació o reflex dialèctic d’«Art i utopia», sortint fora del museu i 
adoptant la forma militant d’una exposició itinerant i sobre el terreny. 

«Com volem ser governats?» partia de nocions de governança aportades 
pel comissari, Roger Buergel, basant-se en lectures de Foucault i Agamben, 
i es va presentar finalment en tres espais de la zona Poblenou-Besòs: a l’Institut 
Barri Besòs, en una nau del recinte industrial Palo Alto del carrer de Pellaires i, 
finalment, al Centre Cívic de la Mina. El treball cooperatiu amb el Fòrum de la 
Ribera del Besòs es va traduir organitzativament en un «patronat des de baix», 
constituït per membres del moviment social que discutien amb el comissari el 
procés de treball i les decisions. D’aquest mètode en va sorgir la idea d’incloure 
una sèrie de projectes específics destinats a fer visible la trajectòria històrica dels 
tres espais on es presentava l’exposició. Un d’aquests projectes va ser Barcelona 
vista del Besòs, que es va presentar a l’Institut Barri Besòs i a la rambla de Prim. 
A l’institut, on l’exposició s’obria amb documents de l’experiència de les jorna-
des «El futur de les perifèries urbanes», del 1989, Barcelona vista del Besòs s’hi 
presentava de dues maneres simultànies: d’una banda, com una petita seqüència 
de set grans ampliacions a la paret, i davant mateix, en una sèrie de vitrines 
amb petites ampliacions de 18 × 24 cm, com una mena de gran arxiu d’imatges 
disposades a manera de topografia urbana de les Glòries al Besòs, on s’integrava 
el gruix de les imatges fetes a l’institut.48 Aquesta doble dimensió del projecte 
—com a obra i com a arxiu— era una manera de posar de manifest les potenci-
alitats del treball i la seva vida pública fins aleshores. Es tractava d’un treball que 
ja havia travessat diversos espais institucionals i mediàtics, artístics i no artístics, 
i que havia participat en diverses campanyes i assumit diferents funcions polí-
tiques, però sense limitar-se ni esgotar-se en cap d’aquestes funcions o espais.

El treball també traspuava una idea de procés inacabat, i potser era 
aquesta la seva naturalesa profunda: acompanyar i reflectir altres activitats 
i altres processos, ser un instrument per pensar i per aprendre. Sens dubte, 
això és el que era per a mi en aquells anys i crec que, en bona mesura, ho era 
també per a Joan Roca.

A la rambla de Prim s’hi presentava una altra seqüència de cinc fotogra-
fies impreses digitalment en gran format —disposades sobre un suport rígid, 
a manera de billboards, per ser instal·lades a la intempèrie— en un parterre 
a la part central del passeig.49 La rambla de Prim és l’espai públic per excel-
lència dels barris del Besòs, un gran passeig ciutadà sorgit d’una antiga riera, 
ara envoltat de blocs d’habitatges, pel qual passava una línia d’alta tensió i que 
als anys vuitanta encara estava sense asfaltar. Mostra de les terribles mancan-

Pijollet), Art i utopia. L’acció restringida, Barcelona, Macba/Actar, 2004 i L’Action restreinte. L’art 
 moderne selon Mallarmé, Nantes/París, Musée des Beaux-Arts de Nantes/Hazan, 2005. 
48. Aquesta exposició va proporcionar els recursos per a la producció de l’última tanda de còpies de l’ex-
posició que s’han produït de Barcelone vue du Besòs fins ara, així com el conjunt de còpies de petit format.
49. Igualment produïdes per a l’ocasió i donades per l’artista a l’Institut Barri Besòs un cop acabada 
l’exposició.Jo
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Cultures i als nous espais mostraven un entorn estrany, deshumanitzat, que els 
habitants contemplaven amb sorpresa de nouvinguts.

Aquella mateixa primavera del 2005 es va iniciar la campanya ciutadana 
Salvem Can Ricart, en defensa del conjunt fabril homònim. Can Ricart era 
un recinte industrial històric que remetia als models de construccions fabrils 
de mitjan segle xix, previs a l’arribada dels models anglesos, i la seva compo-
sició agregativa havia generat un conjunt de gran qualitat espacial integrat per 
unes quantes places petites. Era un oasi urbà on es desenvolupaven activitats 
diverses: una empresa metal·lúrgica, una altra de fustes, una fàbrica de ceres 
i parafines, tot això al costat d’estudis d’artistes. Aquesta pluralitat d’usos 
apuntava cap a un tipus de model econòmic complex i plural, que ja no era el 
model industrial clàssic del Poblenou, i posava de manifest el potencial d’una 
economia urbana amb usos múltiples i barrejats, que també donava cabuda a 
activitats artístiques. Aquest era el model que es defensava des del moviment 
veïnal, davant d’iniciatives oficials com el projecte 22@, que prometia un fu-
tur horitzó de barri tecnològic que s’albirava llunyà i idealitzat. Les promeses 
municipals de conversió d’un Poblenou industrial en una mena de Silicon Va-
lley no van ser mai una aspiració creïble ni desitjable pel moviment social, tot 
i que reconeixien que el 22@ havia servit per evitar altres alternatives pitjors, 
com la pura reconversió immobiliària. 

En el moment posterior al Fòrum de les Cultures, el debat ciutadà sobre 
el futur del patrimoni industrial es va focalitzar intensament i de manera sim-
bòlica en el conflicte de Can Ricart. Aquest conflicte era, en realitat, la punta 
de l’iceberg d’un debat ciutadà més vast i d’una preocupació àmpliament com-
partida sobre el model d’economia urbana i la seva sostenibilitat i efectes en el 

institucional de l’art a Espanya. Un dels casos d’estudi era la relació entre 
el camp cultural i les operacions de reforma urbanística. En aquest context, 
Barcelona vista del Besòs es va presentar novament en format de projecció de 
diapositives, encara que aquesta vegada amb una nova seqüència, actualit-
zada d’acord amb l’estat del projecte després del Fòrum de les Cultures, amb 
noves imatges i textos intercalats.50 La projecció constava de 81 diapositives 
en un projector Kodak Carousel. S’organitzava en set segments, amb un cri-
teri essencialment geogràfic dels diversos barris, a manera de set recorreguts: 
el primer corresponia a l’Institut Barri Besòs, el segon a la Catalana, la Mina 
i el Fòrum, el tercer al Besòs i el Maresme, el quart al vell i nou Diagonal 
Mar, el cinquè al Poblenou, el sisè era un passeig per la plaça de les Glòries i 
el setè i últim corresponia a la Vila Olímpica i el seu entorn. A cada segment 
s’hi combinaven imatges del 1999 al 2004 sense un ordre cronològic, cosa que 
relativitzava la temporalitat per tal com presentava els diversos moments amb 
una simultaneïtat relativa. És a dir, l’impacte del Fòrum de les Cultures en la 
morfologia dels barris es mantenia com una qüestió oberta i el conjunt de les 
imatges s’oferia més com una geografia que no pas com una història. Malgrat 
el seu caràcter encara incomplet i de work in progress, la construcció d’aquesta 
seqüència presentava públicament el conjunt més elaborat i extens fins ales-
hores de Barcelona vista del Besòs. Les imatges corresponents al Fòrum de les 

50. «Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español», Macba, 4 de març – 29 
de maig del 2005. Sobre la primera etapa del projecte de recerca «Desacuerdos», vegeu els volums ho-
mònims núm. 1-3, publicats pel Macba, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Arteleku 
de Sant Sebastià i el centre José Guerrero de Granada el 2004 i el 2005. El projecte  interinstitucional de 
recerca continua actiu, encara que la composició de les institucions promotores ha anat variant.

Exposició fotográfica, Jornada de portes obertes a Can Ricart, 11 de juny de 2005. 
Fotografia de Patrick Faigenbaum. Detall de full de contactes

Jornada de portes obertes a Can Ricart, 11 de juny de 2005.  
Fotografia de Jorge Ribalta
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conquestes socials i continuava exercint un paper en les lluites democràtiques, 
en la mesura que crea formes d’espai públic que van més enllà dels límits insti-
tucionals. Ens semblava que aquest potencial es podia vincular amb l’aspiració 
de promoure formes d’apropiació de la ciutat: el «dret a la ciutat» podia trobar 
una correspondència amb el «dret a la fotografia».52 

El mètode de treball partia d’una selecció de fenòmens de transformació 
urbana que consideràvem significatius tant respecte a la trajectòria històrica de 
la Barcelona contemporània sorgida del pla Cerdà com pel que fa a la intuïció 
d’una ciutat emergent i futura. Vam organitzar l’estudi en tres parts, cadas-
cuna de les quals examinava algun tipus de transformació en curs. La primera 
part abordava les relacions canviants en l’economia productiva i la composició 
de la força del treball, sense limitar les relacions de poder a les estructures de 
classe. La segona era una observació dels canvis en la dialèctica entre centres 
i perifèries, i la tercera se centrava en les transformacions dels llocs històrics 
emblemàtics que han determinat la imatge pública de la ciutat. Aquesta es-
tructura conceptual es dividia en una sèrie d’estudis de cas, i cada un d’aquests 
estudis es traduïa en un encàrrec a un fotògraf. En aquest context, Patrick 
Faigenbaum va rebre l’encàrrec de fer una sèrie de retrats de l’elit econòmica i 
política de la ciutat, de la seva classe dirigent. 

52. Sobre «Arxiu universal», vegeu Arxiu universal. Guia de l’exposició, Barcelona, Macba, 2008. Vegeu 
també Jorge Ribalta, «Experiments per a…». Op. cit. supra (nota 17). Sobre la idea documental a 
l’era digital que encarnava el survey, vegeu Jorge Ribalta, «Molecular Documents: Photography in 
the Post-Photographic Era, or How Not to be Trapped into False Dilemmas», dins Robin Kelsey i 
Blake Stimson (ed.), The Meaning of Photography, New Haven, Conn., Yale University Press/Clark Art 
Institute, 2008, pàg. 178-185.

futur de la ciutat, que prolongava el rebuig d’un urbanisme aliè als interessos 
ciutadans i que havia produït coses com el mateix Fòrum de les Cultures. El 
grup de patrimoni del Fòrum de la Ribera del Besòs —que s’havia constituït 
el 2003 arran de la primera jornada «Llegat industrial i innovació» a La Escocesa 
i que durant l’exposició «Com volem ser governats?», el novembre del 2004, ha-
via organitzat la tercera jornada al centre de producció artística Hangar, situat a 
Can Ricart— va tenir un paper central en la campanya Salvem Can Ricart. Va 
ser el que va elaborar els principals documents per a la conservació del conjunt 
presentats a les administracions públiques. Alguns d’aquests documents incloïen 
fotografies de Faigenbaum: entre d’altres, la imatge comentada anteriorment de 
les teulades de la fàbrica La Escocesa, que es va fer servir en diverses publicacions 
sobre el patrimoni industrial. La campanya de Can Ricart es va allargar fins al 
2007 i va ser una lluita en bona mesura guanyada pel moviment social, que va 
aturar els enderrocs previstos, malgrat que no va poder evitar que les indústries 
en actiu es traslladessin a altres llocs. És a dir, que la campanya només es va 
guanyar en el terreny patrimonial.51

Patrick Faigenbaum va viatjar a Barcelona el juny del 2005 i va fer fotografies 
a Can Ricart durant la campanya. Sobretot va fotografiar una part de les activitats 
organitzades durant la jornada de portes obertes de l’11 de juny de 2005, quan 
es va obrir el recinte al públic i s’hi van dur a terme visites i propostes artístiques 
com ara performances, dansa i una exposició fotogràfica que recollia, entre d’altres, 
treballs de Xavier Basiana i Jaume Orpinell, Jordi Secall, Rafa Reina i Manolo 
Laguillo, tots ells vinculats amb la representació del Poblenou. A més d’aquelles 
activitats, Faigenbaum va fotografiar un dels petits tallers metal·lúrgics que encara 
hi eren actius, el d’Iracheta, tot i que no s’hi va mantenir gaire temps més. 

Com a continuació dels experiments institucionals de reinvenció de la 
vida pública del museu i el seu paper a la ciutat, el 2006 vam emprendre un 
altre projecte al Macba que adoptava la forma d’una missió fotogràfica. Par-
tíem de la constatació que la missió fotogràfica o survey havia inaugurat l’era 
de la reproductibilitat fotogràfica, començant per la Mission Héliographique 
del 1851. El nostre projecte era una apropiació de l’estructura i els mètodes 
clàssics del survey, entès com una estratègia de crítica institucional amb vista 
a promoure una anàlisi de la situació de la ciutat a l’època posterior al Fòrum 
de les Cultures. Tot i que aquest model d’observació fotogràfica podia tenir 
una ressonància anacrònica i sens dubte discutible, ens semblava que la pro-
mesa democràtica continguda en el sorgiment històric de la fotografia (i el fet 
que el mitjà permetés representar la complexitat social) conservava plenament 
el seu valor polèmic en la mal anomenada era postfotogràfica, en la qual la 
base fotoquímica de la fotografia s’homologava amb la informàtica. També 
ens semblava que la fotografia conservava la seva capacitat de participar en les 

51. Sobre la campanya de Can Ricart, vegeu Salvador Clarós, Can Ricart i el patrimoni industrial de 
Barcelona, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2016.

Recorregut pel port de Barcelona amb els fotògrafs del survey del Macba, 
4 de febrer de 2007. D’esquerra a dreta: Patrick Faigenbaum, Joe Deal, Marc 
Pataut, David Goldblatt i Andrea Robbins. Fotografia de Jorge Ribalta
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Com a preparació de l’exposició dels treballs realitzats, prevista per a 

la tardor del 2008 a l’exposició «Arxiu universal» al Macba, Roca i jo vam 
dirigir, entre el març i el juny del 2007, el curs «La construcció fotogràfica de 
Barcelona» a la Fundació Antoni Tàpies, organitzat per la mateixa Fundació, 
el Seminari d’Història de Barcelona i el Macba.54 En aquell moment Roca ja 
no era professor a l’institut i estava dirigint el projecte «Majories urbanes» a 
la Fundació Antoni Tàpies, i l’octubre d’aquell any va guanyar el concurs de 
director del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Poc després, al de-
sembre, Manuel Borja-Villel va guanyar el concurs per dirigir el Museo Reina 
Sofía de Madrid i va deixar el Macba. Jo també vaig deixar el Macba apro-
ximadament un any més tard, a principis del 2009, un cop acabada l’exposi-
ció «Arxiu universal». Aquests moviments eren indicatius que ens trobàvem 
davant d’un canvi de cicle.

L’exposició «Arxiu universal. La condició del document i la utopia foto-
gràfica moderna» es va inaugurar el 21 d’octubre de 2008 al Macba.55 Sorgia 
de la necessitat de dotar el survey de Barcelona amb un marc històric. Tot 
i que al principi no pretenia ser més que una nota a peu de pàgina per a la 
mostra dels treballs nous, aquesta nota es va acabar convertint en una magna 
exposició de caràcter històric, molt més gran que el mateix survey. L’exposició 
volia contribuir a una comprensió de la complexitat de la «idea documental» 
dins la història de la fotografia, a partir de l’estudi i l’escenificació d’alguns 
debats concrets sobre el gènere en moments històrics diferenciats. La dificultat 
de definir la idea de document rau en la seva mobilitat històrica, en el fet que 
significa coses diferents en moments diferents. També en el fet que comporta 
una multiplicitat de camps discursius (l’art, els mitjans de comunicació, les 
ciències socials, el dret, etc.) i que el document és sempre una construcció 
precària, fonamentada en la intersecció temporal de, com a mínim, tres espais 
discursius diferents: el museu, l’arxiu i els mitjans de comunicació. Una pos-
sible definició de la «idea documental» és justament aquesta tensió no resolta, 
permanentment renegociada i reinventada, entre aquests tres camps.

L’exposició s’organitzava en dues grans parts, subdividides al seu torn 
en diversos àmbits. La primera part era un recorregut històric per alguns dels 

d’un projecte basat en una economia de «bricolatge institucional», sense un finançament específic més 
enllà del proporcionat per l’exposició «Des territoires» i la de la Galerie de France el 2001 i el 2002, 
respectivament. La primera —i per ara única— adquisició institucional d’un conjunt d’obres de Barce-
lone vue du Besòs va ser la del Museo Reina Sofía de Madrid el 2016. A banda dels mitjans relativament 
modestos de producció aportats pel Macba per a les diverses presentacions del treball descrites en aquest 
text el 2001, el 2004 i el 2005, i per a la realització del survey el 2007 i el 2008, ha estat el mateix artista 
qui ha sufragat en la seva totalitat les despeses de la realització de les fotografies.
54. «La construcció fotogràfica de Barcelona», curs dirigit per Joan Roca i Jorge Ribalta, amb la par-
ticipació de Jordi Calafell, Josep Casamartina, Noemí Cohen, Sílvia Domènech, Jaume Fabre, Josep 
Lluís Mateo, Jordana Mendelson, Juan Naranjo, Teresa Navas, Maria Dolors Tapias i Rafel Torrella. 
Fundació Antoni Tàpies, març-maig del 2007.
55. «Arxiu universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna», Macba, 22 d’octubre 
de 2008 – 6 de gener de 2009.

Aquest encàrrec va fer que Faigenbaum tornés a viatjar a Barcelona amb 
una certa regularitat entre el febrer del 2007 i l’octubre del 2008. Tot i que 
aquests viatges estaven organitzats principalment amb el propòsit de fer re-
trats, en algunes ocasions Faigenbaum va tornar al Besòs a fotografiar allò que 
Joan Roca considerava que eren qüestions encara incompletes. Constitueixen 
les últimes imatges del projecte. Malgrat que Roca sempre ha defensat que 
Barcelona vista del Besòs mantenia un programa definit, la meva impressió és 
que cap al 2005 el projecte havia entrat en una altra etapa, potser més impre-
cisa, com si se n’hagués perdut el focus i la intensitat. Les imatges tardanes 
presenten una nova lleugeresa i s’organitzen en petites seqüències o grups, en 
comptes de fer-ho com a imatges úniques i sintètiques. És difícil determinar 
un punt final del projecte; més aviat apareix com un procés en evolució cons-
tant al llarg del qual els autors es van trobant en situacions canviants. Tinc 
la impressió que Barcelona vista del Besòs ha estat sempre una idea inacabada 
(i  inacabable), en tant que es tractava més aviat d’un instrument i no d’un 
projecte amb un objectiu definit. La seva condició de projecte artístic és, fins 
a un cert punt, una cosa sobrevinguda, una construcció retrospectiva. No 
es pot mesurar per uns objectius predeterminats, més enllà d’oferir-se com 
un document sui generis de la transformació urbana de Barcelona entorn del 
2004. La seva funció va ser, de fet, la d’acompanyar un cicle d’experimentació 
política i institucional que en aquells moments s’estava acabant.53

53. El canvi de les condicions institucionals i, per tant, dels mitjans de producció, també explica que el 
treball d’aquesta última etapa s’hagi conservat com un arxiu de negatius i contactes sense formalitzar fins 
ara, el 2017, que és quan adquireix format expositiu. Com he apuntat, cal tenir en compte que es tracta Jo
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Patrick Faigenbaum retratant a l’alcalde Jordi Hereu pel survey del Macba, 
Salò de Cròniques, alcaldia de Barcelona, 29 de novembre de 2007.  
Fotografia de Jorge Ribalta
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principals interrogants sobre el document fotogràfic en el període modern, 
aproximadament del 1850 al 1980. La segona part situava el debat en la trajec-
tòria històrica de Barcelona,   entesa com un cas específic d’estudi. L’exposició 
acabava amb la presentació del survey, que configurava un diagnòstic de la 
ciutat actual i dels seus pols d’innovació per al segle xxi, origen del debat i del 
projecte expositiu. El paral·lelisme entre representacions fotogràfiques i idees 
urbanes era l’eix de la part final de l’exposició que precedia el survey, una sala 
on es mostrava una síntesi de les representacions fotogràfiques de Barcelona 
des de l’època del pla Cerdà del 1860 i l’Exposició Universal del 1888 fins al 
Fòrum de les Cultures del 2004.56 

A l’exposició «Arxiu universal» s’hi van incloure, evidentment, els re-
trats de l’elit fets per Faigenbaum, però també s’hi van projectar —a la secció 
que tancava la sala històrica de Barcelona— diapositives de Barcelona vista 
del Besòs que havíem presentat a «Desacuerdos» el 2005, en el context més 
ampli de les campanyes contra el Fòrum de les Cultures. «Arxiu universal» 
era tant una exposició històrica com una proposta de museu i va marcar un 
punt final en la trajectòria experimental del Macba iniciada a finals dels anys 
noranta.

Vuit anys més tard, el 2016, vaig ser comissari de «Barcelona. La metròpoli 
en l’era de la fotografia, 1860-2004», que es va poder veure al Palau de la Vir-
reina entre el març i el setembre. Es tractava d’una gran exposició històrica en 
què vaig poder desenvolupar i ampliar la sala històrica de Barcelona presentada 
a «Arxiu universal». L’exposició oferia un recorregut històric per la producció 
d’una iconografia fotogràfica de l’evolució urbanística de Barcelona i la seva 
popularització al llarg de l’«era de la fotografia»: el període comprès entre el 
sorgiment de les tecnologies fotogràfiques múltiples, a la dècada del 1850, i l’ex-
pansió massiva de les tecnologies digitals, Internet, la telefonia mòbil i les xarxes 
socials durant el pas del segle xx al xxi. En termes d’història urbana, aquest 
període corresponia a un cicle històric que començava amb l’aprovació i inici 
de l’execució del pla Cerdà i acabava amb el Fòrum Universal de les Cultures.57

L’exposició s’acabava amb un doble final: d’una banda, les operacions 
del Fòrum de les Cultures i la iconografia produïda en les mobilitzacions so-
cials en contra d’aquest esdeveniment, i de l’altra, les operacions simultànies 
al centre històric amb vista a l’obertura de la rambla del Raval. Si el Fòrum 
representa el desbordament i l’esgotament del marc urbanístic de la Barcelona 
contemporània inaugurada pel pla Cerdà, i el fracàs de la ciutat neoliberal, 
la rambla del Raval és indissociable del gir regressiu en la legislació que va 

56. Vegeu Arxiu universal. Guia… Sobre la lectura política d’«Arxiu universal», consulteu l’entrevista 
feta per Miguel López: «Ver la modernidad desde la fotografía es como entrar en la historia por la pu-
erta de servicio», a la revista Ramona, 88 (març del 2009), i l’article de Blake Stimson, «I Am Nothing 
and I Should Be Everything», a la revista Artforum (febrer del 2009), pàg. 77-80.
57. Jorge Ribalta (ed.), Barcelona. La metròpoli en l’era de la fotografia, 1860-2004, Barcelona, Ajun-
tament de Barcelona/RM, 2016.

comportar l’aprovació de la nova ordenança de civisme el 2005, que buscava 
produir un canvi en els usos de l’espai públic al Raval i que explotava la his-
tòria i la mitologia del barri lligada als baixos fons. De fet, aquesta nova legis-
lació es podia entendre com una ruptura amb el «dret a la ciutat», que havia 
caracteritzat l’impuls democratitzador de l’urbanisme a Barcelona des del final 
de la dictadura. En tots dos casos, es tractava de símptomes que confirmaven 
la intuïció d’un final de cicle històric marcat per l’any 2004.

Barcelona vista del Besòs ocupava la paret principal de la sala final. A la 
paret hi vaig recompondre el conjunt de les set fotografies que havíem pre-
sentat a l’Institut Barri Besòs el 2004, en el marc de l’exposició «Com volem 
ser governats?», al costat d’una gran vitrina on es mostrava la circulació de les 
imatges de Faigenbaum en les diverses campanyes i en el context més ampli 
de les resistències socials davant les transformacions urbanes de principis del 
segle xxi, de les quals el Fòrum, tot i constituir-ne només un dels elements, 
era l’emblema més recognoscible.58 

Un dels possibles recorreguts de l’exposició «Barcelona. La metròpoli en 
l’era de la fotografia, 1860-2004» permetia visualitzar una història sintètica 

58. Per a una síntesi de les campanyes, vegeu Barcelona. La metròpoli…, pàg. 182-183.Jo
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Projecció de Barcelona vista del Besòs a l’exposició  
Arxiu Universal, Macba, 2008. Fotografia de Jorge Ribalta

B
ar

ce
lo

na
 v

is
ta

 d
el

 B
es

òs
. A

pu
nt

s 
pe

r 
a 

un
a 

ge
ne

al
og

ia



200 201
el desbordament del malestar social de les classes populars (sense que, de fet, 
es pugui parlar encara pròpiament de moviment obrer). El que veiem en les 
imatges dels edificis religiosos incendiats, les columnes de fum sobre la ciutat, 
les barricades i el caos és, a la seva manera, una expressió de terror revolucio-
nari. Els treballadors apareixen com una massa sense rostres recognoscibles. 
Aquesta és la primera imatge fotogràfica que tenim de la classe treballadora: 
una imatge construïda des de la premsa burgesa que expressa un antagonisme 
de classe fonamentat en la por cap al treballador i el moviment obrer.

Als anys trenta, però, es produeix un canvi. És l’època dominada pel dis-
curs de regeneració urbana del GATCPAC, inspirat per Le Corbusier i el racio-
nalisme modern. També és el moment de l’eclosió internacional de la cultura 
documental, que dona lloc a una representació de la classe treballadora que 
denuncia la pobresa i promou la solidaritat. Els treballadors són ara persones 
concretes, recognoscibles. És la lògica del documental social: mostrar les males 
condicions de la classe treballadora per reclamar justícia i canvi social. És un 
discurs que ja no criminalitza, sinó que afavoreix la integració i l’ascens social, 
i també la lluita de classes. La Barcelona de la Guerra Civil produeix una ico-
nografia de les classes populars com a víctimes que culmina amb les imatges 
dels morts civils pels bombardejos. Aquestes retòriques no són les del 1909. 
Són els primers passos d’un procés d’apoderament de les classes populars.

La postguerra a Barcelona està representada per la revista Destino i la 
nova avantguarda fotogràfica, que ha digerit el neorealisme. Es tracta d’una 
iconografia que celebra la vida popular a la ciutat nacionalcatòlica de la dic-
tadura, on la conformitat amb els valors dominants explica un procés d’accés 
generalitzat al consum i d’una millora de les condicions de vida de la classe tre-
balladora. És l’«edat d’or del capitalisme» que ha assenyalat Eric Hobsbawm, 
i que dona lloc a una imatge amable i consensual del capitalisme popular dels 
anys seixanta.59 Però no és tan sols una imatge de la dictadura a Espanya, sinó 
que és una iconografia dominant en l’àmbit internacional: l’època de l’hu-
manisme fotogràfic, de The Family of Man i la revista Life, l’època dels grans 
llibres fotogràfics de ciutats. A Barcelona és l’època de Català-Roca, Xavier 
Miserachs, Joan Colom o les portades d’Eugeni Forcano per a Destino, que 
constitueixen encara avui la imatge popular per excel·lència de la ciutat.

Als anys setanta torna a aparèixer una imatge de lluita de classes amb el 
moviment dels barris i la premsa veïnal. Són imatges de gent a la perifèria que 
es mobilitza per l’accés a la ciutat, una iconografia de conflicte social caracterís-
tica del període del final de la dictadura però que, novament, es pot trobar a la 
premsa militant europea i llatinoamericana posterior al Maig del 68. Als anys 
vuitanta, aquesta iconografia sobreviu en la premsa emergent del moviment 

59. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1995.

de la representació de la classe treballadora a Barcelona al llarg del segle xx: 
com s’havia constituït i com havia evolucionat la imatge de les classes po-
pulars i dels seus barris en funció de les condicions històriques canviants? 
Aquest recorregut s’iniciava amb la representació del treball i dels treballadors 
a principis del segle xx i amb la iconografia de la Setmana Tràgica del 1909. 
Es tracta d’una imatge del proletariat construïda per les classes dominants. Les 
imatges de les fàbriques tenien un ús publicitari, per exemple en els anuaris 
Barcelona Artística e Industrial. La Setmana Tràgica constitueix el primer epi-
sodi en la història del fotoperiodisme sensacionalista i d’actualitat a Barcelona,   
precisament amb una iconografia que reflecteix la por de la burgesia davant Jo
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Barcelona vista del Besòs a la exposició Barcelona. La metròpoli en l’era  
de la fotografia, 1860-2004, Virreina, 2016. Fotografies de Jorge Ribalta
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punk i okupa, tot i que deixa de ser una imatge dominant en una època mar-
cada per un gran consens social.

Les últimes imatges en aquesta petita història fotogràfica de la Barce-
lona popular són les de Barcelona vista del Besòs, el pas al segle xxi. El que hi 
veiem és com la vella perifèria esdevé un nou centre i com, arran d’això, s’ha 
transformat radicalment el perfil de les classes populars. No hi queda gairebé 
cap rastre de la imatge victimitzada dels pobres ni de la cultura proletària del 
segle xx o de la lluita de classes. Potser som més a prop de les retòriques hu-
manistes de la postguerra internacional. Tanmateix, s’ha tornat molt difícil, 
per no dir impossible, identificar les persones que apareixen a les fotografies 
des del punt de vista d’una història de les representacions de classe. Quina 
és avui la imatge de les classes populars? La història de les representacions de 
classe és una història de les relacions canviants de poder. La qualitat de Bar-
celona vista del Besòs, un projecte —i la dada no és irrellevant— realitzat entre 
París i Barcelona,   és que contribueix a dislocar les respostes preconcebudes a 
aquesta pregunta, alhora que busca tornar a donar actualitat a la potencialitat 
de la fotografia com a eina per representar i interrogar els processos urbans. 
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205Estat de la recerca desenvolupada  
per Patrick  Faigenbaum i Joan Roca1

Fa dos anys que Joan Roca i Patrick 
Faigenbaum col·laboren dins del marc 
del Fòrum de la Ribera del Besòs, lloc de 
trobada de diverses xarxes on es discu-
teixen les conseqüències de les reformes 
urbanes que es duen a terme al barri del 
Besòs, una àmplia zona litoral a l’extrem 
nord-est de Barcelona.

Aquesta col·laboració entre un histo-
riador-geògraf i un fotògraf va començar, 
recorda Joan Roca, pocs mesos després 
de la publicació al diari Le Monde el 10 de 
març de 1998 d’un article on Jean-Fran-
çois Chevrier explicava que «per mostrar 
primer cal veure, per informar primer cal 
desplaçar-se, mirar, escoltar». L’art con-
temporani està obsedit per aquests verbs 
en infinitiu que designen activitats més 
que no pas accions complertes. «El veure, 
per exemple —explica Jean-François 
Chevrier— no és la vista, tal com el ca-
minar no és el desplaçament ni el traçar 
no és el dibuix. En una “mediocràcia”, 
a la gent se li demana que expressi la 
seva opinió, el seu punt de vista, però 
per poder fer-ho primer cal que s’hagin 
pres el temps de veure, i que tinguin el 
desig de fer-se preguntes sobre allò que 
veuen». Joan Roca va fer seves aquestes 
observacions. Concep la feina que fa 
amb Patrick Faigenbaum alhora com una 
recerca i com una acció militant, cívica, 
fonamentada sobre la informació i el 
debat local. 

Barcelona vista del Besòs, títol del 
projecte, designa la ciutat de Barcelona 
vista des del riu Besòs i el barri corres-
ponent, tant com una vista particular 
sobre aquest barri. La idea de «vista» 
indueix a una mirada en perspectiva, que 
interroga els diferents estrats d’una àrea 
geogràfica que ha esdevingut estratègica 
a conseqüència d’unes transformacions 
profundes: aquest antic territori industrial 
i obrer tendeix a convertir-se en una zona 
residencial.

Joan Roca comença recordant algu-
nes coses. Històricament, al voltant del 
port es va desenvolupar el focus prin-
cipal d’una intensa activitat industrial, 
que després es va estendre als nuclis 

perifèrics separats de la ciutat-centre 
per una franja inconstruïble d’uns 
1.500 m d’amplada, resseguint la mura-
lla militar. Fa 150 anys, un pla d’extensió 
urbana concebut per Ildefons Cerdà i 
aprovat per l’Estat projectava la imatge 
d’una ciutat sana, igualitària i moderna. 
En aquell moment, la ciutat només 
tenia 150.000 habitants, al costat dels 
2  milions actuals.

En una segona etapa, la ciutat va 
intentar humanitzar-se i modernitzar-se; 
Gaudí pot ser considerat la figura emble-
màtica d’aquesta època. El pla Cerdà va 
fixar el caràcter i el principal atractiu de 
Barcelona: s’hi veu, segons Joan Roca, 
com la racionalitat de la línia recta i la 
sensualitat de les corbes s’uneixen en 
una «racionalitat càlida». En el temps de 
la primera onada migratòria, els obrers 
vivien a les proximitats de les fàbriques; 
hi havia una identitat entre lloc de treball 
i lloc de residència. 

La segona onada, que correspon 
al moment del desenvolupament dels 
transports públics a Europa, porta a la 
deslocalització fins a la perifèria de les 
activitats industrials i els barris obrers, 
com també a l’allunyament entre lloc de 
treball i lloc de residència. El final de la 
segona onada d’urbanització va coincidir 
amb el final de la dictadura franquista. 
Paradoxalment, el control dels movi-
ments obrers en el temps de la dictadura 
va afavorir l’urbanisme, perquè les rei-
vindicacions de la població s’havien des-
plaçat cap a les condicions de vida. Les 
millores dels barris que es reclamaven 
des de principis dels anys seixanta es van 
convertir, en el moment del retorn de la 
democràcia el 1975, en la prioritat de les 
noves autoritats locals de Barcelona, que 
d’aquesta manera van poder demostrar 
la seva lleialtat al moviment socialdemò-
crata. Per exemple, la Mina, ciutat limítro-
fa separada de Barcelona pel riu Besòs, 
el més recent dels barris obrers de la 
zona, estava destinada a allotjar les po-
blacions que fins aleshores vivien en bar-
raques. Les obres que es van emprendre 
van contribuir al naixement del consens 
polític que va permetre els agençaments 
necessaris per als Jocs Olímpics. Tot i 
això, aquest ambient de confiança no va 

impedir nombrosos conflictes amb els 
veïns, que van veure els seus interessos 
amenaçats per la inauguració el 1990 
de la prolongació de l’avinguda Diagonal, 
prevista des del 1986.

La tercera onada, radicalment neo-
liberal, que arriba a partir del 1992, és la 
del desenvolupament del sector terciari 
i les residències d’alt nivell. L’urbanisme 
que es desenvolupa al Besòs és cada 
vegada menys «interclassista». És evi-
dent que són unes altres capes socials 
les que s’hi instal·len i uns altres interes-
sos socials els que en surten privilegiats. 
La prolongació de la Diagonal, després 
d’haver començat pel front marítim, va 
continuar més enllà de la plaça de les 
Glòries, que s’està convertint en el nou 
centre metropolità. 

La zona del Besòs, que va valer a 
Barcelona el títol de «Manchester català», 
manté una activitat industrial renovada: 
les fàbriques d’alta tecnologia han subs-
tituït els edificis tradicionals, les xeme-
neies sense utilitat s’han convertit en 
monuments. D’altra banda, subsisteixen 
algunes petites empreses que actual ment 
s’alternen amb residències d’alt nivell. El 
Poblenou és un exemple típic dels espais 
que havien estat industrials i obrers i ara 
han estat convertits. En canvi, el barri de 
la Catalana està amenaçat de desaparició 
per l’estat de degradació avançada dels 
seus habitatges, implantats en un territori 
que, quan va ser creat, no depenia de 
l’Ajuntament de Barcelona i el pla d’ex-
pansió de Cerdà. 

Joan Roca (JR): Hem concebut aques-
ta sessió com una anàlisi metòdica del 
treball efectuat els últims dos anys. Però 
evitarem repetir el que ja vam exposar 
en el marc d’aquest seminari, quan la 
recerca estava arrencant (cf. Des territoires 
en revue, núm. 3). Recordo que la nostra 
recerca tracta principalment d’aquesta 
gran zona del litoral fins a la Gran Via de 
les Corts Catalanes compresa entre el 
parc de la Ciutadella i el Besòs. Fa un se-
gle, el parc de la Ciutadella separava la 
ciutat vella de la perifèria. Ara s’ha situat 
al centre de la ciutat, prop de les torres 
olímpiques. Pel que fa al Besòs, no ha 
estat mai una frontera estricta. Diagonal 
Mar i el Poblenou són barris habitats per 



206 207JR: Aquest document produeix una 
imatge de la Vila Olímpica; resumeix 
l’ambigüitat d’aquest barri. És molt evi-
dent que aquest noi no hi viu; no hi ha res 
en la seva manera de vestir i de caminar 
que permeti identificar-lo amb els habi-
tants dels barris industrials clàssics del 
Besòs o del Poblenou. I en canvi combina 
bé amb el lloc. És sorprenent, però és 
precisament aquesta correspondència 
entre personatge i entorn el que figura 
i condensa en la imatge el que és la Vila 
Olímpica. 

No vam arribar fins aquí per casuali-
tat. Intentàvem veure quina era la relació 
dels veïns de la Vila Olímpica amb el seu 
barri. Així com al Besòs era la recupe-
ració de l’espai públic, la unificació de 
les cases, el desenvolupament d’equipa-
ments i institucions, a la Vila Olímpica 
el que ens interessava era el punt de 
contacte entre espai públic i espai privat. 
Aleshores vam fixar-nos en els jardins 
privats accessibles al públic, que sem-
blen representatius del barri. 

Considerem aquesta foto una primera 
aproximació a la complexitat de la Vila 
Olímpica. No és satisfactòria en la mesu-
ra que, tot i que s’hi veuen dues persones, 
l’escala de la composició és massa 
grandiosa.

Havíem de trobar el mitjà de mostrar 
com en aquesta Vila Olímpica els carrers 
estan tallats per edificis, edificis pont, 
com construint carrers amb ponts s’havia 
creat una nova densitat que s’afegeix a la 
reixa de Cerdà. El caràcter grandiós de la 
foto no es correspon amb la realitat. Per 
això aquesta imatge no es pot inscriure en 
un treball rigorós sobre la Vila Olímpica.

Jean-François Chevrier (JFC): Això 
significa que una imatge que no funciona 
a la paret tampoc no funciona al discurs, 
i per la mateixa raó! A la paret, és una 
imatge «amb efecte»; una imatge on el 
contrast entre els personatges i l’arqui-
tectura és massa accentuat.

JR: A l’origen d’aquest mercat hi ha 
un projecte alternatiu dut a terme per ar-
quitectes, sindicalistes i representants de 
les associacions de veïns, a l’institut on 
faig classes. Es tractava de crear un punt 
de vinculació entre el barri del Besòs i 
el de la Mina; d’aquí ens va venir la idea 

d’una plaça amb porxos que pogués aco-
llir un mercat quinzenal. Aquest mercat, 
efectivament, s’ha convertit en un punt 
fort de relacions econòmiques, socials, 
però també en un lloc d’integració: els 
veïns de la Mina, molt marginalitzats, en 
particular els gitanos, s’hi reuneixen i 
poden trobar-se amb altres poblacions a 
través de relacions comercials. La imatge 
no està aconseguida. Tot i això, hem 
volgut ensenyar-la per insistir en el fet 
que la creació de documents implica tota 
mena de paràmetres.

PF: Jo estava extraordinàriament inte-
ressat en aquest lloc; tenia la impressió 
que totes les imatges que faria serien 
bones, i finalment no n’ha sortit cap de 
satisfactòria. Segurament estava massa 
atrapat pel tema, el vaivé dels personat-
ges que evolucionaven com en un ballet. 
Era un espectacle molt seductor, potser 
massa…

JFC: Tot i això, el document és 
interessant en el pla de la informació. 
Ens podem imaginar molt bé que és un 
mercat molt viu empeltat en una arqui-
tectura sense qualitat, però efectivament 
la imatge no és del tot satisfactòria. Per 
què? Potser és una qüestió de distància. 
La mirada queda massa lluny. Objectiva 
un espectacle llunyà sense que hi hagi 
possibilitat de participació. El carrer en 
primer pla, molt ample, separa la mirada 
del seu objecte, és una frontera mental 
entre l’espectacle i l’espectador.

JR: Efectivament, des del punt de vista 
de l’art i la fotografia, la dificultat es plan-
teja en termes de distància. En la història 
de les ciències socials la cosa més aviat 
es planteja entre verstehen i erklären, 
comprendre i explicar. Cal trobar un 
equilibri entre l’empatia, la interiorització 
i la visió exterior. 

Aquesta imatge mostra ben bé el punt 
de contacte entre la Mina i el barri del 
Besòs, a través d’una gradació de cla-
robscurs, una mena de vincle entre dues 
realitats diferents que, gràcies a aquesta 
construcció, es converteix en un lloc 
de pas i d’intercanvis.

JFC: La imatge podria ser encara 
més forta, però hi trobem la il·lustració 
perfecta de tot el que pot produir la vostra 
col·laboració: en Patrick, amb el seu 

sentit de la pintura i de la intimitat, fixa la 
riquesa de les ombres i els efectes de la 
llum rasant entre els blocs de pisos. I el 
teu discurs, Joan, fa sorgir un sentit que 
no és manifest a la imatge.

JR: Hi ha una cosa que potser no hem 
analitzat prou als barris, i que justament 
està modificada en el cas present. És 
la cultura del carrer, que és molt forta 
a Barcelona. Justament aquest lligam 
entre el Besòs i la Mina no és un carrer. 
L’alternança de clarobscurs, aquesta 
intel·ligència del ritme arquitectònic, 
aquí la veiem ressaltada per la fotografia, 
mentre que no m’havia aparegut a prime-
ra vista. 

Aquest document mostra unes 
permanències, físiques i humanes. Apa-
rentment és un indret qualsevol, però en 
Patrick ha sabut captar-ne l’ànima. 

JFC: Hi ha una cosa que per a tu pot 
ser molt trivial però pot ser que no ho 
sigui per a aquell que ve de l’exterior, 
i és que Barcelona té molts cantons; no 
canto nades de carrer, com a París, sinó 
cantons estrets que creen una intimitat. 
Els arquitectes han treballat molt en 
aquest terreny i n’han fet una espècie de 
retòrica. Tu deies que havien creat un con-
sens que havia resultat extremadament 
eficaç en el terreny polític. Hi ha hagut 
un autèntic treball sobre la materialitat de 
l’espai públic, una requalificació real de 
l’espai públic, que segurament s’inscriu 
en aquest esperit de la ciutat que tu defi-
neixes com una «racionalitat càlida». 

JR: Aprofito aquesta discussió sobre 
les permanències i la presència de les 
tres xemeneies en aquesta imatge per 
destacar la importància dels punts de 
referència en un monument. Existeixen, 
però també els pots fabricar. Aquestes 
xemeneies són un punt de referència 
important. 

Aquesta foto s’hauria d’haver exposat, 
però no va trobar el seu lloc. A l’expo-
sició, la permanència és molt menys 
present que el canvi. És una imatge que 
m’ha emocionat molt. El lloc pot ser un 
lloc qualsevol, però el personatge té una 
presència real. El senyor Gil és el gran 
anarquista del barri; és un dels fundadors 
d’una cooperativa anarquista. Aquest no 
és pas un retrat psicològic, és realment 

una població relativament ben instal·lada, 
però amb un territori amenaçat de deterio-
rament, com la resta del Besòs. Tot i que 
les condicions d’allotjament han millorat, 
la població antiga corre el perill de perdre 
els seus béns a causa no pas d’eventuals 
expulsions, sinó de l’encariment dels im-
mobles. Pel que fa al barri de la Catalana, 
zona ja totalment marginalitzada, la seva 
destrucció és imminent.

Aquestes consideracions posen en 
relleu l’heterogeneïtat dels estrats de 
l’evolució urbana. I són precisament 
aquests punts de contacte entre les mo-
dificacions successives del territori, un 
autèntic palimpsest urbà, el que ens hem 
proposat evidenciar. La dificultat con-
sisteix a traduir visualment, en imatges, 
uns canvis estructurals profunds. Però 
he de dir que les petjades que ha deixat 
la superposició d’aquestes mutacions 
no m’havien semblat mai tan clares com 
quan vaig veure les imatges d’en Patrick. 
Ell, d’alguna manera, ha «creat» aquest 
paisatge. 

El nostre projecte és crear documents 
sobre un procés de transformació que 
afecta, en diferents moments de la 
història contemporània de la ciutat, les 
àrees d’ocupació popular. Com a histo-
riador, m’agradaria poder controlar la 
significació i les condicions de producció 
d’aquests documents. Per aconseguir el 
nostre objectiu hem posat en pràctica 
un mètode de treball: un «vagareig pro-
gramat» que permeti que els elements 
inesperats que puguin sorgir modifiquin 
i enriqueixin un programa de recerca 
rigorós, i que aquests elements signifi-
ca tius també hi apareguin. Però en la 
mesura que aquest treball s’inscriu en 
l’àmbit de la història i les ciències socials, 
hem de trobar un equilibri entre l’empatia 
i una visió objectivadora. A més del pro-
blema de l’aproximació al tema tractat, es 
planteja la qüestió de la polaritat, la dis-
tància i el punt de vista escollit. Atès que 
el nostre estudi es refereix no pas a un 
subjecte històric determinat, sinó a una 
zona sotmesa a transformació, ens cal 
establir un punt de vista i d’anàlisi ben 
precís. De moment tenim el riu, element 
de forta densitat referencial, i molt actu-
al, ja que s’està plantejant cobrir-lo. 

L’«optimisme visual» d’en Patrick va ser 
una condició indispensable per al bon fun-
cionament d’un projecte que aspirava a la 
creació d’una memòria i una representa-
ció col·lectives. Efectivament, em sembla 
impossible treballar des d’una perspectiva 
que imposi una visió negativa. Barcelona 
vista del Besòs correspon principalment 
a l’aproximació del contrast entre les 
classes populars en fase de sedimentació 
i uns processos globals que tendeixen 
a trencar aquesta sedimentació.

Focalitzem la nostra observació en 
aquesta àrea particular del front marítim 
en què una gran diversitat de grups 
socials topa amb un procés de canvi mo-
nolític. La diversitat de poblacions evita, 
impedeix, establir una relació empàtica 
exclusiva amb un grup donat. Intentem 
visualitzar les zones de contacte entre les 
comunitats, unes zones sorgides de la 
superposició de diverses onades d’urba-
nització. Pel que fa als nostres criteris de 
selecció dels elements que calia fotogra-
fiar, primer ens vam girar cap a la relació 
que mantenien els veïns del barri amb les 
seves condicions d’allotjament. És impor-
tant precisar que a Barcelona la majoria 
dels habitants són propietaris dels seus 
habitatges, cosa que engendra un lligam 
particular amb el territori. 

L’edifici en primer pla, comparable als 
HLM francesos, pertany a la categoria 
dels d’accés diferit a la propietat: les per-
sones instal·lades el 1962 van convertir-se 
en propietaris del seu habitatge l’any 
dels Jocs Olímpics, el 1992. La propietat 
modifica totes les perspectives de futur 
i permet negociar millores al barri. Els 
arbres situats al centre van ser plantats 
en el moment de la construcció dels 
habitatges. No va ser fins més tard, i a 
força de lluita, quan els veïns van obtenir 
serveis, un centre sanitari i… carrers 
urbanitzats.

He pensat que havíem de parlar 
d’aquesta imatge perquè em sembla que 
dona la mesura del xoc cultural provocat 
pel gegantisme dels edificis d’estil ame-
ricà, vinguts literalment d’una altra civi-
lització i instal·lats en la proximitat dels 
barris més desfavorits. A més o menys 
llarg termini, el que està amenaçat és el 
manteniment dels teixits socials al cor de 

la ciutat, perquè si el municipi tot sencer 
es converteix en un gran centre urbà, el 
preu de l’habitatge augmenta i provoca 
un èxode de la població.

Aquí s’observen les diferents fases de 
l’avanç de la tercera onada. A la dreta, es 
van establir negociacions amb els veïns 
del barri perquè es beneficiessin d’habi-
tatges barats, mentre que a l’esquerra es 
va arrasar tot per construir una zona de 
luxe; només es va conservar l’antic dipò-
sit d’aigua d’una fàbrica metal·lúrgica. 
L’arqueologia industrial es troba amb 
dues dificultats: d’una banda, la gent del 
barri va patir massa les condicions de 
vida dels obrers per desitjar una valorit-
zació d’aquestes catedrals de la indús-
tria, tot i la seva qualitat estètica; d’altra 
banda, aquestes xemeneies, ara mateix 
tècnicament obsoletes, ocupen un espai 
molt valuós i cobejat pels urbanistes i els 
promotors. El compromís establert entre 
els arquitectes i els veïns ha consistit 
a conservar únicament la xemeneia que 
serveix de dipòsit d’aigua.

Poblenou podria ser, segons els ar-
quitectes, un exemple de salvaguarda del 
patrimoni gràcies a la presència d’unes 
cinquanta xemeneies que destaquen 
sobre l’skyline del barri. A aquesta escala 
és un autèntic èxit. Però vist de prop, el 
resultat és incomprensible. Hauria estat 
preferible conservar zones de paisatge, 
sobretot tenint en compte que molts 
edificis eren reutilitzables.

Vam tenir grans dificultats per fer 
unes fotografies de la Vila Olímpica que 
es desmarquessin de l’estil publicitari i 
la propaganda a favor de la rehabilitació 
urbana. La Vila Olímpica encara no té cap 
altra imatge. És una cosa que s’ha de fer.

Patrick Faigenbaum (PF): Ens trobà-
vem en aquesta famosa Vila Olímpica i 
encara no sabíem quines imatges podrí-
em treure’n. Jo estava una mica deses-
perat, perquè les primeres visites a aquell 
barri no m’havien donat res. El carrer que 
es veu a la imatge era gairebé desert: un 
carrer amb porxos, potser un pèl metafí-
sic, quan va sorgir aquest noi, com una 
aparició. I no sé del cert per quina raó, 
potser per accentuar la perspectiva, em 
vaig ajupir instantàniament per fotogra-
fiar-lo des de baix.



208 209de «vagareig programat» permetia deixar 
que els fets apareguessin tots sols en el 
marc d’una recerca clarament definida. 
Els elements que trobem  modifiquen 
i enriqueixen les hipòtesis de recerca.

Principalment, a propòsit del retrat es 
va plantejar la qüestió de la relació entre 
allò que observem i la manera com ho 
observem, de la intervenció del fotògraf 
en la composició de la imatge o en la 
intervenció, aquesta vegada voluntària, 
dels retratats i de la validesa d’uns 
retrats d’aquestes característiques en 
el marc d’una recerca com la nostra.

[Nota de l'E.: aquí s'inicia la projecció  
d'una sèrie de retrats.]

JR: És l’Alfredo. Porta el bar de l’insti-
tut. Tota la seva vida està condensada en 
aquesta foto.

PF: Generalment, en el moment en què 
faig un retrat, la relació que s’estableix 
entre el model i jo és primordial. Però en 
el treball que porto a terme amb en Joan, 
les situacions d’intimitat són difícils de tro-
bar, no solament perquè treballem entre 
la urgència i el soroll, sinó també perquè 
el context del barri no s’hi presta gens. 
Malgrat tot, en la mesura que em fixo en 
les persones, els llocs i els objectes, puc 
haver captat alguna cosa d’aquest home 
i de l’entorn on treballa.

Tot i això, encara que durant molt de 
temps m’he considerat retratista, el retrat 
ha passat a ser, per a mi, una qüestió 
difícil. Estic buscant. Tinc la sensació que 
ja no sé què fer. En trobo en una situació 
bastant ambigua, em fa por la confron-
tació amb un model i alhora busco molt 
més que abans acostar-m’hi físicament. 
Aquest treball amb en Joan per a mi és 
l’ocasió de prosseguir la meva recerca 
sobre el retrat. 

En tot cas hi ha una cosa certa: 
m’estimo més captar els personatges «en 
situació» que no pas fer-los posar. Però 
pot ser molt bé que al retrat li falti pre-
sència. Tot el joc està en la relació entre 
el personatge i el lloc. 

JR: Des del punt de vista del docu-
ment, aquesta imatge ens informa sobre 
la relació totalment diferent que la noia i 
el noi mantenen amb la fotografia. Mentre 
ella sembla més aviat interessada pel seu 
company, ell, que és un gamberret bastant 

conegut al barri, està tot ocupat a donar 
una bona imatge de si mateix.

Aquesta foto és molt emocionant, té 
una força increïble. Però em pregunto si 
aquests nois han posat conscientment i 
fins a quin punt, en situacions d’aquesta 
mena, la fotografia no transforma el seu 
objecte. Des d’un punt de vista de la 
veritat documental, de l’autenticitat del 
document, aquesta foto pot ser discutible 
si ha estat feta sense concertació prèvia; 
tot depèn del grau de consciència del 
subjecte fotografiat i del subjecte que 
fotografia. 

Aquest retrat, en canvi, és perfecta-
ment acceptable des del punt de vista 
del document, en la mesura que les dues 
parts van controlar conscientment la 
seva fabricació. És molt diferent del retrat 
fet al bar, més espontani; en canvi, és 
igual de fidel al model. 

L’institut on faig classes durant al-
guns anys ha desenvolupat el seu propi 
projecte. Malgrat les reticències de les 
autoritats educatives, havia aconseguit 
establir una relació forta amb el barri i va 
resistir a la transició política. Però en el 
moment en què el barri i l’ensenyament 
van entrar en crisi, un grup minoritari 
de professors va donar suport al discurs 
feixista d’algunes persones, que així van 
poder prendre ràpidament el control de 
la institució. Els projectes en curs van ser 
suprimits, nombrosos docents van patir 
represàlies i fins i tot van ser obligats a 
canviar d’institut. L’institut es va replegar 
sobre si mateix, els lligams amb el barri 
van quedar tallats.

L’institut és una peça fonamental del 
nostre projecte, perquè per a les persones 
que estan instal·lades en aquests barris 
l’educació és una prioritat, al mateix nivell 
que la propietat del seu habitatge, la mi-
llora general de les condicions sanitàries 
o la jubilació. El resultat és que la fragilitat 
de l’institut és la metàfora perfecta de la 
fragilitat del Besòs en conjunt. Aquesta 
és la raó per la qual calia donar-li un lloc 
central en la nostra recerca.

Aquest retrat de l’antic director de 
l’institut era profètica. En un primer mo-
ment no el vaig comprendre. Em va cal-
dre temps per adonar-me que en Patrick, 
mantenint-se a distància del personatge, 

evitant acostar-s’hi, havia captat justa-
ment l’abatiment del director, i que era 
justament allò el que calia mostrar.

JFC: És un retrat fantàstic, però penso 
que no l’hauríem pogut exposar sense 
traçar la història de l’institut. Sense 
aquesta informació, corríem el perill de 
donar una imatge falsament negativa 
d’aquest home.

JR: Aquest retrat va provocar una gran 
discussió entre nosaltres, en Patrick i 
jo, sobre les possibilitats d’intervenció 
del fotògraf en un document. En Patrick 
va dirigir la posa dels dos personatges. 
 Dictant-los com havien de posar les mans, 
va fabricar un retrat magnífic, però jo em 
pregunto si la imatge és la que ha de ser. 
No puc comprendre les raons d’una in-
tervenció parcial sobre un retrat. Aquí, la 
col·locació de les mans expressa potser 
una manera de veure aquests dos cossos, 
però per a mi això correspon més a una 
història de la fotografia i la pintura que no 
pas al caràcter i la situació específica de 
dues persones fotografiades. 

El resultat hauria estat diferent si ells 
mateixos haguessin decidit la posició de 
les mans. D’altra banda, moltes vegades 
hi ha una interacció entre les actituds 
treballades pel model i aquelles que ha 
arreglat el fotògraf. Llavors és impossible 
discernir si l’arranjament obtingut està 
més aviat al servei del contingut, del 
sentit, o si serveix sobretot la composició.

PF: Una imatge se sosté per la seva 
construcció. Tots els elements han de 
concordar perquè la imatge sigui llegible. 
Les posicions o els gestos que no lliguen 
embrollen el sentit.

A la imatge que formava aquesta pare-
lla quan em van aparèixer, la posició de les 
mans no lligava. Per això vaig intervenir. 
Reconec que els meus criteris venen dic-
tats per l’estudi de la pintura. Penso sobre-
tot en la manera com Manet i Velázquez 
col·loquen les mans als seus retrats. 

Marc Pataut: Quan un fotògraf fa un 
retrat, proposa a la gent una imatge de si 
mateixos que no és forçosament la seva. 
Intervé entre el model i l’espectador. Les 
referències pictòriques o fotogràfiques po-
den ser una mediació cultural: en Patrick 
és un mediador entre els veïns del Besòs i 
nosaltres, espectadors llunyans, forasters.

ell, i és igualment tota una història asso-
ciativa, arrelada, i que dona una dignitat 
increïble a aquest espai.

JFC: El personatge es col·loca a l’es-
cala exterior ben bé com si estigués a 
casa seva. Aquí hi trobem la retòrica de 
l’interior-exterior que qualifica l’espai 
de la ciutat tradicional a escala humana. 

JR: Jo penso que aquesta foto 
formarà part de la memòria del Besòs 
i de Barcelona. És una vista de la Vila 
Olímpica des d’un jardí on un grup de 
pakistanesos passa la tarda. L’espai està 
construït d’una manera completament 
inesperada en la mesura que el 1992 a 
Barcelona no hi havia immigrants asià-
tics. D’altra banda, la ciutat coneix fortes 
tensions lligades a aquesta immigració. 
Aquesta imatge vehicula una visió nova 
de la integració d’aquests grups. Els 
confereix una certa dignitat, no apa-
reixen com a immigrants que pateixen 
misèria, sinó com a ciutadans pacífics. 
Això sí, la camisa blanca els designa 
immediatament com a estrangers, ja que 
cap barceloní no vesteix d’aquesta ma-
nera. Aquest signe d’estrangeritat, aquest 
punctum sociològic, és evident per a un 
barceloní.

A parer meu, el que caracteritza els 
bons documents és el fet d’estar arrelats 
sense ser «localistes», sense caure en 
el particularisme. És una foto interessant 
perquè aconsegueix integrar una com-
binació d’elements heterogenis a unes 
tradicions arquitectòniques diferents.

JFC: El pont apareix com una cita 
del món industrial, però en model reduït. 
Ens trobem amb un món en reducció 
carregat de cites històriques. Ens trobem 
igualment amb uns personatges que 
s’han construït una mena d’intimitat, el 
joc interior-exterior reforçat pel contrast 
entre la llum i la zona d’ombra on es 
resguarden. 

JR: A tot arreu, ja sigui als barris ele-
gants o a la Mina, en Patrick fotografiava 
gitanos, potser pels seus rostres, tan 
«historiats». Però tot i que siguin relati-
vament presents en aquest barri, només 
representen un percentatge molt petit 
de la població. Sigui com sigui, l’espai 
públic és el seu territori, els resulta fàcil 
apropiar-se’n. El que és particularment 

interessant d’aquesta imatge és la ma-
nera com colonitzen un banc qualsevol 
de la nova Diagonal per fer-ne un lloc de 
conversa. 

Aquí veiem una font que participa en 
la requalificació dels espais de la perifè-
ria. Se situa en un lloc destinat a acollir 
el centre comercial més gran d’Europa. 
Tot i que és recent, canviarà d’ubicació 
en una pròxima reforma. La segona foto 
d’aquesta font provoca un sentiment de 
malestar, perquè el que hauria de ser un 
raig d’aigua enmig d’una avinguda s’ha 
convertit en una mena de disc al centre 
d’un solar, no hi ha cap transició amb els 
habitatges.

JFC: La primera imatge correspon 
al discurs sobre la requalificació dels 
espais públics. Aquestes operacions de 
requalificació són accions puntuals, de 
vegades bastant monumentals, com en 
el cas present. Veiem el context arqui-
tectònic en què s’inscriu la font. Però la 
imatge següent bascula cap a una altra 
cosa: frega allò fantàstic, produeix un 
efecte, diguem-ne, d’estranyesa inquie-
tant. Aleshores, en relació amb la idea 
que tu et fas de la vostra recerca i de 
l’efecte que hauria de produir al públic 
de Barcelona, què significa aquesta 
imatge, què aporta?

JR: Representa un fracàs de la monu-
mentalització.

JFC: És satírica?
JR: Jo no la veig gaire satírica, sinó 

sobretot inquietant. Potser és que estic 
massa impressionat per la significació 
que té per a mi en aquest moment. Mos-
tra un monument fallit. El coure s’ha rove-
llat, s’ha tornat verd… És un monument 
interessant, però reconec que la foto no 
està aconseguida: la desproporció entre 
el sòcol i els edificis no es correspon 
amb la realitat; la perspectiva ha aixafat 
els plans; els dos elements, la font i els 
edificis, de fet estan molt més allunyats.

Era absolutament necessari abordar 
la difícil qüestió dels espais de lleure on 
es barreja la diversió i la banalitat: tota 
la banalitat que acompanya la «diversió 
programada», en particular els centres 
comercials. Ens vam fixar no tant en la 
cosa banal en si, sinó més aviat en l’an-
coratge de la banalitat en allò quotidià. 

El nostre «vagareig programat» s’uneix a 
l’avorriment col·lectiu que absorbeix quasi 
el 50 % del temps lliure d’una població 
com la de Barcelona. Però com es pot 
presentar aquest fenomen?

JFC: Voler mostrar coses banals con-
cebent-les com a tals sempre acabarà 
produint imatges banals. El biaix de 
la sàtira pot ser una escapatòria, però 
aquesta idea de la sàtira actualment ja no 
es treballa. Ha quedat reduïda a la burla 
o la ironia, queda psicologitzada, quan en 
realitat la sàtira és un gènere literari que 
al segle xx es va mesclar amb el gènere 
burlesc. L’obra de Walter Evans, per exem-
ple, de vegades és satírica i burlesca.

JR: Aquesta imatge espontània —que 
jo titularia «Després de la sèrie de les 
quatre»— resulta que és, en aquest cas 
concret, particularment satírica, i més 
encara si entenem la inscripció que hi ha 
a l’aparador de la botiga, «Infantilandia», 
una botiga que ven tant sostenidors com 
roba per a nounats.

JFC: A l’exposició vam juxtaposar 
les fotos d’en Patrick amb els dibuixos 
d’Anne-Marie Schneider. Vaig demanar 
a l’Anne-Marie que escollís una foto d’en 
Patrick sobre la qual ella volgués empel-
tar o «clavar» els seus dibuixos. En el cas 
present, ens trobem amb la sàtira com 
a gènere, com a mode de coneixement 
i com a retòrica. 

JR: El tema que suscites a través de la 
qüestió de la sàtira ens remet al mètode 
de què parlàvem abans, que consisteix a 
trobar un posicionament just entre em-
patia i mirada analítica. Tota la dificultat 
consisteix a trobar un punt d’equilibri 
entre aquestes dues aproximacions. El 
nostre mètode de treball és anomenat, 
potser  impròpiament, «vagareig progra-
mat», però a mi m’agradaria que quedés 
clar que es tracta de permetre que els fets 
es revelin per si mateixos, i de tota mane-
ra la lectura i la comprensió que n’obte-
nim passen per una graella d’hipòtesis: 
la realitat no es revela mai tota sola, sinó 
a través d’una mirada, d’unes idees pre-
establertes. Considerar que la realitat ha 
d’«encaixar», respondre a una teoria de-
terminada, en canvi, correspondria a una 
certa concepció de les ciències o a la d’un 
art al servei d’un poder totalitari. La idea 
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aquesta mateixa qüestió però en sentit 
invers. Ells interroguen persones que 
els són forasters, mentre que vosaltres 
observeu els grups majoritaris. Així 
doncs, la qüestió d’allò proper i allò llu-
nyà es planteja de manera forçosament 
divergent.

JR: El problema és el de l’alteració del 
realisme provocada per la presència del 
fotògraf. La nostra col·laboració no ha 
pogut evitar aquesta alteració. No hem 
prohibit als models que adoptessin la 
postura que volguessin, perquè això no 
redueix necessàriament el grau d’autenti-
citat de la imatge.

JFC: El que planteja un problema aquí 
és més aviat l’ambivalència del retrat. 
L’angoixa actual d’en Patrick es basa 
precisament en una concepció del retrat 
que tendeix a fer que l’espectador, davant 
de la imatge, digui «És ben bé ell, és total-
ment ell», una fórmula tan seductora com 
inquietant. Tot el discurs teòric ha vacil·lat 
quan hem abordat la dialèctica d’allò es-
trany i allò semblant, a través de les imat-
ges captades a l’institut, que incumbeixen 
directament a en Joan. Per tant, aquesta 
manera de fer remet a una introspecció 
d’allò idèntic, d’allò semblant, i no pas a 
una observació del foraster. 

JR: Efectivament, ens hem vist con-
frontats a la representació del que ens és 
familiar. És precisament per això que vaig 
negar-me a acompanyar en Patrick per a 
la sèrie de retrats de membres del meu 
institut: el resultat hauria quedat forçosa-
ment falsejat. La meva única intervenció 
amb en Patrick va ser guiar-lo en la tria de 
les persones importants o interessants 
de fotografiar. En cap cas no vaig interfe-
rir en la composició de la imatge.

JFC: Si considerem l’institut una 
estructura col·lectiva, els retrats efectu-
ats en aquest context queden carregats 
d’un sentit, no pas per a l’individu retra-
tat, ni per al retratista o el «coretratista», 
sinó per al col·lectiu. Jo admeto sense 
problemes que un retrat, carregat d’ele-
ments forasters, pugui ser assimilat per 
la col·lectivitat, en la mesura que tots 
els papers hi estan clarament definits 
i que aquesta col·lectivitat funciona. 
Aquest equilibri, però, es va trencar 

amb la intrusió del retrat dels pares 
d’alumnes, persones externes a la col-
lectivitat. En un altre pla, més general, 
no és sempre la mirada de l’estranger 
la que posa en evidència les figures de 
la crisi? Les col·lectivitats modernes es 
defineixen essencialment com a gesti-
ons de crisis. 

JR: Les últimes imatges que projec-
tarem em sembla que il·lustren això que 
dèiem, però certament d’una manera 
més atenuada. 

Aquesta imatge mostra amb exac-
titud la Vila Olímpica d’avui dia; d’altra 
banda, és la perfecta il·lustració del 
concepte d’una «racionalitat càlida». 
La composició ortogonal de la imatge 
evita qualsevol rigidesa freda, gràcies a 
la suavitat que aporten els colors i els 
materials. Aquest fenomen s’inscriu 
en l’estela lògica dels plans de Cerdà 
i de l’arquitectura de Santa Maria del 
Mar. En tots dos casos hi trobem una 
estructura d’oposició entre la puresa 
de la línia geomètrica i la sensualitat, i 
una alternança rítmica entre espai buit 
i espai ple, entre rapidesa i lentitud, 
entre verticalitat i horitzontalitat, etc. 

JFC: En Joan resulta visionari quan 
posa en relació la continuïtat urbanís-
tica de la Vila Olímpica, idealitzada per 
en Patrick, amb Cerdà i Santa Maria 
del Mar. Amb aquesta analogia estableix 
una lògica de progressió que s’estira 
des del segle xiii fins al segle xxi, pro-
jectant simultàniament una imatge de 
«costura» de l’espai públic devastat. 

JR: Aquesta última seqüència és més 
sobre Glòries que no pas sobre Santa 
Maria del Mar. En aquest cas precís, la 
dificultat va ser destacar, relativament 
a la imatge total de la ciutat, la diversitat 
d’elements que han configurat aquest 
barri, abans totalment industrial i ara en-
vaït pels centres comercials. Només una 
distància d’observació mitjana permet 
una anàlisi satisfactòria d’aquests fenò-
mens de mutació. Des del punt de vista 
del muntatge, si abordem Barcelona 
vista del Besòs no pas des d’una òptica 
metodològica, sinó des d’una perspec-
tiva de conjunt, la seqüència d’imatges 
induiria a una representació de la ciutat 
molt més acceptable i realista que la 

que ofereixen les fotografies oficials. És 
precisament aquí on adoptem aquesta 
«distància mitjana» de què parlava fa un 
moment. 

Les dues últimes imatges evoquen 
principalment el canvi d’escala. Si des-
placem l’angle de visió original, Barcelona 
vista del Besòs, per poder accedir a una 
percepció global de la ciutat, la proble-
màtica de sortida està necessàriament 
modificada.

Per concloure la nostra explicació 
d’aquest vespre, he escollit una imatge 
que em sembla que il·lustra perfectament 
aquest concepte de «distància mitjana». 
Aquesta fotografia, que sens dubte 
vehicula una dimensió que n’incrementa 
el valor, d’altra banda va engendrar un 
fenomen d’identificació general que va 
contribuir a integrar-la en l’imaginari 
col·lectiu del barri. 

JFC: Durant la sessió va sorgir una 
certa violència, i ara concloeu amb dues 
imatges de pacificació?

JR: No et sembla una prova 
 d’optimisme?

1. N. de l’e: Transcripció de la intervenció 
de Patrick Faigenbaum i Joan Roca i el 
debat mantingut al seminari Des territoires, 
conduit per Jean François Chevrier a la 
Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts 
(ENSBA), París, el  31 d’octubre del 2001.  
L’original en francès és un document de 
treball amb il·lustracions, notes i comentaris 
de cara a una possible publicació que 
mai va arribar, les quals s’han omès aquí. 
El text conserva l’estructura de projecció 
de diapositives comentada, tot i que les 
imatges a les quals el text fa referència no es 
reprodueixen. Una versió editada d’aquest 
text es va publicar a la revista Cités n. 11, 
2002, com complement del text de Joan Roca 
que es publica a continuació.

2. Nota de l’e.: Jeux de mains, jeux de vielains 
a l’original.

JFC: Aquesta mediació pot ser també 
una negació de l’estranyesa. Per a mi, 
aquesta imatge participa sobretot d’una 
fascinació del retrat que bloqueja la pa-
raula. No hi ha escolta. Els personatges 
estan fascinats per l’aparell fotogràfic, 
atrapats en la imatge que s’hi forma. El 
mateix Patrick estava fascinat pel retrat 
que tenia davant seu. Ja no hi veia dues 
persones, sinó una imatge feta que ell 
només havia de retocar. La seva interven-
ció es va produir en el marc d’aquesta 
fascinació.

JR: Una imatge pot ser fabricada, és 
clar, però en una recerca com la nostra 
subsisteix un problema: com es poden 
controlar les condicions de producció 
dels documents? En aquest nou retrat, 
les condicions de fabricació sembla que 
hagin quedat dominades gràcies a la 
bona disposició del model.

JFC: En aquest cas, la resposta a la 
fascinació és la que va adoptar Picasso, és 
l’alteració, si no la negació, de la semblan-
ça naturalista, la deformació fisonòmica, 
el treball sobre l’asimetria, sobre el perfil. 
El personatge està privat de nucli, però 
queda tancat en el cercle retòric que 
Lévi-Strauss retreia a Picasso: «Aquesta 
espècie d’empresonament que l’home 
s’infligeix cada dia més al si de la seva 
pròpia humanitat…, aquesta espècie de 
món clos on l’home, tot sol amb les seves 
obres, s’imagina que es basta a si mateix».

En resum, el retratista corre sempre 
el perill de tancar-se o bé en el positi-
visme de la recerca, o bé en una retòrica 
pictòrica més o menys personal. La via 
és estreta. Vull subratllar que, amb els 
dos últims retrats que acabem de veure, 
hem sortit del marc d’una estricta recer-
ca urbana, ens hem allunyat del positivis-
me de la recerca. Ens trobem més aviat 
en una mena d’antropologia pictòrica, 
on les referències a la pintura actuen 
alhora com a mediació i com a ocultació. 
Ens trobem també dins de la psicoanàlisi 
i els lliscaments fantasmagòrics propi-
ciats per l’inconscient del fotògraf o en 
aquest cas dels dos subjectes associats. 
Tot el vostre debat sobre la manipulació 
fotogràfica remet a la famosa fórmula: 
juegos de manos, juegos de villanos».2 
[Rialles] 

JR: Després de l’urbanisme, ens vam 
interessar per les institucions primàries, 
la de la família en primer lloc, després 
les institucions buscades, creades, fabri-
cades. Aquesta foto representa l’interior 
d’una escola de dansa. El seu impacte 
rau en la captació frontal del grup en 
plena discussió. Aquest retrat d’un grup 
unit per una història col·lectiva il·lustra 
la formació d’un sòlid teixit social al si 
del barri. 

Aquí tenim un altre exemple de «ca-
pital social», el que es produeix a través 
de les relacions espontànies. La imatge 
capta una poètica de l’espai propi del 
Besòs, una qualitat de l’espai, una den-
sitat que no ens esperaríem trobar en un 
barri de la perifèria.

PF: L’agitació causada per la família 
situada al cafè, en primer pla, contrasta 
amb la tranquil·litat del jardí en segon 
pla. La divisió de la composició provoca-
da per la barra de ciment estableix una 
circulació visual entre els dos plans de la 
imatge, ben diferents. 

JFC: Tot i que l’espai en primer pla 
està animat pel joc dels nens, el conjunt 
causa sobretot una impressió de fragilitat 
bastant inquietant. Aquesta inquietud 
es concentra en el pes amenaçador de 
la barra de ciment. El primer pla s’orga-
nitza com un escenari de teatre on es 
desenvolupa l’acció, mentre que el segon 
pla queda fosc i resulta més misteriós. 
Aquest lloc, seleccionat pel seu interès 
sociològic, ha basculat cap a «una altra 
cosa», cap a un element d’estranyesa 
fantasmagòrica.

D’altra banda, em sembla que el 
desenvolupament mateix de la vostra 
presentació correspon a aquest efecte de 
desplaçament i basculació. Heu comen-
çat amb una explicació molt rigorosa, 
encadenant imatges sostingudes per un 
discurs teòric i metodològic ben emmar-
cat. El discurs ha basculat quan s’ha abor-
dat la problemàtica proximitat-distància. 
Aquesta basculació ha estat provocada 
per la sèrie de retrats.

Ara en Patrick s’interroga amb una 
certa ansietat sobre la seva pràctica 
de retratista. Es replanteja els seus 
hàbits, la seva habilitat tècnica. Ens ho 
ha  explicat. Es malfia de la fascinació 

produïda per la relació de confrontació 
del retrat.

El vostre discurs teòric, llavors, ha 
quedat atrapat en una turbulència «psi-
cològica», sense que això hagi implicat 
la desaparició del valor sociològic dels 
documents. Vosaltres mostreu uns retrats 
que plantegen tota mena de qüestions 
molestes, però en Joan s’aferra a una 
ètica de la recerca que em sembla una 
mica massa rígida. Si en una recerca 
social integrem l’experiència del retrat 
amb totes les seves ambigüitats, ja no 
ens podem limitar a les normes de l’ob-
jectivació participant. Hi ha objectivitat, 
és clar, però també hi ha fantasma.

A partir del retrat, la pura descripció 
s’enterboleix. Les fotos aèries, per exem-
ple, es convertiran en vistes d’una ciutat 
en ruïnes. 

Philippe Roussin (PR): Contràriament 
a la primera seqüència que exposava 
els forasters en un marc urbà, la segona 
sèrie ha fet sorgir de cop i volta els veïns 
del Besòs, a través de la família.

JFC: És indubtable, hi ha hagut ruptu-
ra, i això és bo, perquè demostra la qua-
litat de la vostra col·laboració. Ara el que 
heu de fer és integrar el que ha passat 
aquest vespre.

JR: La nostra aproximació metòdi-
ca s’ha aferrat a la representació de 
diversos punts de vista. Si no s’hagués 
organitzat com una seqüència per 
mostrar Barcelona vista del Besòs, la 
sèrie d’imatges hauria quedat composta 
d’una manera molt diferent, segur que 
jo no hauria adoptat aquest principi 
d’imatges repetitives. Per a l’estudi dels 
diferents barris, per exemple, hem volgut 
destacar l’especificitat dels llocs, produï-
da pels seus habitants.

JFC: Intentar racionalitzar el que s’aca-
ba de produir en el transcurs d’aquesta 
sessió seria de l’ordre de l’encegament 
voluntari. La vostra col·laboració ha 
produït un material resistent a qualsevol 
discurs positivista o estretament meto-
dològic.

PR: En termes metodològics, parleu 
de la dialèctica proximitat-distància: 
aquesta problemàtica adquireix tot el seu 
interès quan comparem la vostra manera 
de fer amb la d’un artista com Jeff Wall 
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onades, xoca amb la més gran metamor-
fosi urbana de Barcelona i una de les més 
notables del continent europeu. 

Fins no fa gaire, el parc de la Ciutade-
lla separava la ciutat vella dels suburbis; 
ara està situat al centre de la vila, no gaire 
lluny de les torres olímpiques. La nova 
Diagonal —amb una línia de gratacels 
que presideix la Torre Agbar de Jean 
Nouvel— i el projecte 22@ —que requa-
lifica grans espais de l’antiga indústria 
amb l’objectiu d’atraure oficines i seus 
d’empreses d’alta tecnologia— prenen 
el relleu de la Vila Olímpica, inaugurada el 
1992, en la ràpida i radical transformació 
d’aquest barri, el Poblenou, que va ser 
anomenat el Manchester català quan era 
el pulmó industrial i obrer més gran de la 
península Ibèrica.

Continuant cap al riu, ens trobem 
els barris molt més recents de Diagonal 
Mar, el Maresme i el Sud-oest del Besòs. 
L’estil dur de les imatges fotogràfiques 
dels grands ensembles (grans edificis de 
pisos) francesos no seria el més apropiat 
per representar-los. Cal recordar que a 
Barcelona la majoria d’habitants són pro-
pietaris dels seus habitatges. Això es nota 
en el manteniment dels interiors —que 
encara no hem pogut fotografiar ade-
quadament— i també origina un vincle 
particular amb el territori. El llarg esforç 
realitzat per comprar un pis, inicialment 
situat en un no man’s land, anava acom-
panyat de les lluites veïnals per reivindicar 
i obtenir equipaments i serveis —una 
escola, un centre sanitari, etc.—, jardins 
i… carrers urbanitzats. Un testimoni n’és 
l’agençament de la popularíssima rambla 
de Prim, un dels símbols de la política 
redistributiva que va desenvolupar l’Ajun-
tament als anys vuitanta amb l’objectiu de 
«sanejar el centre històric i valoritzar la 
perifèria», amb un autèntic treball sobre 
la materialitat de l’espai públic, que s’ins-
criu en aquest esperit de la ciutat que jo 
defineixo com el d’una «ciutat càlida». 
Però ara aquests barris es troben davant 
del nou Diagonal Mar, on un dels centres 
comercials més grans d’Europa, un barri 
de negocis i torres altíssimes d’aparta-
ments de nivell alt, dissenyats per Oscar 
Tusquets, constitueixen un dels exemples 

més impressionants de la manera com, a 
partir dels Jocs Olímpics, es va imposar 
la iniciativa privada. En aquesta zona, que 
durant molt de temps va estar mal equi-
pada, mal comunicada i va ser totalment 
perifèrica, les realitzacions i les conques-
tes dels veïns durant les dues últimes 
dècades corren el perill de quedar com 
a èxits provisionals i passatgers, si l’en-
cariment de l’habitatge provoca l’èxode 
progressiu de la població i la dissolució 
dels teixits socials existents. 

Una frontera invisible separa els barris 
que acabem d’evocar dels de la Mina i 
la Catalana, que ja pertanyen al municipi 
de Sant Adrià, massa petit per controlar 
els processos urbans que l’han afectat: 
la divisió de la conurbació en diferents 
municipis ha tingut indubtables efectes 
negatius a la perifèria. De fet, com més 
ens acostem al riu, més greus són les 
contradiccions que es plantegen. I així 
com el mateix Ajuntament de Sant Adrià 
va obrir de bat a bat les portes a la degra-
dació del territori autoritzant el 1914, al 
lloc on el pla Cerdà preveia un gran parc, 
la construcció d’una central elèctrica i 
permetent la urbanització de l’humil barri 
de la Catalana, l’Ajuntament franquista de 
Barcelona, més tard, va escollir aquesta 
zona fora dels seus límits per instal·lar-hi 
infraestructures de sanejament i situar-hi 
el 1973 el barri de la Mina, una aglome-
ració de més de 12.000 habitants sorgida 
de la concentració dels habitants més 
desfavorits dels suburbis. També allà va 
tenir lloc la remodelació més radical 
del front marítim (port nou, nous espais 
públics, nous edificis universitaris, zones 
residencials, etc.) dins del marc del Fòrum 
Universal de les Cultures convocat el 
2004 en col·laboració amb la UNESCO: 
la Mina va aprofitar l’ocasió per deixar 
de ser un enclavament marginal? Les 
coses que hi ha en joc són tan importants 
que, per primera vegada, els seus veïns 
semblen units al voltant d’un pla alternatiu 
comú i compten amb el suport directe 
de  l’alcalde… 

El document obtingut és interessant 
en l’àmbit de la informació. Ens podem 
imaginar perfectament que és un mercat 
molt viu empeltat en una arquitectura 
sense qualitat. Però aquesta imatge no 

és totalment satisfactòria: «Potser —diu 
Jean-François Chevrier— és una qüestió 
de distància. La mirem des de massa 
lluny. La mirada objectiva és un especta-
cle llunyà sense que hi hagi possibilitat de 
participació. El carrer, en primer pla, molt 
ampli, separa la mirada del seu objecte: 
és una frontera mental entre espectacle i 
espectador». En canvi, en el grup de nens 
que juguen a pilota, la conquesta del petit 
espai públic per part dels veïns del barri 
ha pogut ser captada en un lloc sense 
caràcter: la fotografia, en aquest cas, és 
un instrument automàtic per buscar i 
trobar; a partir dels nens que juguen en 
un entorn com aquell emergeix tota una 
concepció del barri: Barcelona té molts 
racons que creen una intimitat.

Quan la idea és menys destacada, 
resulta més difícil obtenir aquestes imat-
ges d’intenció «sintètica» que ens acostin 
a una caracterització de conjunt. Aquest 
ha estat, fins ara, el cas de la Vila Olímpi-
ca, segurament perquè, com que era un 
barri nou i menys definit, el nostre bagat-
ge d’idees era més imprecís. Per aquesta 
raó ens va ser molt més difícil tant esta-
blir un programa com poder vagarejar, 
«perdre’ns» significativament i fer fotos 
de la Vila Olímpica que s’allunyessin de 
l’estil publicitari i la propaganda de la 
rehabilitació urbana. La Vila Olímpica en-
cara no té una altra imatge. És un espai 
sense ànima fins al punt que es resistiria 
a qualsevol altre tipus d’imatge? No ben 
bé: «El carrer que veiem a la imatge està 
pràcticament desert; un carrer amb 
arcades, potser una mica metafísic, quan 
va sorgir aquell nen, com una aparició. 
Per accentuar la perspectiva —diu 
Patrick Faigenbaum—, em vaig ajupir 
instantàniament per fer li una foto des de 
baix». Com més miro aquesta foto, més 
clarament m’adono que la correspondèn-
cia entre aquell noiet, una mica estirat 
i amb el pit descobert, la geometria 
ordenada i repetitiva de l’arquitectura 
amb porxos i el cotxe que l’angle escollit 
situa darrere d’una vorera convertit en 
àmplia superfície despullada, tot plegat 
crea una visió reveladora d’aquell barri 
encara desproveït d’història. La recerca 
sobre les relacions entre els veïns de la 
Vila Olímpica i el seu territori també va 

El front marítim de  Barcelona: 
 crònica d’una transformació
Joan Roca i Albert

Per començar, recordarem que, segons 
Leonardo Benevolo, les ciutats des de 
l’edat mitjana van ser el motor del conti-
nent europeu, molt abans del naixement 
i la consolidació dels estats moderns. I 
tanmateix, la història i les ciències socials 
que s’ensenyen rarament tracten la ciutat 
d’una manera central. El nostre objecte, 
aquí, és el lloc de la imatge en la captació 
de la ciutat, ja que sense imatges no és 
plenament possible la captació de l’espai 
urbà. A Berlín, paradigma actual de la 
ciutat en curs de remodelació, el seguit 
d’imatges del primer terç del segle xx 
es barreja amb la producció d’imatges 
contemporànies, amb l’objectiu de 
teixir un vincle amb aquell passat remot, 
vorejant el període nazi i el de la ciutat 
dividida. Però si hi ha hagut una ciutat 
que ha estat a primera fila en la recerca 
fascinada de la imatge, és Barcelona: 
en aquesta ciutat, la remobilització del 
passat1 compta menys que la promoció 
directa de les millores urbanístiques en 
curs, enfocades com a fonament i testi-
moni de la indiscutible prosperitat global 
de la ciutat. Aquestes imatges, orientades 
al futur, tanmateix no deixen de topar 
amb el problema general de les imatges 
publicitàries: molt difícilment permeten 
l’apropiació del present. 

L’èxit sorprenent obtingut pel film de 
José Luis Guerín En construcción (premi 
Goya al millor documental el 2001) sobre 
la metamorfosi del Raval, a la Barcelona 
vella, confirma la necessitat d’una nova 
imatge de la ciutat. Falten imatges, falten 
relats. Però això no és pas exclusiu de 
Barcelona. El declivi del marxisme ha pre-
cipitat el refugi acadèmic de les ciències 
socials, cosa que ha deixat més espai a 
les experimentacions artístiques amb uns 
objectius que d’altra banda no sempre 
resulten fàcils d’identificar. Ara falta saber 
quins seran els efectes de l’encreuament 
entre història urbana i la fotografia que 
hem volgut intentar Patrick Faigenbaum, 
fotògraf resident a París, retratista, i jo 
mateix, geògraf especialitzat en la història 
de Barcelona. No es tracta d’il·lustrar un 

text ni de buscar les paraules per a una 
sèrie d’imatges: tot això remet a un perío-
de superat, aquell en què paraules i vistes 
de la ciutat tenien una significació clara. 
Barcelona vista del Besòs, títol de la recer-
ca que duem a terme en col·laboració des 
del 1999, aspira a constituir una osmosi 
d’imatges i paraules foses en una sola 
narració.2 L’objectiu és crear un document 
sobre l’estat de la qüestió capaç d’incor-
porar la condició històrica del palimpsest 
urbà.

Barcelona, capital d’un imperi colonial 
a l’edat mitjana, a partir del segle xviii va 
situar-se en primera línia de la revolució 
industrial. Va experimentar un fort crei-
xement que ràpidament va desbordar 
les muralles de la ciutat per estendre’s 
a les poblacions properes. El 1860, el pla 
d’extensió urbana concebut per Ildefons 
Cerdà —l’Eixample— anava més enllà 
dels límits dels municipis per proposar 
una metròpolis higiènica, igualitària i 
moderna que constituïa una de les en-
carnacions de l’ideal de l’urbanisme pro-
gressista europeu del seu temps. Sobre 
la quadrícula amb cantonades tallades en 
bisell, es va desenvolupar el modernisme 
català, amb l’obra d’Antoni Gaudí (1852-
1926) com a símbol evident de l’arquitec-
tura d’aquell període. A la Casa Milà (La 
Pedrera), Gaudí va trobar en el rigor geo-
mètric del xamfrà de l’Eixample l’element 
necessari per a la concepció d’una obra 
genial i, d’aquesta manera, l’encontre 
entre la raó de Cerdà i la passió de Gaudí 
va desembocar en la creació d’una de les 
obres mestres de l’arquitectura mundial.

La segona gran onada de creixement 
urbà, provocada per la segona revolució 
industrial, va ser particularment intensa 
als anys vint i entre la meitat dels anys 
cinquanta i mitjan anys setanta. És 
l’origen del desenvolupament de grans 
zones suburbials i nombroses barriades 
destinades a acollir els nouvinguts que 
moltes vegades no tenien més alternativa 
que allotjar-se en barraques, pensions 
o habitacions de lloguer. Així com en el 
moment de la primera onada migratòria 
els obrers vivien a les proximitats de la 
fàbrica (hi havia identitat entre el lloc de 
treball i el lloc de residència), aquesta 
segona onada va coincidir amb l’època 

en què el desenvolupament del transport 
públic i privat va causar la deslocalització 
a la perifèria de les activitats industrials 
i de les barriades obreres, com també 
l’allunyament entre el lloc de treball i la 
residència. L’àrea metropolitana tenia en 
aquells moments3 milions d’habitants. 

El final del segon impuls urbanitzador 
va coincidir amb el final de la dictadura 
franquista. El control dels moviments 
obrers sota la dictadura va tenir com a 
conseqüència paradoxal el desplaçament, 
almenys parcial, de les reivindicacions 
populars cap a l’urbanisme i les condici-
ons de vida. La millora dels barris, reivin-
dicada a partir dels anys seixanta, amb el 
retorn de la democràcia el 1975, va con-
vertir-se en la prioritat de les noves auto-
ritats, que així van poder mostrar la seva 
lleialtat al moviment  socialdemòcrata. 
La feina que es va dur a terme als barris 
populars va contribuir al naixement del 
consens polític que va fer possible els 
Jocs Olímpics del 1992, concebuts com 
una promoció de la ciutat en conjunt. Ho 
direm sense embuts: una gran part dels 
barcelonins van quedar-ne satisfets. 

Però aquell consens, materialitzat en 
una imatge triomfal de Barcelona que 
va ser objecte d’una gran publicitat tant 
a l’interior com a l’exterior de la ciutat, 
va permetre que es prosseguís amb una 
transformació urbana que innegablement 
es relaciona amb les exigències de la 
societat de la informació i la comuni-
cació, però que també és cada vegada 
menys interclassista i està cada vegada 
més lligada als interessos immobiliaris. 
Aquesta tercera onada, marcada pel 
desenvolupament del sector terciari i 
de les residències de nivell mitjà i alt, 
aspira a convertir tot el municipi en espai 
central d’una metròpolis que avui dia ja 
no experimenta creixement demogràfic, 
però que en canvi estén ràpidament la 
superfície urbanitzada. Aquesta tercera 
onada té uns efectes especialment sen-
sibles a l’àrea compresa entre el parc de 
la Ciutadella, als límits de la ciutat vella, 
i la desembocadura del Besòs. Així, hem 
centrat la nostra observació en aquesta 
zona particular del front litoral, on una 
gran diversitat de situacions, conseqüèn-
cia del procés de sedimentació dels barris 



214 215la «crida a l’ordre» procedent dels estrats 
intermediaris de les autoritats educatives 
—la «via pròpia» de l’Institut Barri Besòs 
s’ha convertit en un model molest quan 
la tendència passa a ser la privatització 
del sistema educatiu, com ara mateix.

El retrat on es veu un dels dirigents 
de l’associació de pares d’alumnes amb 
la seva dona ens ha permès precisar la 
qüestió dels graus i les modalitats 
d’intervenció en la creació d’una imatge 
pensada com a document. Aquesta 
imatge va provocar un debat entre Pa-
trick Faigenbaum i jo mateix. Apropant 
lleugerament l’un a l’altre aquests dos 
personatges, que estaven parlant, perquè 
formessin «una parella», en Patrick va 
fabricar un magnífic retrat, però jo em 
plantejo si la imatge és la que cal en 
relació amb la recerca. No veig dificultat 
en el cas dels retrats en què la interacció 
entre fotògraf i fotografiats és explícita, 
però tinc reticències pel que fa a les inter-
vencions que en la imatge final es tornen 
invisibles. Aquí, l’acostament, l’arranja-
ment, tal vegada expressen una manera 
de veure aquests dos cossos, però això, 
per a mi, correspon més a una història 
de la fotografia i de la pintura que no pas 
al caràcter i la situació específica de les 
dues persones fotografiades. El resultat 
hauria estat diferent si elles mateixes 
haguessin decidit la seva posició.

1. De l’original «Le front de mer de Barcelone: 
chronique d’une transformation», Cités, núm. 
11 (maig del 2002). París: P.U.F., p. 49-62.

2. Un primer estadi d’aquest treball es va 
exhibir a Barcelona en el marc de l’exposició 
«Processos documentals», del 13 de juny 
al 22 de juliol de 2001 [n. de l’e.: amb Jorge 
Ribalta com a comissari], que formava part 
del Barcelona art report 2001, coorganitzat 
per l’Institut de Cultura de Barcelona, el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el 
Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona, i després, a Paris, a l’exposició «Des 
territoires», École nationale superieure des 
beaux-arts, octubre-desembre de 2001, amb 
Jean-François Chevrier i Sandra Álvarez de 
Toledo com a comissaris. En el marc del se-
minari que acompanyava aquesta exposició, 
el projecte va ser objecte d’una presentació i 
un debat el 31 d’octubre de 2001. N’informen 
parcialment els extractes del debat reproduïts 

infra. [N. de l’e.: donat que aquí es publica la 
transcripció sencera d’aquesta presentació 
antecedint el present text, la breu versió 
editada que seguia el text de Joan Roca a la 
revista Cités s’ha omès, com també la selec-
ció de fotografies].  Pròximament, el treball 
de Patrick Faigenbaum i Joan Roca Barcelona 
vista del Besòs serà objecte d’una exposició a 
la Galerie de France, París. 

3. Aquesta qüestió es planteja de manera 
molt diferent a les capitals com París, on 
el poder de l’Estat té un paper decisiu en 
els temes locals. Barcelona, capital sense 
Estat, està limitada no solament pel suport 
històricament freqüent de l’Administració 
espanyola a la capital de l’Estat, sinó també 
per les reticències del Govern nacional ca-
talà, que, el 1987, va dissoldre la Corporació 
Metropolitana de Barcelona i es mostra 
hostil a qualsevol forma de reconeixement 
de la personalitat política d’una conurbació 
que concentra una part substancial de la 
població que té sota la seva jurisdicció. 
Trobem aquí una versió particular d’aquest 
dèficit democràtic general en una Europa que 
aspira a unificar els estats però es mostra 
molt reticent davant de l’emergència política 
de les grans ciutats, més encara que davant 
dels poders regionals. 

4. Joan Roca; Magda MesegueR (dir.). El futur 
de les perifèries urbanes. Canvi econòmic i 
crisi social a les metròpolis contemporànies, 
Barcelona, Institut Barri Besòs, 1994.

ser difícil. Així com al Besòs el que ens 
importava eren les diferents modalitats 
d’ús de l’espai públic, l’activitat al mercat, 
les botigues i la vida associativa, vam co-
mençar a comprendre que en el cas de la 
Vila Olímpica ens havíem d’interessar per 
la línia de contacte entre l’espai públic i 
els jardins comunitaris privats: aquesta 
frontera, en molts casos amb prou feines 
senyalitzada, existeix realment (amb uns 
vigilants tan discrets com disposats a 
intervenir) i constitueix l’espai més ric en 
esdeveniments socials. Però el que vam 
privilegiar va ser tot el que es referís a la 
inserció de la Vila Olímpica en el front 
marítim i el conjunt de la ciutat. La foto-
grafia d’un petit grup d’homes d’origen 
pakistanès descansant al parc dels Ponts 
va resultar ser una imatge inesperada 
de la Vila Olímpica, però també dels 
processos socials actius a Barcelona. La 
imatge obre discretament la porta a un 
nou relat: el de la presència i la capacitat 
d’integració dels nous barcelonins. No 
apareixen com a immigrants miserables, 
sinó com a pacífics i dignes ciutadans. 
La camisa blanca els identifica immedia-
tament com a persones d’origen foraster; 
seria difícil trobar un grup d’autòctons 
vestits d’aquesta manera. A la imatge 
es produeix una interacció interessant 
entre la Vila Olímpica, un espai construït, 
aquell aplec d’obres d’arquitectura mo-
derna que no renuncia, però, a les cites 
històriques, i l’espai social, constituït 
d’una manera totalment inesperada: 
el 1992, Barcelona no tenia gaires immi-
grants asiàtics.

Les imatges amb objectiu «analític», 
amb les quals aspirem sobretot a aïllar 
i captar uns «temes» concrets, tampoc 
no deixen de plantejar dificultats. Per 
exemple, encara no hem resolt el proble-
ma de la representació de les fàbriques 
—com Ca l’Aranyó al Poblenou—, aquest 
patrimoni en perill que és un testimoni 
del llarg passat industrial de la ciutat i 
explica la importància dels immigrants 
procedents de l’interior de Catalunya i 
de tot Espanya, com també dels seus 
descendents, en la formació d’una gran 
metròpolis. Tampoc no tenim solució 
per als temps i els llocs d’esbarjo, on es 
barreja la distracció amb la banalitat. 

No ens interessa tant la banalitat en si 
com l’articulació d’allò banal en la quotidi-
anitat, però com es pot fer aflorar l’am-
bient del dissabte a la tarda als bars dels 
grans centres comercials? «Voler mostrar 
coses banals concebent-les com a banals 
— recorda Jean-François Chevrier— no-
més pot produir imatges banals. El recurs 
a la sàtira pot ser una escapatòria, però 
actualment aquesta idea de la sàtira ja 
no es treballa. Ara, la sàtira ha quedat 
reduïda a la burla o a la ironia, ha quedat 
psicologitzada, mentre que la sàtira és 
abans que res un gènere que al segle xx 
va barrejar-se amb el gènere burlesc. 
L’obra de Walker Evans, per exemple, és 
de vegades satírica i burlesca». La sàtira 
és legítima en la creació artística, però és 
utilitzable en una aproximació documen-
tal de les pràctiques culturals? La doble 
condició —document i creació— que han 
de complir les imatges planteja interro-
gants difícils de resoldre. Molt a prop hi 
trobem les qüestions que suscita la foto 
de les quatre dones que posen sense 
premeditació i que van ser fotografiades 
sense que elles se n’adonessin davant de 
la botiga Infantilandia («Terra dels nens»), 
que ofereix tant sostenidors com roba per 
als més petits.

Fins ara hem abordat les qüestions 
relatives al «què» i el «com», del tot cons-
cients que tota imatge, des del moment 
que ens decidim a fer-la i emmarcar-la, 
vehicula uns pensaments més o menys 
explícitament presents a les tesis de tre-
ball. Tot i això, els problemes de mètode es 
plantegen de manera específica en el cas 
de les imatges a curta distància de grups 
i persones, perquè en aquest cas és difícil 
precisar quin és el grau d’interacció entre 
documentadors i documentats i les seves 
implicacions en el marc d’una recerca 
com la nostra. Si considerem les imatges 
com a «documents», llavors com podem 
controlar una sèrie de fotografies de 
grups i persones? Algunes de les imatges 
les vam obtenir en condicions gairebé es-
pontànies; en d’altres, les persones, més 
o menys còmodes, posen informalment, 
i en d’altres, finalment, la posa formal està 
dictada estrictament pel fotògraf.

Si el paisatge explicat a través de 
Barcelona vista del Besòs no es vol limitar 

a l’enregistrament del marc material i de 
grups humans anònims, si la història col-
lectiva s’ha d’encarnar igualment en les 
microhistòries dels grups i en les histò-
ries personals, aleshores el problema és 
encara més enrevessat. Integrar aquest 
nivell implica assumir la problemàtica 
del retrat: «Quan faig un retrat —diu 
Patrick Faigenbaum—, la relació entre 
el model i jo sol ser primordial. Però en 
aquest projecte, les situacions d’intimitat 
són difícils de trobar, no tan sols perquè 
treballem amb urgència i amb soroll, sinó 
també perquè el context del barri no s’hi 
presta. Malgrat tot, en la mesura que 
estic atent a les persones, als llocs i als 
objectes, puc haver captat alguna cosa 
de tal persona i de l’entorn on treballa. 
Durant molt de temps em vaig considerar 
retratista, però ara per a mi el retrat s’ha 
convertit en una qüestió difícil. Em trobo 
en una situació ambigua, em fa por la 
confrontació amb un model i alhora bus-
co, més que abans, la proximitat física 
amb ell. Aquest treball em proporciona 
l’ocasió de prosseguir la meva recerca. 
Ara m’estimo més captar els personatges 
“en situació” més que no pas fer-los 
posar; però aleshores el retrat pot quedar 
molt mancat de presència. Tot el joc 
resideix en la relació entre el personatge 
i el lloc».

Renunciar a les distàncies curtes i al 
retrat deixaria aquest projecte sense el 
seu contingut. La qüestió es va plantejar 
de manera crucial en relació amb l’Ins-
titut Barri Besòs. Aquest institut —del 
qual soc professor— ocupa un lloc 
important en la nostra recerca. I això 
per diverses raons. D’una banda, perquè 
alguns projectes anteriors han donat peu 
a una entrada en relació d’una producció 
científica, una creació artística i un 
debat ciutadà sobre els suburbis.4 D’altra 
banda —i sobretot—, perquè en certa 
manera l’institut pot ser considerat «una 
metàfora del Besòs en conjunt». Creat el 
1977 per la pressió de les manifestacions 
al carrer, actualment és víctima de la 
fragilitat de l’acord educatiu i social 
establert entre l’institut, les famílies i les 
associacions de veïns, que va funcionar 
durant més de dues dècades, però que 
actualment passa un temps de crisi per 
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Sala 1: Territoris del marge dret del riu Besòs
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Sala 2: L’Institut Barri Besòs

Sala 3: El Mercat del Besòs
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Sala 4: Barri de la Mina
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Sala 5: El Poblenou i els barris del Besòs
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Sala 6: La plaça de les Glòries

Sala 7: Diagonal Mar i voltants, el 2004
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Sala 8: Can Ricart, al Poblenou, el 2005
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Sala 9: Del Poblenou al final de la Diagonal
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Col·leCCió Pòsits 

Barcelona vista del Besòs és el resultat de la inhabitual col·laboració d’un fotògraf (Patrick 
Faigenbaum) i un geògraf (Joan Roca) per arribar a un retrat urbà singular. Realitzat entre 
París i Barcelona, és un testimoni de la transformació de Barcelona en el trànsit de segle, 
quan en temps postolímpics les  obres s’estenien metròpoli enllà, amb l’obertura de la 
Diagonal, el 22@ i els plans en l’àrea del Fòrum 2004, vora la Mina i el Besòs. Les primeres 
fotografies són del 1999 i les darreres del 2008, l’any en què esclata la crisi. 
El treball no aspira a descriure una zona de la ciutat o una comunitat, sinó a abordar 
la representació complexa d’un procés urbà, amb la interacció entre les intervencions 
urbanístiques i els barris del front marítim, començant per un espai educatiu i de trobada 
ciutadana:  l’Institut Barri Besòs. Aquesta perspectiva fa emergir una ciutat coneguda 
i estranya alhora: s’acosta al punt de vista de la gent corrent dels barris i és també, des 
d’un territori concret, una mirada sobre la gran ciutat.


