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Presentació

BARRAQUES
LA CIUTAT INFORMAL 

El Museu d’Història de Barcelona presenta, dins el marc del programa 
Barcelona Diàleg Cultural, l’exposició <<Barraques. La ciutat informal>> del 18 
de juliol de 2008 al 22 de febrer de 2009. La mostra ens presenta el barraquisme 
a la Barcelona del segle XX com un fenomen urbà i ens ajuda a reflexionar sobre la 
ciutat informal versus la ciutat planificada. 

Mitjançant documents, imatges i les veus dels seus protagonistes com a record i 
memòria de la ciutat informal, l’exposició s’aproxima a aquest fenomen i mostra 
una part del seu microcosmos urbà i social.

<<Barraques. La ciutat informal>>, s’inscriu en la línia d’exposicions centrades 
en tots els aspectes històrics que contribuïren a la formació de la Barcelona 
actual, dins el programa d’exposicions temporals sobre la Barcelona moderna i 
contemporània que organitza el Museu d’Història de Barcelona a les sales de la 
Casa Padellàs.

Barraques del Trascementiri. Barcelona  1983. 
Foto d’ Albert Aymaní. Arxiu Històric del Poblenou.

BARRAQUES
LA CIUTAT INFORMAL 

El barraquisme, un fenomen urbà de primera magnitud a Barcelona des del 
principi del segle XX fins gairebé els Jocs Olímpics, creà una vertadera «ciutat 
informal» al costat dels nuclis antics, de l’Eixample i de les diverses formes de 
creixement de la perifèria urbana. Aquesta ciutat informal s’estengué per la 
muntanya de Montjuïc, pel front marítim, per alguns espais intersticials del ma-
teix Eixample i pels turons que envoltaven la ciutat.

Montjuïc, el Somorrostro o el Carmel esdevingueren noms mítics encara vius en 
l’imaginari de la ciutat per la duresa de les condicions de vida dels seus habitants 
i també perquè sovint es convertiren, en temps de creixement sense democràcia, 
en banc de proves de moviments assistencials, socials i veïnals. Uns moviments 
que en els anys seixanta i setanta es transferiren als grans polígons de l’extraradi, 
on foren reallotjats la majoria dels seus habitants, que hagueren de lluitar de nou 
per aconseguir uns equipaments i uns serveis que no arribaven. En aquest com-
bat durador per la ciutat i per la ciutadania es troba una de les claus del notable 
pes dels moviments urbans en la transició a la democràcia.

Ben diferent fou l’ambient dels darrers nuclis barraquistes, en els anys vuitanta, 
de caràcter molt més marginal i amb no poques barraques ocupades per famílies 
provinents d’altres nuclis ja desallotjats: la gran precarietat social dels seus habi-
tants, i més en temps de crisi econòmica, obligà a una difícil cerca d’altres vies de 
solució, no sempre satisfactòries.

L’estudi històric del fenomen pren relleu no sols a l’hora d’abordar la trajec-
tòria del segle XX a Barcelona i fer-ne balanç, sinó també a l’hora d’estudiar els 
processos històrics de creixement urbà informal arreu del món. Ambdós aspectes 
seran tractats a bastament en el programa de conferències i debats lligats a 
l’exposició, a partir del mes d´octubre.
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Introducció

LA CIUTAT INFORMAL. 
EL BARRAQUISME A LA BARCELONA DEL SEGLE XX 

El barraquisme de barcelona: un fenomen urbà  
Ciutat informal versus ciutat planificada

El barraquisme de Barcelona, fenomen urbà esdevingut al llarg del segle XX, creà 
una ciutat informal al costat de la ciutat planificada dels nuclis antics, l’Eixample, 
els polígons i d’altres formes de creixement perifèric. Aquesta ciutat informal 
s’estengué per la muntanya de Montjuïc, el front marítim i ocupà tant els turons 
com alguns espais intersticials de la perifèria de l’Eixample.

La seva total eradicació els anys anteriors a la Barcelona Olímpica no n’ha deixat 
escasses empremtes en el territori, però la seva història, perviu en la memòria de 
molts dels antics barraquistes i encara és plena de llums i ombres.

Carrer de les barraques de Francisco Alegre (El Hoyo),
Barcelona cap a 1974. Mariano Velasco. Arxiu
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

1
EL PRIMER 
BARRAQUISME.
ANYS VINT I TRENTA 

Una llarga tradició d’infrahabitatge:

1914 / 1.200 barraques
1922 /3.860 barraques
1929/6.000 barraques

La Barcelona industrial havia atret grans quantitats 
de treballadors durant el primer terç del segle XX. 
L’escassa atenció al problema de l’habitatge, la manca 
de recursos públics, la minsa industrialització del 
sector de la construcció i la congelació de rendes, que 
provocà un menor interès dels propietaris per llogar 
els habitatges, agreujaren la manca 
d’habitatge popular. 

Tot això provocà un augment dels rellogats i 
el creixement dels barris de barraques que es 
triplicaren entre 1914 i 1922, de prop de 1.200 
a ser-ne 3.600.

Les autoritats municipals només actuaven quan 
calia eradicar de certs nuclis, com succeí amb les 
barraques al voltant del recinte de l’Exposició 
Internacional de 1929. Però el problema era 
estructural i el barraquisme es reproduïa en altres 
parts de la ciutat. Quan l’Exposició obrí les portes, 
ja hi havia prop de 6.000 barraques a Barcelona.

El barri del Somorrostro (detall)
Barcelona, anys quaranta
Autor desconegut
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BARRAQUES ABANS DEL BARRAQUISME

Nuclis de pescadors, barraquetes d’hortet i casetes

Els primers assentaments de barraques eren construccions disseminades i 
aixecades per segments de la població que, degut a les seves necessitats laborals o 
recreatives, requerien d’un aixopluc temporal on viure.

LA CRISI DE L’HABITATGE

Els nouvinguts i la proliferació dels barris de barraques

La població de Barcelona augmentava amb l’arribada d’immigrants i creixia la 
preocupació per la proliferació de barris de barraques, sense cap infraestructura 
higiènica. Les manifestacions de la pobresa i dels riscos sanitaris posaven 
en relleu la injustícia social que es vivia a Barcelona. Les iniciatives de 
l’Administració per fer front a la crisi de l’habitatge no van tenir l’impacte desitjat:

1909 El Museu Social
1911 Primera Ley de Casas Baratas
1915 Institut d’Habitació Popular

Família de picapedrers a les pedreres de Montjuïc. Barcelona, cap a 1915. Josep Maria Sagarra i Plana. 
Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Josep Maria Sagarra i Plana.

BARRACÒPOLIS

Creixement del barraquisme i impotència per aturar-lo 
Dictadura de primo de rivera, ii república i guerra civil

La posició de l’Ajuntament es caracteritzà per la impotència i la manca 
de resultats a l’hora de solucionar el fenomen del barraquisme.  
El 1923, al setmanari Justícia Social, Emili Mira, encunyava el terme barracòpolis: 
<<A Barracòpolis es desconeixen les comunes i gairebé l’aigua. 
Els malalts abundants conviuen, sovint en un mateix jaç, amb els seus familiars. 
Espais incapaços per un sol home, serveixen de vegades per set o vuit i àdhuc dotze. 
Gent vestida de pedaços, sovint quasi nua. Cares pàl·lides i demacrades>>.

En el marc de la segona Ley de Casas Baratas (1921), l’Ajuntament creà el 
Patronato Municipal de la Habitación de Barcelona que encarregà al Fomento 
de la Vivienda Popular S.A. quatre grups de cases barates destinats a reallotjar 
part dels barraquistes del recinte de l’Exposició Universal de 1929.
Les mesures proposades durant la República, com la Casa Bloc, el 
sanejament de Ciutat Vella i dels nuclis de barraques, així com la 
municipalització de la propietat urbana el 1937, gairebé no van arribar 
a posar-se en pràctica per l’esclat de la Guerra Civil. 

Home amb un mall enderrocant una barraca situada darrere de la caserna de Jaume I.Barcelona, anys trenta. 
Gabriel Casas i Galobardes. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Gabriel Casas i Galobardes
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LA CONSOLIDACIÓ 
DEL BARRAQUISME.
DELS ANYS QUARANTA 
ALS SEIXANTA 
Postguerra: de la misèria del món rural 
a la precarietat de la ciutat 
Barraquisme: part de la normalitat barcelonina

Els nuclis barraquistes passaren a la dura situació de 
la postguerra. La misèria i la repressió expulsaven 
a milers de persones del món rural, que cercaren 
la supervivència a Barcelona. El ràpid augment de 
població suposà l’auge de les tradicionals formes 
d’infrahabitació. Creixien els nuclis de barraques ja 
existents i n’apareixien de nous, com els del 
Carmel i la Perona. 

El barraquisme creà una <<ciutat informal>>, part 
substancial de la <<normalitat barcelonina>>. 
Un paisatge urbà que les autoritats del règim 
miraven d’ocultar. Però malgrat la repressió política 
s’escoltaven veus crítiques des d’alguns col·lectius 
professionals i sectors de l’església catòlica. A la 
Semana del Suburbio, organitzada per l’Església el 
1957, es calculà en 10.352 el nombre de barraques a 
Barcelona, que a l’ entrada la dècada dels seixanta 
n’eren ja prop de 20.000. 

2

La barriada de la Muntanyeta 
o Jesús i Maria a Can Tunis. 
Barcelona, començament 
dels setanta. Autor desconegut. 
Arxiu Nacional de Catalunya. 
Fons TAF Helicòpters, S.A.
Veïns de Los Cañones preparant 
el terreny per aixecar una barraca. 
Barcelona, cap a 1955. 
Autor desconegut. Col·lecció 
particular Custòdia Moreno.

BARRAQUISME EN TEMPS DE REPRESSIÓ
I RACIONAMENT

Servicio de erradicación del barraquismo 
Desatenció de l’ajuntament  franquista i iniciatives de l’església

El 1949 es creà el Servicio de Erradicación del Barraquismo i l’Ajuntament 
mirà de frenar l’extensió del barraquisme mitjançant el cens de barraques, el 
control i la repressió de noves construccions i els intents perquè els immigrants 
<<il·legals>> retornessin als seus llocs d’origen. El 1953 s’instaurà el Centro de 
Clasificación de Indigentes al Palau de les Missions de Montjuïc, destí de molts 
immigrants i de molts barraquistes desallotjats.

La celebració del XXXV Congrés Eucarístic va moure els barraquistes a barris 
precaris i distants com la Verneda i Can Clos, dos barris deprimits fins avui 
mateix. La repressió política havia deixat l’Església com a única institució amb 
veu pública sobre el barraquisme. Amb un caràcter paternalista, es duien a terme 
accions d’assistència social. Salut i escola foren els serveis que s’intentà suplir des 
de la beneficència eclesial davant la desatenció per part de l’Ajuntament.

EL SORGIMENT D’UN FRÀGIL TEIXIT SOCIAL 

Barris amb identitat pròpia: estretes relacions de veïnatge i solidaritat 
Lluita per la millora de les condicions de vida

Després de l’extrema precarietat dels anys de la postguerra i el racionament, 
algunes de les concentracions de barraques es convertiren en veritables 
barris amb identitat pròpia i amb una història diferenciada. La lluita per viure 
dignament en barris mancats de serveis i infraestructures bàsiques i l’ús del 
carrer com extensió de l’habitatge van constituir estretes relacions de veïnatge. 
La vida dels seus habitants va transcórrer entre la solidaritat i les tensions a 
l’interior d’uns barris que eren ignorats per la resta de la ciutat. 
S’hi bastiren xarxes polítiques de lluita per millorar les condicions de vida i per 
un futur no barraquista, en els quals tingueren un paper important els assistents 
socials i les organitzacions en contacte amb els barraquistes. El risc que el 
reallotjament pogués comportar la dissolució de relacions humanes valuoses 
fou també tema de debat, tant entre barraquistes com en diferents àmbits 
professionals.
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 LA BARRACA: UN MICROCOSMOS 
QUE MIRA AL CARRER
 
Paisatge dels barris de barraques 
Tipologies de barraques: mètodes de construcció, materials i dimensions

Les barraques dels diferents nuclis responien a diverses tipologies adaptades 
als camins preexistents, a la topografia dels terrenys i a l’organització interna 
del conjunt. Sorgien poblacions amb un cert caire del sud de la Mediterrània als 
turons, i amb aspecte més mariner, fins i tot amb alguns palafits als nuclis 
d’arran de mar.

Les barraques s’aixecaren en terrenys comprats, cedits i de titularitat pública. 
Unes estaven bastides amb materials portants prou sòlids: maó i teula, d’altres 
eren més precaris i estaven construïdes amb material de rebuig o reciclat: fusta, 
cartró i uralita. Les dimensions eren mínimes i variaven en funció dels serveis 
i de l’equipament de la llar: cuines, latrines, safareig. Sovint el seu espai intern 
es dividia en dos àmbits, un per estar-s’hi i l’altre per al descans, separats per 
cortines. Amb el temps, les barraques i els nuclis barraquistes milloren tant la 
condició constructiva com l’equipament, amb la incorporació d’aparells
elèctrics i electrodomèstics.

Barraca d’obra i uralita a Francisco Alegre, el Carmel. Barcelona,final dels setanta. 
Autor desconegut. Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

EL COMBAT PER LA INCORPORACIÓ A LA CIUTAT

Els anys del <<desarrollo>>
Reallotjament en polígons: noves perspectives i nous temors

La dècada dels seixanta suposà un canvi per a la realitat social dels nuclis de 
barraques. A mesura que es deixava enrere la postguerra i que les oportunitats 
laborals augmentaven, els barris de barraques adquiriren una altra fesomia. En els 
anys del desarrollo, Barcelona incorporà els nuclis barraquistes a les aspiracions 
de millora que creixien en relació a les qüestions urbanes.
 
Els reallotjaments massius en polígons d’habitatge social obriren una nova 
perspectiva i, alhora, un nou temor: per la situació d’il·legalitat dels barraquistes 
i les dificultats per aconseguir nous habitatges, especialment en aquells casos en 
què en una barraca vivia més d’un nucli familiar. 

EL PAPER DE LES INSTITUCIONS ECLESIALS 

De la beneficència als compromisos personals 
Promoció social per a una població desatesa pels poders públics 

L’Església de postguerra s’havia apropat als barris de barraques des de la 
beneficència. La incorporació a les institucions eclesials de joves que hi buscaven 
una via de compromís personal i els aires renovadors del concili Vaticà II (1962), 
propiciaren un canvi significatiu.

Càritas Diocesana, alguns ordes religiosos i els treballadors socials vinculats 
a aquestes institucions eclesials van replantejar els models teòrics d’atenció 
social, optant per la professionalització del seu treball en el conjunt dels suburbis 
obrers. Es començaren a dur a terme projectes de promoció social als nuclis de 
barraques: escoles, guarderies, centres socials i equipaments per a una població 
desatesa pels poders públics. Aquest desenvolupament comunitari propicià el 
sorgiment d’unes entitats veïnals, procés el qual també contribuïren persones 
compromeses amb els partits i moviments que operaven des de la clandestinitat.

Una classe de l’escola nocturna 
de l’Hogar Social de Casa 
Antúnez. Barcelona, 1964. 
Autor desconegut. Centre de 
Documentació Històrica Montjuïc-
La Marina
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MOVIMENT VEÏNAL DAVANT 
DEL REALLOTJAMENT 

Demanda de millores 
Reallotjaments i ambient d’incertesa
Organitzacions veïnals: futures associacions de veïns

Les organitzacions dels nuclis barraquistes treballaren en la demanda 
de millores per al barri i per incidir tant com fos possible en els projectes 
d’eradicació del barraquisme.

A mitjan anys seixanta, l’inici dels grans reallotjaments va provocar que en 
els barris de barraques es respirés un ambient d’incertesa. Els seus veïns 
s’organitzaren per tal d’incidir en el procés, difonent les seves reivindicacions 
a través de l’opinió pública, o generant projectes de cooperatives d’habitatge 
alternatius als municipals.

El reallotjament de famílies barraquistes es feia de forma precipitada i sense 
tenir un projecte social definit. Molts dels nous polígons estaven en construcció, 
sense els serveis socials i urbanístics necessaris. S’havien aconseguit pisos, però 
les mancances dels nous barris feien que els nous veïns continuessin lluitant per 
poder viure-hi dignament. Algunes de les organitzacions veïnals dels nuclis de 
barraques es convertiren en l’embrió de les futures associacions de veïns dels 
nous polígons d’habitatge.

Als nuclis sense previsió de reallotjament immediat, l’Ajuntament va instal·lar-hi 
unes infraestructures bàsiques per tal d’apaivagar la pressió de l’opinió pública, 
i millorar la qualitat de vida dels habitants mentre no s’arribés a una solució 
definitiva.

Manifestació convocada per l’associació de veïns per aconseguir pisos al mateix barri.
Barraques de Francisco Alegre. Barcelona, 13 de juny de 1976. Pere Monés.

MONTJUÏC. DE LA BARRACA ALS GRANS POLÍGONS

Un pis per barraca versus un pis per família

Montjuïc havia esdevingut el gran nucli de la Barcelona informal sobre 
horts, terrenys privats i públics. Als anys seixanta, la construcció del 
parc d’atraccions al nucli de Maricel, la ubicació dels estudis de TVE i les 
declaracions de Franco sobre les eradicacions en una visita al castell l’any 
1963, iniciaren el procés de reallotjament dels barraquistes de Montjuïc 
en diferents polígons d’habitatge protegit.

<<Un pis per família>> fou l’èxit del moviment veïnal de Montjuïc que 
aconseguí canviar els mètodes de l’Ajuntament, que sols oferia un pis per 
barraca, encara que hi visqués més d’una família. Aquest moviment posà 
les bases per a l’organització de les associacions veïnals als nous polígons 
d’habitatge, van continuar la lluita per la dignitat, davant les mancances 
urbanístiques dels nous barris.

<<Se trazpaza, razón: la miseria>>. Cesc. 
El Correo Catalán, 15 de gener de 1969

Membres de la Junta de l’Associación 
de Padres de Familia La Esperanza. 
Barcelona, febrero de 1968. Autor 
desconegut. Col·lecció particular
d’Isabel Montraveta.
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CAN TUNIS. UNA EXPERIÈNCIA FRUSTRADA

La il·lusió per romandre al barri truncada per un reallotjament forçós

La ubicació i pervivència de les barraques de Can Tunis sempre van estar lligades 
al creixement del port. Els seus veïns crearen una cooperativa d’habitatge, per a 
finançar en un espai proper al nucli de barraques. Això responia a les necessitats 
professionals de molts veïns i a la il·lusió de romandre al barri. Aquest projecte no 
va ser considerat per l’Ajuntament, que executà el reallotjament de Can Tunis al 
barri de Cinco Rosas de Sant Boi l’any 1968.

Més tard l’Ajuntament féu servir les barraques buides per reubicar població, 
majoritàriament gitana. L’Ajuntament anà reallotjant les famílies que restaven, 
al polígon de la Mina i, el 1979, en un petit barri de nova construcció: 
Can Tunis Nou, a tocar del cementiri, força desatès i amb un alt nivell de 
marginació fins que fou enderrocat l’any 2003.

EL CARMEL. VINT ANYS DE COMBAT PEL 
REALLOTJAMENT AL BARRI 

Centre social del carmel i associació de veïns del carmel

El nucli barraquista del Carmel fou el més organitzat durant els reallotjaments. 
Aquest fet retardà el procés, ja que els veïns volien que el resassentament es 
produís al mateix barri. A final dels seixanta, un grup de veïns i barraquistes van 
crear el Centro Social del Carmelo per denunciar i donar solució al deteriorament 
del barri i l’oblit de l’administració pública. El 1972, el Centro Social va passar 
a anomenar-se Asociación de Vecinos del Carmelo, qui treballà per millorar les 
condicions de vida a les barraques i aconseguir el reallotjament al barri.

Entrega de claus d’habitatges a barraquistes. Barcelona, final dels anys seixanta. Foto Pavía. Arxiu Nacional de 
Catalunya. Fons Solidaridad Nacional y La Prensa (Prensa del Movimiento)

A l’etapa democràtica l’Associació de Veins del Carmel va assolir la seva fita: 
l’Ajuntament aprovà la construcció dels pisos de Ramon Casellas al mateix lloc 
on es trobaven les barraques d’El santo. 

El 1984, el Patronat Municipal de l’Habitatge lliurà 161 pisos a repartir entre els 
veïns dels tres nuclis. La resta de població fou reallotjada el 1990 a la promoció de 
Can Carreras, al costat de les Cases Barates de Ramón Albó.

   

UN NOU PAISATGE URBÀ

Els grans polígons d’habitatge de Barcelona

A partir del Plan de Urgencia Social de 1958, aprovat per l’Estat, es posaren 
les bases per a la construcció de grans polígons d’habitatge on reubicar a part 
dels barraquistes. La major part d’aquests polígons, aixecats pels organismes 
oficials i públics, reassentaren a barraquistes entre 1949 i 1990. S’ubicaven en 
perifèries distants, dins i fora del municipi de Barcelona, sense contemplar les 
necessitats laborals ni l’arrelament a la ciutat dels seus habitants. Eren barris 
sense equipaments i sense cap tipus d’urbanització, d’aquí que s’arribés a parlar 
de “barraquisme vertical”.

El Carmelo. Boletín interior de la 
Asociación de Vecinos del Carmelo, 
núm. 15.Barcelona, gener de 1976.  
Col·lecció particular Custòdia Moreno

Plan de Urgencia Social. Urbanismo 
pro-vivienda. Barcelona, 1958. 
Biblioteca de la Universitat 
Pompeu Fabra.
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Escena quotidiana a les barraques de la ronda de Sant Martí, la Perona
Barcelona, mitjan anys setanta. Jag. Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons Solidaridad Nacional y la Prensa

EL BARRAQUISME
MARGINAL. 
ANYS VUITANTA 
1.974/ 1.460 barraques
El darrer gran reallotjament: la mina

Al final de l’etapa dels grans polígons d’habitatge, 
el barraquisme es reduí a 1.460 barraques, segons 
el cens del Patronato Municipal de la Vivienda el 
1974. Quedava pendent el cas del Carmel, amb una 
forta cohesió de barri i uns habitants poc disposats 
al seu trasllat. Altres nuclis barraquistes allotjaven 
majoritàriament famílies gitanes que no havien 
accedit als programes de reallotjament. Alguns 
patien gran degradació i precarietat, amb població 
desemparada i fluctuant. Les barraques buides 
serviren de reubicació espontània o propiciada per 
la pròpia Administració, com ara Can Tunis Nou, 
per a barraquistes d’altres nuclis ja enderrocats i de 
població molt desestructurada.

El darrer gran reallotjament, al barri de la Mina 
a mitjan dècada dels setanta, tingué un caràcter 
molt diferent. En aquest nou polígon, construït pel 
Patronat de l’Habitatge dins del terme de Sant Adrià, 
s’hi reassentaren bona part dels habitants del Camp 
de la Bota i d’altres nuclis barraquistes com el de 
Sant Pau. Era una concentració forçada de persones 
de provinença diversa però que compartien gran 
precarietat i dependència de suports socials, just 
quan la crisi econòmica els abocava a un atur massiu. 

La Mina ha començat a sortir d’una situació que amb 
tot rigor es pot considerar com de <<barraquisme en 
vertical>> tan sols a principis del s XXI.

Ferroveller amb les seves eines de treball. Barcelona, anys vuitanta. Mariano Velasco. 
Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

EL CAS DE LA PERONA

Les seqüeles del barraquisme i les estratègies d’eradicació

La Perona va ser un dels últims nuclis de barraques on anaven les famílies gitanes 
que no podien accedir als programes de reallotjament. El Patronat Municipal de 
l’Habitatge inicià, als anys vuitanta, un pla de reallotjaments amb la construcció 
d’habitatges unifamiliars prefabricats, primer al polígon Pedrosa i, després, al 
barri del Maresme. 

Enmig d’una forta crisi econòmica i molt alt d’atur, els veïns d’aquests polígons 
temien una possible degradació del territori si s’incrementava la població 
precària. Les reaccions veïnals de rebuig, a uns plans de l’Administració proposats 
sense negociació suficient amb la ciutadania, produí que s’abandonés el projecte. 
Davant d’aquesta situació es va optar per l’entrega d’indemnitzacions a les 
famílies de barraquistes que tornessin al seu lloc d’origen, solució que va ser 
molt criticada. Una segona opció consistia en la dispersió i el reallotjament de 
les famílies a pisos de segona mà. El juny de 1989 s’eradiquen les darreres 
barraques al barri de La Perona.
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ELS DARRERS NUCLIS DE BARRAQUES 

Les accions de l’ajuntament democràtic 
Primeres jornades catalanes sobre població gitana 
Eradicació de les barraques i fi del barraquisme

L’any 1980, amb l’Ajuntament democràtic, es creà la Comissió Gestora per 
l’Eradicació del Barraquisme. A partir d’aquí, els programes d’eradicació 
inclogueren projectes d’inserció social abans dels reallotjaments definitius en 
polígons. Per problemes de concepció, coordinació i per manca de recursos 
resultaren poc efectius. 
Malgrat la nova perspectiva, no es van poder evitar que la venda de drogues i la 
petita delinqüencia creesin problemes de convivència amb els veïnats proprers 
i contribuïssin a una estigmatització genèrica i amb tocs racistes de tots els 
seus habitats. A excepció del nucli del Carmel, que aprofità el moment de canvi 
polític per fer sentir les seves reivindicacions i aconseguir millores, la resta 
eren nuclis sense consistència interna i cap capacitat per negociar el seu futur.

El 1981 se celebren les Primeres Jornades Catalanes sobre Població Gitana amb 
propostes d’actuació per als nuclis barraquistes encara dempeus i per als barris 
de reallotjament. El barraquisme prenia tot un altre caire: el mer reallotjament 
no garantia pas una major incorporació a la ciutat.
El cens del 1982 comptabilitzava 1.108 barraques i el juliol de 1989, abans 
de la celebració dels Joscs Olímpics, l’Ajuntament de Barcelona declarava 
oficialment l’eradicació definitiva de les barraques i la fi del barraquisme, tot i 
que amb posterioritat han aparegut petits nuclis amb un caràcter més efímer.

Panoràmica de les barraques de Francisco Alegre. Barcelona, cap a 1985. Autor desconegut. 
Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ 

L’exposició inclou un programa d’activitats adreçades a tots els públics:

 Jornades de portes obertes, 18, 19 i 20 de juliol 2008
 Taules rodones 
 Activitats per a públic escolar i públic familiar
 L’exposició itinerant (inclou una ruta pels espais que ocupaven les barraques)

Per a més informació sobre aquestes activitats connecteu-vos a:
www.barraques.cat

Informació i reserves:

Museu d’Història de Barcelona 
Tel.: 93 256 21 22
Fax: 93 268 04 54
A/e: reserves-mhcb@mail.bcn.es
www.museuhistoria.bcn.cat

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 10 a 14 h 
i de 16 a 19 h i divendres de 10 a 14 h

PROJECTE CONSTRUCTIU BARRAQUES. 
LA CIUTAT INFORMAL

El projecte expositiu sorgeix de la temàtica de l’exposició, <<Barraques. La ciutat 
informal>>, i per tant està estretament relacionat amb la configuració i el creixement 
urbà dels barris de barraques i de la ciutat.

Per aquest motiu, l’exposició s’articula, de la mateixa manera que els barris de 
barraques, a partir de la necessitat de construir, d’aixecar parets, de crear habitacles; 
tot això de forma desordenada, gairebé espontània.

Aquests habitacles, construïts per albergar el contingut expositiu, es troben 
permanentment oberts i lligats a l’espai exterior i s’adapten a les necessitats del 
programa i de l’espai de la sala d’exposicions.

El sistema constructiu emprat parteix de la idea d’autoconstrucció. Es tracta d’uns 
mòduls de fusta acoblats que transmeten la senzillesa i l’aprofitament dels recursos 
materials dels quals disposaven els barraquistes.

La disposició desordenada dels habitacles i la interacció entre aquests dona lloc, 
de manera contraposada, a l’espai públic o carrer.

El carrer, l’espai obert, dinàmic i de comunicació, es converteix en l’eix vertebrador 
de la història dels barris de barraques.
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Museu d’Història de Barcelona

Conjunt Monumental de la Plaça del Rei
Casa Padellàs. Plaça del Rei, s/m. 
08002 Barcelona
www.museuhistoria.bcn.cat
www.barraques.cat

Horari de visita:

01/10 – 31/03
De dimarts a dissabte,
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

01/04 – 30/09
De dimarts a dissabte,
de 10 a 20 h

Diumenges i festius, 
de 10 a 15 h
Dilluns tancat


