
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El retorn al centre de la ciutat. La reestructuració 

del Raval entre la renovació i la gentrificació 
 

Sergi Martínez i Rigol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual 
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb 
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del 
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació 
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se 
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio 
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de 
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de 
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed 
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and 
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is 
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using 
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



Departament de Geografía Humana 
Programa de Doctorat Pensament Geográfic i Organització del 
Territori (Bienni 1995-1997) 

El retorn al centre de la ciutat. 
La reestructurado del Raval entre la 

renovado í la gentrlficació. 

Sergi Martínez i Rigol 

Tesi per optar al títol de Doctor per la Universitat de Barcelona 

Universitat de Barcelona 
Dos de maig del 2000 



Análisi qualitativa de la gentrificació 

FULL INFORMATIU DE LA CRIT, LA COORDINADORA DE CIUTADANES I CIUTADANS DE BARCELONA 
FULL -5 01/03/99 

CONVOCATORIA D' ASSEMBLEA DE 
CIUTADANS/ES AFECTATS/DES 
PEL PERI DEL RAVAL i altres 
actuacions urbanístiques. 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE 
CIUDADANOS/AS AFECTADOS/DAS 
POR EL PERI DEL RAVAL y otras 
actuaciones urbanísiticas. 

DÍA: Dissabte6demar?1999 HORA: 2/4 de 4 de la urda (3:30 h) 

Carrer Blasco de Caray 2, Ir 08004 BARCELONA Td.-93.-443.04.69 
Cantonada Paral-ld (Metro Poblé Sec ). 

* Rebuda: 2/4 4 h 

* Inici de i'assemblea: 4 h .. 

- Presentado. 

- Estat de la situació. 

- Parlen els veins i veínes. 

* Descans: 6 b a 2/4 7 h 

* Propostes de axjrdinació entre els 
veíns i veínes de 2/4 7 fins a 2/4 9... 

* Recibimiento: 3 :30 h 

" Inido de la asamblea: 4 h 

- Presentación 

- Estado de la situación 

- Hablan los vecinos y vecinas 

* Descanso: de 6 h a 6:30 h 

* Propuestas de coordinación entre los 
vecinos y vecinas de 6:30 a 8: 30... 

1 + 1 + 1 + 1+1+1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5+1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 

Convocatoria d'Assambiea de Veíns afectats peí PERI del Raval. 
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Asamblea 
Antiespeculativa del Raval 
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E n csie b a i n o y en « t a ciudad, ef p» o í a g o n i s m o es para u r b e i r ü v 
ta*. arquitectos, d i s e ñ a d o r e s , etc.. Sus "cotos de taza", bien ca-
m u f l a d o í . Vamos perdiendo la memoria y mientras tanto no sa
bemos cuál sprá nuestra p r ó x i m a s i t u a c i ó n n i c ó m o s e r á el habi
tat que nos reservan, feos echan de nuestras casas y nos ubican 

«r> otras... y no en todos tos ca»E»s. Tene
mos que í i r m a r nuevos c o t t í r a t e s que ríos 

<omprometen a acep-
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cen muchisimos á r b o l e s y zonas verdes. Nos 
e n g a ñ a n , nos venden su producto con es
trategias publicitarias y mientras í a n t o , de
cenas de personas se ven de nuevo en la ca
ite. 

Barcelona n o es la ú n i c a c iudad que s u í r c 
este desgarramiento n i sus ciudadanos y 
ciudadanas 105 ú n i c & s que e s t á n luchando 
contra sillo, ta o p e r a c i ó n e s t á servida y van 
m u y r á p i d o con sus derribos y construccio
nes, pero al final, nosotn^s seremos quienes 
realmente tendremos que convivir con es
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Political RespoBse Group, grup de resistencia a les expulsiens deis habitants tradicionals a Fárea 
coneguda com Powell Street, a la ciutat de Vancouver (Canadá) (Sergi Martínez). 

Per tant, s'ha volgut saber sobre el coneixement de la realitat social del Raval deis 
nous residents, i també la consideració que els nous residents tenien sobre la resta 
de grups socials, i el grau de relació entre aquests. 

6.4.5.1. Els diversos grups socials 

La major part deis interlocutors reconeixien l'existéncia de quatre gmps socials 
diferents. En primer lloc, un grup format per la gent gran, els residents 
tradicionals del barri. La visié d'aquests nouvinguts respecte deis residents 
tradicionals (com ja s'ha vist en I'apartat 6.4.1.5) era la de que controlaven tot alié 
que passava a l'escala i al barrí, i en part, aixé era el que li donava al Raval aquest 
carácter de poblé. En segon lloc, també identificaven ais immigrtnts, subdividits 
en dos grups diferents, per una banda, els immigrants voluitaris, estudiants 
estrangers que buscaven una residencia temporal al Rtva! mentre durava la seva 
estada a Barcelona, i per altra banda, els immig-ants procedents de paísos africans 
i asiátics, que acudien a la ciutat a treballar i que donaven sobretot ue carácter 
multicultural al Raval. I en tercer lloc, es reconeixien a ells mateixos, els 
nouvinguts, com a un altre ^up diferenciat. 

Respecte de la gent gran, deis residents tradicionals, a més de ser aquells que 
controlaven tot alió que succeia a l'escala, els nouvinguts tenien la percepció que 
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els hi agradava que arribes al barri gent jove com ells, com ho mostraven tres deis 
interlocutors, tots ells llogaters, instal-lats al barri entre els anys 1996 i 1998: 

(20) recordó que una veína estava molt contenta, "quina sort que hagi vingut 
algú a viure aquí! "... 

(04) Pero son oberts, no he notat cap mena de reticenga, en absolut, sembla que 
els hi faci illusió, suposo que el primer dia prevenció per si entra algú, la 
possibilitat de que faci soroll dones,... 

(12) És un tipus de gent que está molt pendent del que passa a dalt i a baix, i to 
aixó, i tanques la porta i ja enseguida surt alió... ja está esperant, alió,... "joven, 
joven ". Vull dir, aquesta gent jo cree que ho veu bé que hi vagi gent jove nova. La 
percepció que en tinc és que no els hi crees un problema. 

Des de la perspectiva deis nous residents, es creia a mes que l'acceptació per part 
de la gent gran era superior a la que podien teñir els immigrants africans i asiátics, 
deis que es suposava que patien un cert rebuig. En un cas, en que els pares de 
l'interlocutor eren residents al Raval, deixava molt ciar quina era la seva opinió al 
respecte: 

(17) Els meus pares que hi ha viscut sempre, dones, a veure: emigració, com gent 
com jo. De l'emigració, moh mala visió, aixó sembla un zoo, que aqui ningú 
s 'entera de res, que tothom va a la seva, que ja no podrem viure, ...La gent com 
jo: que som gent jove que tenim mes empenta, que esta moh bé per canviar les 
coses... 

Pero normalment també es justifícava aquesta actitud deis antics residents per la 
seva edat i les difícultats per entendre els canvis, i l'impacte que suposava 
l'arribada al barri de gent diferent, i amb costums distints: 

(26) Aviam, a la gent gran, jo suposo que és com a tot arreu, li costa acceptar, hi 
ha de tot, eh? A la majoria li costa acceptar lo qm és la immigració de fora, li 
costa d'acceptar. Sempre et trabaras la gent que et diu "Perqué van vindre els 
moros, aquests moros que hi ha ara peí barri", els hi costa d'acceptar, els hi costa 
perqué son del barri de sempre i bueno, és ciar, no ho havien vist mai i per a ells 
és l'arquetip, suposo, de sempre de "Oh, ets marroquí, per lo tant ets un lladre o 
ets un no sé qué o ets un no sé cuantos", no? Sí, hi ha molta gent que pensa aixó i 
t'ho trabes. Hi ha molta gent que s'ha integrat, hi ha molta gent que no té cap 
problema, pero generalment, la gent, quan parlen de problemes, quan diuen 
"Com está el barri?" dirán "Ah, está fotut, eh?, perqué ara hi ha tants moros" i 
dius "Ah bueno, si vosté pensa aixó, qué vol fer-hi?" Pero generalment els hi 
agrada el barri perqué hi viuen de tota la vida, pero molts et dirán aixó. 
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A l mateix temps, també es tenia la percepció i el convenciment que els residents 
tradicionals acceptaven millor ais nouvinguts que no ais estudiants estrangers, 
degut sobretot a que el periode d'estada deis segons acostumava a ser molt curt, i 
per tant no tenien cura de res. E n un cas, en que l'interiocutor va entrar a viure en 
un pis propietat de la seva familia, que havia estat utilitzat els anys anteriors com 
a pis de lloguer per a estudiants estrangers, aquesta dualitat es feia evident: 

(14) En realitat están contents de quejo hagi vingut aquí, saps?, paradoxalment. 
0 sigui.... dic paradoxalment perqué si tant contents están perqué havien de 
trucar, no?, a l'Ajuntament si és que van ser algú d'ells?. Pero en realitat 
diguem-ne que Ja els hi sembla bé, no?. O sigui diguem-ne que em prefereixen a 
mí que no a.... a.... a estudiants .... erasmus i tot aixó que hi havia abans, i tal, 
perqué deten que era un cachondeo que es ficava tot de gent... Sí, exacte, no?. 
Que no sabien mai qui era! Sobretot el que era és aixó: el gran neguit de no saber 
qui és qui i tal, no?, perqué ciar, canviava la gent, i tal, i oh, oh, heu llogat el pis 
a una gent, saps?, de vegades em diuen, oh! hi havia una gent aquí...Era gent 
normal, no?, pero ciar canviaven, no sé que, ...(...) Jo cree que els hi sembla bé 
que hagi vingut algú Jove, i tal, saps?, un noi Jove, maco, que no fa massa 
merdé... cátala, tot aixó, saps que vull dir?, també seria una altra cosa a teñir en 
compte, pero. Ja et dic, ... cree que també hi té a veure aixó, eh?, .... o sigui... 
pse.... que si Jo fos un.... un... Jo que sé, suec, ...potser un suec no els hi seria 
igual. 

Es pensava que hi havia, dones, una predisposició diferent deis residents 
tradicionals respecte deis estrangers, per una banda respecte deis immigrants 
procedents deis paisos africans i asiátics, i per altra banda respecte deis estudiants 
estrangers europeus o americans, com ho expressava un interlocutor arribat al 
barri l'any 1988: 

(07) Jo el que m'imagino és que es poden fer dos subconjunts. L 'estranger 
immigrat i l 'estranger vohmtari. El pakistaní, el magrebí, el que vulguis, 
1 'immigrat que ve aquí buscant el que sigui, dones, aquest provoca un cert rebuig. 
Ui, ens están omplint el carrer de pakistanís , lo tipie, quines costums mes rares 
teñen, com van vestits, que mengen. Aquests comentaris que son exclussivistes, de 
marginar els altres. Pero ciar, si la que et ve és una noia Jove, francesa, que 
estudia a la universitat, bé, és estudiant, que s 'ha de fer, hi ha una predisposició. 
Ambdós viuen d 'una manera precaria, un per que la forga obliga i l 'altre per que 
está arreglant-se el pis. Son situacions molt diferents. Ambdós son estrangers, 
ambdós viuen en precari, pero hi ha la predisposició per la crítica en un cas i una 
predisposició a l 'acceptació en altre. 
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L'actitud i l'opinió deis nous residents cap ais estrangers era diferent a la deis 
residents tradicionals. Peí que feia a la immigració procedent de países africans i 
asiátics, la major part deis interlocutors van expressar com no tenien cap mena de 
problemes amb aquest grup social. En el cas d'una interiocutora, fíns i tot, era un 
motiu d'atracció cap al barri, ja que a la seva tomada després d'estar vivint una 
temporada a Los Ángeles, trobava a faltar la diversitat étnica d'aquella ciutat: 

(03) El qm passa és que quan vaig tornar per mi el Raval tenia un afegit, que 
m 'agradava, que era la diversitat étnica, que aixó si que era una cosa que quan 
vaig tornar trobava a faltar molt també, per que allá si que la tenia, i quan vaig 
arribar aqui, tots tenien la mateixa fesomia, tots son parents meus, Ja Ja... estava 
una mica descentrada, mirava les cares i pensava, carai se semblen tots!, Ja Ja... 

Malgrat tot, aquesta nova resident al barri afírmava posteriorment com la seva 
relació amb aquesta immigració era l'anar a comprar alguna cosa en alguna botiga 
regentada per pakistanesos o fílipins, i veure-la peí carrer, i res mes, ja que ni tan 
sois en el seu immoble hi vivia algú d'aquests grups étnics: 

(03) Si, a prop de la meva escala, ciar hi han pakistanis, n 'hi han bastants, que 
teñen colmados per allá el carrer, i en concret en aquest carrer d'aquí n 'hi han 
bastants. Hi han uns filipins, que teñen negocis de vídeos, a mes de peílícules en 
fidipí, que son molt divertits, si si. I a mes teñen un Nissan Patrol que quan fa 
marxa enrera se li encenen unes llums i toca la tambada, i Jo em parteixo de 
riure, per que ciar, amb aquell cotxe sempre han d'anar fent maniobres per 
aquests carrers, i de cop hi voltat sents la tambada i tota aquella parada de llums, 
i dius, els filipinus, son molt auténtics. Filipins, magrebins i pakistanis també n 'hi 
han, sL Aixó és el que mes, en aquest tros de carrer. (...) Pero, ciar, també t 'he dit 
aixó, que la veigpero no la vise, per que el tráete que pugui teñir amb el botiguer 
dones tampoc és, vaja no ho sé... 

La diversitat étnica, o la barreja cultural, era, per a la major part deis interlocutors, 
un fenómen que es donava al carrer, ais espais públics, és a dir, que les situacions 
de convivencia amb aquesta immigració estrangera eren escasses, mentre que la 
diversitat era sobretot era visualitzada. Així ho expressaven dos deis interlocutors, 
residents en una área del Raval on la presencia d'immigrans asiátics i africans al 
carrer i a les places era molt freqüent: 

(26) Jo a vegades, aquí a baix, que está l 'escola aquesta, i veus passar les mares, 
la magrebí amb el seu nen, la mare negre amb el seu nen, fins i tot m 'agrada 
aquesta diversitat. 

(25) Molts árabs, i ara el que están venint molt son xinos, molts xinos, vaja, en 
aquest carrer hi ha tres tendes de xinos, tres o quatre tendes de xinos i ara el 
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videoclub se l'ha quedat una familia árab. 1 ciar, son un, son un..., una gent que 
está venint ara, no? Igual que, suposo, no sé, aixó ho deus saber millor tu, pero 
tot lo que és el Raval, l'altre dia ho comentávem amb els amics, hi ha una zona a 
la part, com si diguéssim la part sud del Raval, la que está mes cap aquí que está 
venint tot lo que és l'emigració árab o marroquina; i tot lo que és la part nord, o 
la part podriem dir del MACBA, o del carrer del Carme cap a munt, diga-li com 
vulguis, dones hi ha molta inmigrado filipina, hi ha molts filipins. Tot lo que és el 
MACBA, tu vas un dia per la tarda, jo perqué vivia per allá, vas un dia per la 
tarda a la plaga del MACBA i noi... bueno, ja, és maco perqué veus nens de totes 
les races jugant i dius "Osti, quin bon rotllo", perqué aquí tots jugant ipassant de 
tot... . (...) Jo ara estic fent uns.,., estic gravant una obra de teatre que están 
assajant a aquest collegi que hi ha aquí a..., bueno, el coljegi aquest que... com 
es diu el collegi? eh... al costat de l'església de Sant Pau, em fa l'efecte que és, és 
l'església de Sant Pau aquesta, no? sí. Dones al costat hi ha un collegi... Dones 
al collegi que hi ha, ahir vaig anar a gravar unes coses i era ailucinant perqué 
sortien tots els nens i era increíble, no? la barreja de tot que hi havia allá, i deles 
"Osti, quin bon rotllo, no?", potser és Túnica escola que jo he vist que dius "Osti, 
quina passada la quantitat de barreja cultural que hi ha aquí!". El problema de 
la..., és com tot, jo cree que el problema de la barreja és que, aviam, vivim uns al 
costat deis altres pero en veritat no ens coneixem, o sigui... Suposo perqué tots 
som un cercle bastant tancat, no? Ells per sortir fora del seu país venen aquí i es 
tanquen, i nosalíres com que son gent que venen de fora ens tanquem. Es una 
llástima. Pero per mi és un valor afegit. Jo tinc amics que, amics, coneguts, 
perqué en veritat son coneguts perqué ja no tenim la mateixa edat ni res, pero 
coneguts que son marroquins i molt bon rotllo, vaja, ens saludem i diem "Hola!", 
"Hola, hola"; un paquistaní, que hi ha aquí al carrer, que té un colmado, tm bon 
rotllo que... 

H i havia, a mes, qui considerava la presencia d'estrangers procedents d'África i 
Asia, mes els estrangers europeus i americans, com un atractiu per al barri: 

(14) Sí, pero, aquest atractiu de la multiculturalitat té que veure amb els turistes, 
amb les persones, no només, no només amb els immigrants, diguem-ne, per a dir-
ho (?). Sino té que veure amb.... amb.... turistes... amb....És que aquí viuen molts 
guiris, diguem-ne, ... que venen... vull dir, tots els guiris que venen a viure un 
temps aquí, a ferd'au pair, a fer debueno, ciar si venen a fer d'au pair potser 
no, pero, ... a donar classes d'anglés..., a qualsevol cosa, viuen per aquí. Aquí hi 
ha bars que només veus que... son exclusivament casi, per... per guiris que, que... 
que els veus que no son els que han vingut aquí a passar dos dies, no, no, que 
están aquí sis mesos, vuit mesos..., que están fent un erasmus, tots els erasmus 
viuen aquí, o sigui, diguem-ne que l'atractiu és una mica ma amalgama de tot 
plegat, no, no és.... vull dir, si em dius: l 'atractiu és únicament el tema de la 
inmigrado depakistanesos i tal, ...No, no, és una mica tot, no?. També. 
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Així, dones, la majoria deis nous residents resaltaven, sobretot respecte de la 
immigració africana i asiática, el seu exotismo i la coloració que donaven al barri. 
Només en un cas va resultar que l'interlocutor estava en contacte directe amb 
alguns d'aquests immigrants, i van ser més valorados les problemátiques a les que 
aquests s'enfrontaven, referents sobretot a I'habitatge, el treball i l'educació, que 
no pas el color i l'aspecte que podien donar ais carrers. Es tractava d'un voluntari 
d'un casal per a infants del Raval, per a qui rexperiéncia d'aquest contacte 
quotidiá era sobretot emiquidora. 

6.4.5.2. Les relacions a l'escala i al barri 

Una part important deis interlocutors reconeixien com la seva relació, tant amb els 
veins de l'escala, com amb altra gent del barri en general, podia ser considerada 
com freda. La principal justificado estava en que hi passaven molt poc temps, ja 
que generalment només hi anaven a dormir. A i x i , per exemple, dues 
interlocutores, una que treballava al barri de Gracia, i l'altre a Bellaterra, 
excusaven la seva falta de relació amb els veins ja que la major part del dia 
estaven treballant: 

(26) també val a dir qué, a veure, estic tota la setmana prácticament que arribo 
tard, no tinc temps de fer vida de barri, i molts caps de setmana estic fora, vull dir 
que,faig una vida aquí a Barcelona també molt relativa. 

(04) massa relació no hi ha, no hi ha mai ningú, jo estic tot el dia fora, et trabes 
algú per l 'escala i dius hola. 

Pero inclús aquells que si que estaven més temps a casa seva, i en general també 
al barri, reconeixien que les relacions amb els veins tampoc eren molt intenses, 
sovint per la propia manera de ser de bona part de la resta deis veins, sobretot els 
més vells, la gent gran. A i x i ho expressaven dos deis Ínteriocutors, el primer 
resident al Raval des de l'any 1989, i el segon des de l'any 1996: 

(08) Bastant freda. Coses puntuáis i ja está. La del primer és una mica més 
simpática, pots parlar més, pots demanar algún favor, deixa la clau d'alguna 
cosa, t 'obra la porta. Del segon, l'home és molt tossut, cascarrabies. 

(20) Els altres pisos per mi son desconeguts, i veig sortir iaies soles, de tant en 
tant. Ademes son gent que veus que viuen..., quan tu baixes l'escala toncan la 
porta. (...) Hi ha tres senyor es grans que les veig a vegades baixant les escales, 
pero que en general no surten. 
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Les reíacions entre veins, dones, es reduíen a les trobades esporádiques per 
l'escala, el que fíns i tot podia provocar, com en aquest cas d 'un interlocutor que 
feia j a mes d'un anys i mig que vivía al Raval , que no sabes ni qui v i v i a al seu 
davant: 

(13) A dalt hi viu una senyora gran sola. Al davant no se qui hi viu. Després, jo 
tinc una amiga que viu a la mateixa escala, és una noia, que va venir a 
Barcelona, aquesta noia és de Valencia, i casualment va trobar un pis de lloguer 
a la mateixa escala. Després hi ha una..., ciar, els altres els conecper que els veig 
per l 'escala, o sigui, se que hi viuen un professor de la universitat de la UPC, per 
que jo vaig estudiar a la UPC i em va cridar l 'atenció quan vaig veure les bústies 
que, que vivia en allá, i a mes li vaig preguntar a un amic que s 'hi va quedar (¿) i 
em va dir que si. I a dalt hi ha un pis que hi estant fent obres, l 'estant 
acondicionant molt, peró no se qui hi anirá a viure. Hi ha també un matrimoni de 
gent gran, peró, no sé, hi viu forga gent en aquella escala que si han quedat tota 
la vida, que son gent del barri. En cap deis pisos no hi ha cap immigrant. 

Malgrat tot, en algunes escales, els interlocutors reconeixien una relació específíca 
entre la gent gran que havia anat quedant, diferent a la que podien teñir amb eis 
nouvinguts. Aquesta relació es concretava sobretot en l 'existéncia d 'una ajuda 
mutua, malgrat els possibles problemes que h i poguessin haver entre aquests vells 
residents'": 

La visió del que havia estat aquesta vida de barri i d'escala deis residents tradicionals al Raval, 
segons una antiga resident nascuda l'any 1928 al carrer Sant Rafel, estava marcada per una intensa 
relació de solidaritat entre els veins, i per una serie de fets al barri que també li donaven aquest 
sentit de comunitat: 

(18) El carrer Sant Rafael, en la seva época era un carrer viu, viu. Hi havia prostitutes, hi havia, 
pues la petita botiga que la meva mará anava a comprar el mig litro d'oli, la camissera, la 
tossinaire, tot, i ara vaig passar fa cosa de dos, tres mesos, i vaig sortir plorant. Em va fer tanta 
pena, tanta pena alió. Es que vaig dir: "déu meu, on están les putes, al menos? ". Vaig veure 
aquell barri tan horrible, tant deixat de ¡a má de déu. Han tirat moltes cases, peró escolta, aquell 
barri que era viu, que era viu, que tenia ánima, bona o dolenta, allá hi havia de tot, hi havia la 
gent de l'escala que eren treballadors, i que era maravellós. Que quan una..., es barellaben, es 
cridaven, es cantaven, peró quan una estava malalta o algo, alió era... Jo me 'n recordó deis 
Nadáis de la postguerra, escolta, que no tenia ningú res, i quan un posava quatre cacaus, quatre 
avellanes, i una gaseosa i vi, pues alli cantaven i estaven la mar de bé. Ara, jo aquesta escala, 
"bon dia, bon dia", "passiu bé, passiu bé". Aixó está mes mort, i mes fred (...) Aquesta vida de 
barri i d'escala era maravellosa. Allivorens ens queixavem, perqué no teniem res, no teniem res 
escolta. 
(...) Teniem lesfestes majors, la Setmana Santa (...) anaves a la Rambla a veure laprocessó, no 
teniem la de Sevilla, peró nosaltres ens ho passávem en grande, tu. Ara ho veus tot tan fred, tot 
tan fred tu.. Les mateixes berbenes, escolta, pujaves al terrat, (¿) cremava quatre fustes. El terrat 
de Sant Rafael havia siguí maravellós, escolta. Pujávem, quan teniem tant de fred a l'hivem, que 
no havia calefacció, que no hi havia res de res, la gent després de diñar a la una i mitja pujava al 
terral, i s 'estova fins a les tres. (..) Hi havia les que s 'asseníaven i feien mitja, jo llegia quan era 
jove, i parlávem d'una, parlávem de lespelllades, paralávem de tot, de tot. Hi havia la que era 
politiquera, que li agradava (¿), l'altre que tenia el marit a Burgos, en urujt cárcel, en una presó. 
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(07) Si, si, aquí tenim relació. Si passa alguna cosa, la gent gran entre ells 
s'aj'uden, també s'escridassen a mort i totes aqüestes coses, pero bueno, si si, 
s 'escridassen, son füls d'aquest, fdls de l'altre... 

Així, sobretot en aquells casos que els nouvinguts eren llogaters''^, la relació amb 
els veíns es limitava a les trobades per Péscala, i com a máxim, a 
l 'autoorganitzacíó per tal de netejar Péscala, pero sovint ni aixó funcionava, com 
en els casos d'aquestes dues ínerlocutores: 

(05) Tota la relació que hi ha entre els ve'ins és dir-nos alguna cosa quan ens 
trohem per l 'escala o penjar un paper a l 'escala que deia que cada setmana un 
ve i havia de netejar l'escala. Llavors, el primer paper el vem complir nosaltres, 
els d'ací davant, i els cunyats de sota, la resta res. Bueno, el de la covca ho feiem 
nosaltres i ens donava mil pessetes. Llavors el següent paper, com que els 
Navarros d'ací davant van marxar a viure a aixó de la platja de l'hivern, dones el 
vem fer nosaltres el paper. El vem escriure nosaltres i no vem fregar ni un dia. Un 
dia un deis anglesos va posar,va ser l'únic que havia fregat en tres mesos pobre, i 
a sota de tot va posar "I am the only one who washes the stairs ", i va ser molt 
divertit. 

Bueno, vulldir-íe, que tothom pariava, era..., hi havien cha/ardeos malos també, com a tot arreu. 
Pero si passava algo gros, la gent s 'ajudava. 
També hi havia qui baixava a baix al carrer, pero en aquests barris la base deis veins era el 
terrat I a baix, ja no es baixava tant, per que era per la nit, i per la nit hi havia moltes cites 
d'aquestes que... i allivorens. Pero aqüestes dones [referint-se a les prostitutes], escoltem, anaven 
a la seva feina (...) i no donaven mal exemple, elles es posaven i anaven a l 'habitado i ja está. 
Pero hi havia la part dolenta també, eh!. 

Per una banda hi pot haver una certa idealització d'aquesta vida a l'escala i al barri en temps 
passats, pero per altra banda, aquesta ajuda mutua entre veins en casos de necessitat ha estat 
substituida, en alguns casos, per l'assisténcia d'organitzacions no guvemamentals o bé per 
l'assisténcia estatal, com ho mostren les páranles d'una de les interlocutores: 

(05) En el I°2'', hi ha una dona coixa, minusválida, amb el seu marit coix, els dos. Ella, em va dir 
que feia deu anys que no sortia del pis, ell surt cada mati, compra el pa i quatre coses mes i 
després (¿). El seu pis fa una pudor impresionant. Vaig anar un dia a la Seguretat Social, que 
volia parlar amb l 'assistent social, per que ella un dia em va trucar molt apurada dient que "por 
favor si le podia limpiar el piso ". No, per que si comengo aixi, acabaré anant a comprar per ella. 
Primer vaig pensar, bueno, ho faré, no?. (...) Ara estic pensat d'anar a veure l'assistent social per 
que portin algú de Caritas o aixi, per que no pot, és minusválida, no pot netejar un pis de cent 
metres quadrats. Aquests fan una mica de Uástima. 

En els casos deis propietaris, les relacions amb els veins eren una mica diferents ja que 
l'assiténcia a les reunions de la comunitat de veins, i el tractament de problemes i propostes de 
forma conjunta, creava mes relació. 
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(03) L'escala la fregávem els veins. Creueta a la llista, i agafaves l'escombra, i 
de tant en tant, cada tres mesos et tocava la portería. (...) Hi havia així una mica 
de fricció peí tema de netejar l 'escala. Hi ha gent que ho feia, diem, regularment, 
i hi ha uns altres que no ho feiem regularment pero ho feiem, ho confesso, i 
després hi havia gent que passava de tot. 

Per altra banda, la composició social de les escales que han estat visitados ha estat 
ben diversa. Les més homogénies, han estat les fínques totalment reformades, en 
les que tots els pisos havien estat comprats per un determinat tipus de gent, i 
només hi havien quedat alguns vells residents. En un d'aquests casos, la 
descripció deis veins per part de l'interlocutor posava de relleu aquesta 
homogeneítat: 

(24) Tots son gent de treinta i pico d'anys, hi ha una parella a dalt que tots dos 
son nois, a sobre d'aquí hi ha una parella, aguí al costat hi ha un tio sol, estic jo, 
i aquí al costat hi ha un pis de lloguer, era una vella sola, pero ha tingut que 
marxar,el te llogat. Avall hi ha una noia sola, a l'altre costat hi ha una noia sola, 
per sota hi han dues parelles, tres o quatre parelles més, es que tots son, gent 
molt jove, de vint i poc, vint-i-cinc, sis, set, trenta,... tots vem comprar el pis en el 
mateix moment, pero uns van tardar cinc mesos, altres un mes i altres un any, 
pero tots el vem comprar en el mateix moment el pis. [La relació entre els veins 
és] perfecte, cap problema, no és la gran relació de veins, veins, pero si ens veiem 
ens saludem, parlem, i mai ha hagut cap queixa de res, molt bé, molt bé. 

Pero, com s'ha dit, en la major part d'escales la barreja social era destacada, com 
en aquest cas: 

(03) a ¡'escala hi ha de tot, hi havia. Hi havia gent gran. Moltes, bastantes iaietes 
vídues, d'aquestes que teñen moltes ganes de xerrar, i que están soles, i que et 
controlen, pero bé. I després hi havia gent jove, si, estavem així els nouvinguts, 
gent no tan jove com jo (?), si els joves i els nouvinguts, que la majoria deuen ser 
estudiants i així, i després la gent que ha viscut sempre allá... 

Malgrat aquesta barreja social, les situacions de conflicte entre els interlocutors i 
la resta de veins, segons els primers, eren inexistents. Com s'ha vist anteriroment, 
només en un cas, i degut al tema de les reformes, es va donar ufia situació 
conflictiva de la que s'en van ressentir les relacions quotidianes amb els veins: 

(14) Son gent.. una mica bueno son gent gran.... lo de sempre, no?... suposo, 
no?, son una mica pesats... a vegades ... dones, no teñen res a fer i están sois.... i 
mira, com que no tenien res a fer... donas, mira, saps?, a queixar-se tu!.... 
Emmm... I a vegades, dones, hi han coses que... que tens pressa i no.... mira, 
no.no, jo no tinc relació.... amb els veins... tampoc és, és alió mala llet ni res ... 
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vull dir... Si algú em diu res, dones mira, l'escolto i Ja está, i dic que sí... 
evidentment. 

A mes, si a l'igual que amb els residents tradicionals les relacions eren fredes i 
quasi inexistents, el mateix succeia amb els immigrants procedents de paisos 
africans i asiátics, amb els quals tampoc es va donar cap situació de conflicte en 
les escales on aquests eren presents: 

(04) no, si el problema es que hi ha moh poca relació, m 'els trobo moh poc 
perqué fan horaris molt estranys, pero a mes a mes son gent tancada. 

Només en un cas l'interiocutor va expressar obertament Fhaver tingut alguna 
mena de problema amb els immigrants, pero no en referencia a la seva escala, sino 
al barri, ja que aquests no llenfaven les escombraries dins deis contenídors"^: 

(17) Tinc una amiga que viu aquí al carrer (?), m 'explica que el seus veins son 
molt bruts, baixen i tiren, perqué ais seus paisos al contenidor..., no entenen 
que aquí s 'ha de tirar al contenidors, teñen conflictes perqué la gent que vivim 
aquí a vegades ens emprenya. Ostia, Jo a vegades els crido "Oiga quiere hacer el 
favor de tirarlo dentro del contenedor ". Pero bueno. Jo cree que es molt difícil. 

Per altra banda, la falta de temps disponible era la justifícació que donaven alguns 
deis interiocutors per no teñir cap tipus de vincle amb organitzacions o 
associacions del barri, ja fos amb 1'Associació de Veíns, o amb qualsevol altre 

Per altra banda, tant en l'entrevista mantinguda amb una antiga resident del barrí, com en les 
declaracions d'un antic veí del Raval durant una assamblea de veíns, si que era apreciable una 
certa actitud de rebuig cap ais immigrants de paisos subdesenvolupats, sobretot per les diferencies 
culturáis i les difícultats i problemes de convivencia que aixó comportava: 

(36) ...jo tinc nns amics que deten que no eren racistes, pero ara afirmen que ho son, ja que els 
teñen a dalt, a baix, a la dreta i a l 'esquerra. La convivencia és molt difícil ja que no teñen cultura 
de viure en un pis, de teñir veins, i aixó crea molts problemes, la seva forma de vida no está 
adequada a la nostra. (...) Jo tenia uns veíns al pis de dalt que eren de Bangladesh. Un dia vaig 
arribar a casa i estava immdada, i l 'aigua venia del pis de dalt. Així que vaig pujar al pis de sobre 
i aquests tenien el pis amb im pam d'aigua. Caminaven tots descaigas peí pis, i feia quasi una 
setmana que tenien una tubería reventada. Ciar, com al seu país plou sovint i s 'inunden sovint, ja 
están acostumats a teñir aigua a casa..., pero allá no teñen veins a sota!. 

AI darrera d'aquesta actitud racista pero hi havia una actitud crítica dirigida no contra els 
immigrants, sino sobretot contra l'administració. Es reconeixia per una banda, les condicions amb 
les que havien de subsistir una part d'aquests immigrants i els conflictes que aixó generava, pero 
per altra banda, també es reconeixia i es denunciava el fet que Tadministració no feia res per evitar 
aqüestes condicions, i tant els immigrants com els habitants del Raval, en patien les conseqüéncies. 
Es posava de relleu com el Raval havia estat sempre un barri acollidor de la immigració, i com 
aquesta funció no era feta per altres barris de Barcelona, per tant només els habitants del Raval en 
patien les conseqüéncies. 

576 



Análisi qualitativa de la gentrificació 

tipus d'associació present al Raval. Per tant, els seus Iligams amb la vida 
associativa del barri eren molt febles: 

(04) vaig preguntar-ho un dia, perqué vaig pensar que estaria bé, pero no, tinc 
molta feina, si, és una d'aquelles coses que pensava que estaria molt béfer, pero 
que no. 

(25) Si et dic la veritat, abans estava ficat molt en lo que era..., feia moltes coses 
peí Centre Cívic. Al Centre Cívic organitzavem exposicions de fotografíes, 
collaborava si es tenia que fer alguna cosa. Ara ja no, fa temps que no ho faig, 
mes que res perqué m'haig de guanyar la vida i haig d'estar amunt i avall tot el 
dia i aleshores em queda poc temps per aixó. 

En dos casos els interlocutors formaven part d'altre tipus d'associacions, que 
estaven presents al barri o al districte de Ciutat Vella, pero que no hi tenien una 
relació directa ja que el barri no era el seu camp de treball. En un cas, 1' 
interlocutor era membre d'una ONG amb seu al Raval, mentre que en l'altre, 
formava part d'un partit politíc: 

(08) No, exactament del barri no. Pero si que estic abcí, fa temps que col-laboro 
amb associacions, tipus ONG, que están al barrí. Ara, a rAssociació de veíns, 
concretament, jo no he estat tan, a mi m 'agrada mes el tema ecologista, el tema 
dones, intento dirigir-me dins aquesta área, ecologista o del 'agricultura. 

(14) Home, fa activitats, el que passa que, ciar, son activitats... aviam, dones, 
dones, ara, per exemple, van fent el plánol municipal Ciar, jo, només vaig, 
evidentment, .... casi que a callar i escoltar, no?, perqué no m'he enterat de 
massa. Pero, bueno, dones, evidentment hi ha una serie de millores que es 
propasen. No, no, no sé, que van des de un minibus circular per dins de Ciutat 
Vella, on están establerts tots els carrers per els que ha de passar, no sé 
quantus, fins a jo que sé, unes propostes que els hi van fer la Federado de 
Veins de la Barceloneta..... i, em sembla que hi van haver altres dos que els hi 
van fer, i els hi van demanar a totes.... emm... bueno, una serie de propostes, 
evidentment, d'actuació política, no?, perqué aixó és lo que... lo quefa un partit. 
Ciar, no és.... o sigui, per que ens entenguem, jo no cree que em posi en el Casal 
de Nens del Raval, saps?, en el Casal de..., val?, de... , dones perqué no, perqué 
habitualment actuó en una altre.... diguéssim... en un altre tipus d'activitats. Ciar, 
no sé... Bueno, evidentment,.... Per exemple, no té regidor al Districte, val?, 
perqué és un partit petit amb molt poca representació i que pobre fa el que 
pot i per exemple.. té pocs vots al Disctrice i no en té. Emmm... pero a partir del 
pacte amb, amb ....a partir del pacte amb... amb els dones va obtenir un 
regidor al districte (...). Pero vull dir que.... vull dir que ... que... que vaja... 
diguem-ne que... la meva implicado será mes d'actuació política, diguem-ne, si 
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és qm hi és, que no ho sé, eh?, si hi será, vull dir, electe, que no de tipus 
associat iu... social.. social... 

Només en dos casos els interlocutors van resultar ser membres d'ima associació 
amb seu al barri, i que a la vegada aquest era el seu camp de treball Per ima 
banda, un home resident al barri des de l'any 1996 era monitor d'un casal per a 
infants, mentre que per altra banda, una dona també resident des de l'any 1996, 
havia estat membre de l'Associació de Veins del Raval i en aquell moment estava 
enrolada en la creació d'ima xarxa a internet formada per gent del barri. Ambdós 
interlocutors van ser els únics que van mostrar no només un interés peí 
coneixement i la participació en la realitat social del barri, sino també una actitud 
molt crítica davant el paper que havia jugat, i encara estava jugant, TAssociació 
de Veins, i especialment el seu president, en temes tan importants com la reforma 
urbanística o l'escándol deis pederastes'": 

(17) No, A veure, jo hem vaig fer socia de l'Associació de Veins, vale?. 
L 'associació de veins és un lloc que no tenia res, no tenia res peí barri!. Cree que 
la cosa és, veus la gent com actúa, no?. Jo vaig anar a preguntar. Jo entenc que 
es molt difícil per mi (?), com a veína., no?. Vaig a l'Associació de Véim i 
pregunto, "voldria que m 'expliquessin exactament el pía PERI. com funciona". 
Una paia hem diu: "Dones miri, aquí hi ha bastantes cases". "Dones miri, el 
que li demano és el projecte, quines dates té, alguna cosa" I diu, "només en tinc 
un i no lipuc donar. Sí vol el mira aquí". I dic, "no és que m 'el vull endur-me 7 a 
casa meva". No va haver manera. "Escolti, perdoni, es que m 'he enterat que aixó 
d'aquí ho volen llengar, sap alguna cosa", "Uff, tranquilla". M'entens?, ciar, 
no generen res. El que passa és que ara han creat TreballNet, que, que volen 
a partir de setembre que la gent que, tenim Internet, correu electrónic, muntar, 
d'alguna manera, per crear un moviment, i aixó si que m 'agrada. 

Ipalment, el mateix personatge era inclós amb l'Ajuntament i PROCIVESA, com 
aquells que s'apropiarien de bona part de les plusválues generades en el procés de 
renovació al Raval: 

(24) aquí hi haurá algú que treurá peles, PROCIVESA treurá peles, moltíssim, 
ahf i també ¡'ajuntament, tot ¡'ajuntament, ja no dic compartit sino tot, estem 
convenguts, i a¡gú mes de l 'associcació de veins. 

Aquest escando!, surgit el juny de l'any 1997 va servir, com a mínim, per acabar amb una altra 
associació de vetos paral-lela a ia del Ravai, anomenada La Taula del Raval, ja que es va implicar 
en el cas de pederastres a algunes persones vinculades a la Taula. Aquest mateix tema va ser 
plantejat durant una assamblea de veins afectats peí PERI, on els arguments exposats per un veí, 
ex-membre de rassocíació de la Taula del Raval, van resultar ser els mateixos que van anar surgint 
en les entrevistes. Per altra banda, el Ilibre publicat pal periodista Arcadi Espada, Raval, de ¡'amor 
ais nens (ESPADA, A., 2000), confirma el paper que va teñir en l'escándol l'Associació de Veins 
del Raval, 
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6.4.6. Tipus de problemes al barri i delimitado 

Malgrat que, com s'ha vist al primer apartat, després d'un temps de residencia la 
imatge que entre interlocutors es tenia del Raval ja havia superat aquelles 
connotacions negatives que produia el mite del Xino, encara es mostrava la 
persistencia d'alguns problemes socials i ambientáis, evidenciant, dones, 
l'existéncia d'un Raval dual: per una banda, el Raval renovat, i per I'altra banda, 
el Raval encara ancorat en el passat i percebut com un problema. 

Aquesta dualitat entre el nou i el vell Raval, per bé que reductora de la realitat i la 
complexitat social del Raval, mostra una part del conflicte del canvi social que 
s'está donant. Per una part, el Xino que s'ha volgut eliminar amb la reforma 
urbanística i social, aquell Xino que era la vergonya de la ciutat, pero del qual 
encara en queden moHs supervivents que s'acomoden entre les escletxes que ha 
anat deixant la reforma. Per una altra part, el nou Raval, que encara que potencia 
alguns deis atribuís associats anteriorment al barri -la bohemia, la provisionalitat 
deis seus residents, (abans obrers immigrants procedents del camp espanyol i ara 
estudiants, artistes o treballadors del terciari), i d'altres-, es basa en una nova 
urbanística i una nova població. Bona part deis nous residents van reconéixer 
Texisténcia d'aquesta dualitat, encara que alguns d'ells amb major coneixement 
d'ambdues realitats que d'altres. Els problemes que s'identificaven al barri, a 
pesar de tots els elements positius que aquest tenia, es situaven en dos ámbits, 
l'ambiental i el social. De totes formes, ambdós quedaven clarament Iligats a la 
persistencia del vell Xino, deis seus espais i de les seves gents. 

6.4.6.1. Els problemes ambientáis 

En general, els problemes ambientáis que van trobar els nous residents al Raval 
eren la brutícia i el soroll, i en la majoria de casos, eren els propis habitants del 
barri, qualifícats com a poc civics, els causants d'aquests problemes. Així ho 
expressaven tres deis interlocutors: 

(04) el térra esta.., els terres estánpermanentment bruts. 

(05) És molt brut, molt sor olios, els carrers estant, o sigui, Jo m 'he arribat a 
trobar de sortir de casa i a la porta de casa meva trobar-me un senyor pixanf\ 
quedar-m 'el mirant i encara el tio enfadarse per que me l 'estic mirant. O sigui. 

En una entrevista mantinguda amb uns artistes que tenien el taller al carrer Riereta, entre els 
motius que tenien per no residir al Raval, eren els seus habitants. Argumentaven com més d'una 
vegada, havien trobat a algú pixant a l'entrada de l'edifici on tenien el taller. 

579 



El retorn al centre de la ciutat 

la gent ho fa i ningú els hi diu res, és lo mes normal del món. Les cagarades de 
gos...,jo pensó que és molt pitjor aquest barri que la resta de Barcelona. (...) El 
soroll és sobretot soroll que jo obro la finestra i poso la tele a "tot drap " i mes 
igual. Tinc un veí aquí que es veu que s 'ha comprat una pianola eléctrica i cada 
mi a tres quarts d'onze ens dona un recital de cants desafináis horrorosos. No 
diguís res, eh? (..) Tothom fa el que li dona la gana, o sigui, molt poc civisme. 
(..) O gent que tira papers a térra, no?. L'altre dia vaig a una noia Jove i li dic 
"t'ha catgut un paper al térra", i diu, "no, no, és que l'he tirat"... és com cómic, 
no?, o sigui, l 'educado cívica está per térra. 

(15) La brutícia... els containers que hi ha aquí al davant per exemple. Ahir van 
passar a desinfectar-los, per quepujava unaflaira que...*^ 

En canvi, aquesta mateixa interiocutora tenia uns vems que definía com a modernillos 
estrangers, el soroll deis quals era mes tolerat, o com a minim, no expressava que fos tant molest; 

(05) jo tinc dos modernos aquí baix que son la pera. Son dos francesos, ell composa música hard-
core..., i ella és la delegoiíiper tot Espanya d'una casa de discos de música ultra-moderna no se 
qué francesa, i porta el cap totalment vermeU. I son, bueno, son supermodernos. I foten una 
música que bueno..., unsflipesjo, a les dotze de la nit comengo a sentir vibracions rares. i dic, ahi 
ahi, son ells tu!. 

Fora de la gravació, aquest interlocutor expressava que per a I'estiu, estava previst canviar el 
sistema de recoUida d'escombraries, i els containers que tenia sota mateix de casa seva, serien 
substituits per un sistema de recollida pneumátic com el que s'havia ja instal-lat al barri de Gracia 
o a la Vila Olímpica, Encara que l'objectiu de l'Ajuntament amb aquest canvi era acabar amb la 
presencia ais carrers de containers plens a vessar, aquest interlocutor opinava que amb el canvi de 
sistema no arreglarien res, ja que el nivell cultural de moha gent del barri no arribava tant lluny 
com per entendre que les bosses s'havien de tirar dins. Molta gent, el que feia era simplement 
llenfar la bossa al costat del container, i ho continuaria fent amb el nou sistema. 
Per altra banda, des de la revista El derribo, publicada per 1'Asamblea Antiespeculativa del Raval, 
s'argumentava com aquest canvi, conjuntament amb d'altres que ja s'havien donat en el mobiliari 
urbá o en determinats espais públics i privats (places, parades de metro, caixers automátics, i 
d'altres), era un intent mes d'acabar amb un tipus determinat de gent que vivia al barri: 

Se traía de contenedores neumáticos, que vendrían a ser como unos extraños buzones verdes en 
los que a modo de carta a los ediles magos uno debe depositar su mierda diaria a unas horas 
convenidas para que después un eficiente caminen la succione con avidez. Naturalmente, entrará 
en el terreno de la paranoia patológica el cottsiderar que tal medida supuestamente higiénica, 
ampie una disimulada pero evidente misión suplementaria y por qué no, decisiva. Con el 
aumento de estos buzones de basura cerrados durante el dia, veremos así de^arecer esos 
penosos espectáculos de gente hurgando en las basuras, revolviendo en los contenedores, 
reciclando los eruptos cotidianos de la urbe. Y eso quién duda que es bueno. A mugre humana 
sabrá entenderlo en su consiguiente desplazamiento a la periferia de la Barcelona Botiga. Todos 
saldremos ganando, quizás unos más que otros, y a fin de cuentas, qué earajo, de la injusticia y 
las ratas no se hacen postales (s.d., 1999: 8). 
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Malgrat lotes lea campan\es pisbiiciláncs per presetilu! un Raval net i xttm, la insai' ''abitual 
deis contenidors de la brossa és la d'aquesta fotegrafit a la platja de! 0 . _ • 

Per a un altre interlocutor, ert sobretot molest el soroll de la gent que venia de nit 
al barri a sopar i de copes, geni pero que no era del barri. Per altra banda, els 
problemes de neteja, considerava que eren responsabilitat de FAjuntanient, que 
oferia un servei poc proporcional a les necessitats del barri: 

(17) Que no m'adrada? Dones. A mi hem resulta molt difícil a vegades ('^) amh 
sensació de que els servéis púhíu: teñen moit poc en eaule que es im barri moli 
dens, que hi viu molta gent i que per lo tant els servéis que s 'hi porten a altres 
harns, igual aquí haurien de ser molt mes eontimmts i molt mes propers. Fer 
exemple el servei de neteja, els contenidors son insujicients perqué jo tinc que 
buscar tres contenidors per deixar la meva bossa*^. (...) El tránsit, no hem 
molesta, per la nit no n'hi ha tant. A mi no hem molesta. Qué passa?. Dones ve 
molta gent a sopar, que no és del barri, és de fora. í lar la gent quan surt deis 
bars, crida, comenta. Un dia vale, dos vale i el tercer n 'estás fins els pebrots. 
M'entens'.\ Pero no és geni del barri, és íient de fora. (...) En molts nivells ens 
sentim indefensos, cree que son coses que es donen perqué és un harri molt 
diferent a la resta de Barcelona. Concentrado molt alta, una concentració de 
gent amb problemes de drogadicció hasíam forta, geni molí.gran, gran d'edat i 
amh conflictes, i bueno, és um barri complm 

Com s'ha vist anteriorment, a Tapartat 6.4.5,2, aquesta mateixa interlocutora expíicava com 
alguna gent del barri, sobretot els immigrants, no entenien que la brossa s'havia de tirar dins del 
contenidor, i no deixar-la fora. Malgrat tot, bona part de la responsabilirat de la bruticia de! Ravá, 
era de i'Ajuntament per donar un servei limitat a les nsjcessitats del barri. 
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En un altre cas, era el soroll del transit el que era molest, pero aixó depenia 
clarament del lloc de residencia, ja que aquesta interlocutora residia en un deis 
carrers més transitáis del barri, i justament tenia un semáfor sota de casa: 

(04) hi ha un semáfor (?), veus aquí no acabo de trobar totes les avantatges de 
tipus de barri que és, ho trobas més al Gotic, o l'altre cantó de (?), a Ribera. 

Comparat amb l'any 1988, any en que aquest interlocutor es va instaMar al barri, 
la conversió del Raval en un nou centre cultural també havia portat un augment 
del soroll provinent del carrer, motivat per l'augment del transit d'automóvils i 
persones: 

(07) Abans era un barri més tranquil, dic quan várem venir a viure, a nivell de 
gent, de cotxes, de soroll. Després, al poc temps de venir varen comengar grans 
obres, MACBA, CIDOB, d'aquesta zona d'aquí. Llavors, no ens afecta el soroll 
de les obres, sino que notes que venen més vehicles, hi ha més transit. Aquí 
treballes i abans s 'escoltaven ocellets, i ara costa més d'escoltar ocellets. Pot ser 
un exemple. 

E l mateix problema trobaven aquells interlocutors que residien en els carrers més 
transitats del barri, com Hospital, Carme o Nou de la Rambla. La presencia d'un 
gran nombre de turistes, i també de gent de pas i veins del barri, era apreciat com 
un inconvenient: 

(14) Inconvenients? Mmmm ... bueno, per exemple, ahir vaig estar a Gracia, que 
feia molt de temps que no hi anava, i inconvenients potser és que a vegades, que 
... hi ha molta, molta gent sempre,... vull dir, surts de casa i és... alió... ja directe, 
entres directe al bullid, no?, (...) entre turistes, ve'ins,... 

6.4.6.2. Els problemes socials 

La majoria deis nous residents van defínir una serie de problemes socials molt 
concrets, com la prostitució, la delinqüéncia o el tráfíc de drogues, que es posaven 
en relació rápidament amb el mite del Xino i el que havia estat el barri 
anteriorment, o també en alguns casos amb la nova immigració procedent de 
paísos afiicans i asiátics. A més, territorialment, aquests problemes es referien a 
uns carrers molt concrets del barri, mentre que la resta del Raval era caracteritzat 
per la seva seguretat i normalitat, per tant, igualat a qualsevol altra área o barri de 
la ciutat de Barcelona. 

Tal com s'ha vist en el primer apartat (veure 6.4,1.4), mentre que les primeres 
impresions i sensacions d'alguns deis nous residents respecte del Raval i del fet de 
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residir-hi van ser d'inseguretat i de por, molt associades al mite del Xino, aqüestes 
van anar desapareixent rápidament amb el temps. Així, una de les interlocutores, 
que ja coneixia el barri amb anterioritat, opinava com des de que hi vivia havia 
millorat molt la seva percepció de la seguretat ciutadana: 

(05) Ha millorat la sensació de seguretat ciutadana, la sensació que pots 
passejar...és una actitud molt personal. 

Mentre que per a d'altres, residents tots dos a l'área situada per sota del carrer 
Hospital, en el que havia estat el centre del barri Xino, el fet de ser veins del barrí 
feia que deixaven de ser possibles objectius per al dehnqüents, i aixó refor^ava la 
seva percepció de seguretat: 

(26) de totes maneres les guineus no fan mal al seu propi niu, sempre fan mal fora 
del sen niu, (...) ciar, és lo que em deia el ^; a tu la gent et coneix. 

(20) Has d'anar molt amb compte. Si et coneixen no passa res. O sigui, Jo 
histories del carrer Sant Ramón son allucinants lo que he Jo arribat a veure. 

En opinió d'aquest últim interlocutor, que durant la seva infancia havia conegut el 
barri degut a que els seus pares hi regentaven un negoci, ja se sabia que l'objectiu 
deis delinqüents sempre eren els turistes i no pas els veins: 

(20) És que a més, ho saps, vull dir, és que tothom sap que van a pels turistes, 
tothom ho sap, tothom ho sap. Aleshores per qué, perqué senzillament quan..., 
bueno, deus saber quan roben un turista, un turista presentará la denuncia pero 
no es presentará al Judici, perqué segurament ve aquí, a Barcelona, per deu dies, 
ciar, i després se'n va a casa seva. Aleshores, saben que és la presa més suculenta 
que teñen, aleshores hi ha aquests... sobretot el carrer Sant Ramón i aquest 
carrer que et dic [referint-se a la pla9a Salvador Seguí] és un carrer que s'ha 
d'anar amb compte. O sigui. Ja quan hi passes tu, Jo perqué conenc uns quants... 

Alguns deis residents entrevístats tant per experiéncies personáis o a partir de 
comentaris d'altres, fíns i tot, van relacionar la delinqüéncia i l'augment de la 
sensació d'inseguretat, amb l'augment de la immigració procedent d'África i 
Asia: 

(08) no el veig insegur. Si que he detectat al llarg deis anys que la població 
immígrant ha pujat i que aquíper exemple, has d'anar al tanto, tampoc pots anar 
ensenyant la bossa a tothom, vas vigilant Es evident que hi ha una colla de gent 
que son carteristes, que van robant, pero no sé, en altres barris no hi ha aquest 
tipus d'incidencia pero més que res és una zona que hi ha molts turistes, per les 
rambles, es ciar, i atrau molt de geni, deis carteristes i tot aixó. 
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(14) Per exemple, el tiu de Voficina de (¿), ara el difamaré aquí per, per ...Jal, 
que hem vaig quedar fet pols, perqué quan vaig venir a viure aquí el de (¿), el 
delegat, eh?, em diu: i perqué vens a viure aquí? Home, perqué el barri m 'agrada 
...no sé que... vam estar parlant una estona, no?, el tiu és moh bestia, ... perqué 
em diu...: dones la veritat- Jo li vaig dir, no?, bueno Jo conec gent que ha vingut a 
viure a aquest barri- collons diu... a aquest barri només hi ha que deliqiiéncia... 
no sé que... Jo només veig que hi ha un increment... em va dir només hi ha cada 
vegada mes moros. El delegat de (¿)! Que Jo pensava, peró tiu tu de que vas, no?, 
vull dir, tu que saps com pensó Jo? T'estas penjant molt, no? 

Una de Íes interlocutores, estrangera i resident al barri des de Tany 1998, havia 
sofert un intent de robatori per part de joves magrebis, el que lí portava a afírmar 
que: 

(30) En este barrio lo único que te puede pasar es que tres magre... magrebies te 
cojan la cartera, o sea, yo creo que es lo único que te puede pasar. Has visto las 
pancartas [referint-se a les pancartes que escrites en diversos idiomes veins i 
comerciants van penjar ais balcons i aparadors del carrer Sant Pau alertant ais 
íuristes pels robatories i expressant, al mateix temps, el seu malestar per la 
situació], la gente está muy cansada, y es verdad, a los turistas no paran. 

Peró, per altra banda, un deis fets que va resultar mes important en relació a la 
delinqüéncia i la percepció de la seguretat ciutadana, va ser la igualació del barri 
del Raval a qualsevol altra área de Ciutat Vella o de la ciutat de Barcelona, amb el 
que també poc a poc s'anava trencant la mitología del Xino. Aquesta opínió era 
igualment compartida per aquells queja portaven algún temps vivint al barri, com 
per aquells que prácticament hi acabaven d'arribar: 

(07) No ho veiem insegur, amb ¡a prudencia que et dona el sentit comú. Ciar, a 
les tres de la matinada no deixarás veure un bitllet de deu mil peles per aquí, per 
un carrer ... Treien aqüestes coses, que son de sentit comú, dones, si, com 
qualsevol lloc. 

(12) Passa el que pot passar a qualsevol part de Ciutat Vella, a qualsevol part. 
Com post trobar-te a qualsevol altra part de la ciutat. 

Fíns i tot, aquella interiocutora que havia sofert un intent de robatori al barri, 
també reconeixia que aquest no era un tema específíc del Raval: 

(30) Pero no es específico del Raval [referint-se a que et pugui passar alguna 
cosa], te puede pasar en todos los sitios a donde vayas. 
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Igualment, un altre deis interlocutors, que juntament amb I'anterior eren els únics 
que des de que residien al Raval havien sofert algún tipus de robatori, 
argumentava com en el seu cas, que l i va ser robat el vehicle, tampoc era una 
exclussiva del Raval, sino que mentre havia estat residint a d'altres árees de la 
ciutat, també l i havia passat: 

(12) A mi m 'han robat el cotxe al mes de setembre. Vaig deixar el cotxe a la plaga 
i em van robar el cotxe. El van prendre, s 'el van endur. I el vaig trobar al cap de 
vint dies a, bueno..., al dipósit municipal, i no sé on l'havien trobat (...) Pero aixó 
no m'ha fet canviar la percepció d'inseguretat, és a dir, jo ja sabia que podia 
passar aixó, igual et pot passar aqui que passar allá dalt, i de fet em van dir, 
"alerta amb la zona que hi ha entre el Paraljel i el... el port, l'estació 
d'embarcament deis cotxes, i el Parallel, que allá hi ha una banda de gent que 
roba cotxes". Em van avisar, no?. (..) Aixó em pot passar allá, a Sants, a 
qualsevol lloc. I m 'han entrat al cotxe mes vegades quan estava a Sants. 

La seguretat ciutadana al barri i la relació de la delinqüéncia amb el turisme la 
confírmava el responsable de seguretat ciutadana a la Comisaria de la Policía 
Nacional situada al carrer Nou de la Rambla, en una entrevista mantinguda amb 
Claudio Zulián, director de l'exposició Escenas del Raval organitzada al Centre 
de Cultura Contemporánia de Barcelona (ZULIÁN C , 1999): 

(38) A mi me gustaría, y sé que a priori, por esa sensación que existe, puede 
resultar un poco chocante, pero yo diría que este distrito a nivel general, 
hablando de Ciutat Vella, e incluso hablando del Raval, podríamos decir que es 
un distrito relativamente seguro y tranquilo. (..) Podemos hablar de que 
prácticamente no se producen delitos violentos, y la delincuencia que tenemos es 
de baja intensidad y está muy especializada, y muy motivada, porque somos el 
centro receptor de prácticamente casi todo el turismo que pisa la ciudad condal 
(..) Lo que nos dicen la estadísticas es que son los hurtos, fundamentalmente al 
descuido, y los tirones, los delitos más abundantes. Aquí por ejemplo es muy raro 
que tengamos asesinatos, atracos a bancos, crímenes, desvalijamientos 
generalizados de pisos, robos con una violencia inusitada... no se suelen 
producir. Generalmente son el tironcito, la picaresca, el bolso que desaparece... 
(..) El tipo de delincuencia que tenemos aquí es una delincuencia de subsistencia. 
No tenemos el delincuente que quiere amasar grandes fortunas, es distinto. Hay 
una delincuencia para poder comer, para poder dormir. 

A mes, aquesta relativa seguretat venia confirmada, sempre segons aquest 
comisari de la policía, per uns estudis elaborats per la Universitat de Barcelona i 
I'Institut d'Estudis Metropolitans: 
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(38) Un trabajo que se realizó a lo largo de diez años y que se titula "La 
delinqüéncia a Barcelona. Realitat i por", y luego hay un estudio posterior, que 
es más reciente, de mayo del 97. Si comparamos con otros distritos, es muy 
curioso pero vemos que en Ciutat Vella se habían cometido el 11,2% de todos los 
delitos de la ciudad de Barcelona. En el Eixample, que se supone que está mejor 
dotado y que es un barrio más seguro, se cometieron el 20,7%. En Sarriá-Sant 
Gervasi, una zona que todo el mundo da por supuesto que es una zona muy 
segura, se cometieron el 8,8% de los delitos. Curiosamente en la encuesta que 
hicieron ese equipo de profesores universitarios contratados, cuando se les 
preguntaba a la gente qe zona consideraba más insegura, las respuestas eran las 
siguientes: de Ciutat Vella el 45,6% decía que era muy inseguro, cuándo sólo 
tenemos el 11,3% de los delitos. En el Eixample que teníamos el 20,7% sólo el 
1,3% lo consideraba inseguro y en Sarriá-Sant Gervasi, sólo el 1% pelado lo 
consideraba inseguro. Así que teniendo el 11,3% de los delitos, el 50% de los 
entrevistados nos dijeron que esta zona era muy insegura. Si nos vamos a los 
datos más recientes, donde si están diferenciados Ciutat Vella y el Raval, de mayo 
del 97, pues vemos lo siguiente: en el Raval se habían cometido sólo el 4,4% de 
los delitos de la ciudad de Barcelona, y la sensación de inseguridad ciudadana 
alcanzaba casi un 34%. En el Eixample seguían con el 20,7% y sólo un 1,6% de 
inseguridad. ¿Qué quiere decir? Pues seguramente no sepamos vender la imagen 
todos los que vivimos y trabajamos aquí. No somos capaces de transmitir esa 
sensación de que este barrio es seguro. 

A més, segons aquest mateix personatge, sí que es podruía ima relació positiva 
entre la delinqüéncia i la immigració, així: 

(38) Eso no es un mito, es realidad lamentablemente. Por citar un dato, en 1997 
el 60% de los detenidos eran extranjeros, según cifras de la comisaria de Nou de 
la Rambla que es la que coge todo el distrito. Eso es un dato que es irrefutable. 
La gente tiene la sensación de que la problemática que provocan los extranjeros 
ilegales existe, sería inútil matizarlo porque los datos son los datos*^ 

Contráríament, per a un interiocutor, resident al carrer Hospital, la sensació que 
tenia respecte de la delinqüéncia era que havia augmentat, sobretot el nombre de 
robatoris i atracaments a turistes, que ell observava just davant de casa seva: 

Cal teñir en compte, pero, que ni es van especificar les dades que es van aportar, ni tampoc es 
van aportar altres dades referides a la delinqüéncia per tal de poder argumentar més solidament 
aquesta relació entre immigració i delinqüéncia. Així, per exemple, no es va dir res sobre el grau 
de reincidencia en aquest 60% deis detinguts, és a dir, si sempre eren els mateixos, o bé eren 
sempre detinguts diferents. Per altra banda, caldria també Aomx dades sobre el tipus de delicte que 
cometen, i quin percentatge deis delictes que es denuncien son comesos per estrangers, ja que aquí 
només es donaven dades de detinguts. 
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(15) En els últims tres mesos i en aquesta zona d'aquí concretament ha pujat 
molt, és la delinqüéncia, cárteristes... (...) Fa un any no la vaig notar, no sé per 
qué, ... aquí hi ha tres o quatre hotels, bueno, aquí al davant n 'hi ha un, i llavors 
els roben aquí al davant, i veus els turistes destrogats, em sap greu. 

Territorialment els carrers mes anomenats per part deis nous residents, com a 
aquells carrers mes perillosos, o on hi havia mes concentració de prostitució i on 
tenien major sensació d'inseguretat, eren els de Sant Jeroni, Cadena, Robadors, 
Sant Pau i Sant Ramón: 

(08) Teóricament i a la práctica hi ha zones mes conflictives, tradicionalment com 
el carrer Robadors, accés de Sant Pau a Robadors. Potser per que está molt al 
cor, molt amagat i és mes difícil que la policía entri, i els carteristes es troben per 
allá, les prostitutes. Perd és nota bastant degradat, que fa mes pena, la situació 
degradant de les persones que hi ha per allá també. 

Pero no només hi havia ims carrers que eren mes perillosos que d'altres, també hi 
havia una frontera, declarada per la majoria deis nous residents, entre una Raval 
sud i un Raval nord. Malgrat que aquesta frontera era posada en llocs diversos, per 
uns al carrer Hospital, per d'altres al del Carme, i per d'altres al Nou de la 
Rambla, el que tothom acceptava era aquesta dualitat del Raval. Alguns la van 
trobar a l'hora de buscar el pis: 

(04) hi ha frontera, pero no se on collocar-te la frontera, pero quan busques ja la 
veus la frontera, perqué tot lo barat está el sud. 

D'altres sentien aquesta dualitat territorial simplement quan passejaven. Per a 
aquesta interlocutora, queja assumia quan buscava pis que segons a quina área del 
Raval no hi volia anar a viure, ol carrer Hospital era tma frontera clara, capa9 de 
generar tma diferent sensació: 

(03) era la qüestió aquesta de, de dir, dones, de poder entrar i sortir de casa 
sense, sense por a qualsevol hora. D'Hospital cap a baix, jo cree que és una 
frontera clara, si, a veure, no m 'ha passat mai res, per que de fet si que m 'hi he 
passejat, pero suposo que ets un element estranys, no ho sé... si, per la geni que hi 
ha peí carrer, i una mica, si... és diferent... si, suposo que també és una qüestió 
de, de poder adquisitiu si vols, així son gent mes pobre... si, i aleshores, és ciar, tu 
no deixes de ser un blanc, aixó no vol dir que, ... no un blanc no de color, sino 
una diana diem, no? per la manera de vestir, i per l'aspecte que tens, i peí que 
siguí, no?. 
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Per un altre deis interlocutors, resident a l'área situada per sobre del carrer 
Hospital, era el carrer Nou de la Rambla la frontera, amb el que els problemes 
socials quedaven concentráis entre aquest carrer i l'área del port: 

(29) Nou de la Rambla, si, o no, és que mes abaix hi ha mes vici, mes droga, hi ha 
un barris qué.,., (...) pero mes abaix, jo m 'enrecordo quan era mes petit que tenia 
uns deu anys o onze o tretze, que vem anar per algún carrer de l 'altre banda de la 
rambla, (?) jo havia entrat allá, per exemple, i un urbano m 'havia dit que vigiles, 
si sabia on anava perqué era un carrer molt perillos, em va quedar gravat aixó, 
(?). (..) si home mes abaix és pitjor, aixó és la zona alta 

I d'altres, com aquest interlocutor resident al barri des de l'any 1997, no podien 
situar clarament ima frontera, peró intuíen una dualitat que altra vegada situaven 
en uns carrers concrets: 

(13) El Raval és molt gran, i el barri és molt heterogeni. Vull dir que jo vise al 
carrer Joaquim Costa, tocant a la ronda de Sant Antoni, i el que és alió, al que 
pot ser un carrer, no sé..., un carrer Riereta o un carrer Sant Ramón, son móns 
molt diferents. 

La idea de que aquesta degradació física i social estava concentrada en una área 
interior, al cor del barri, estava for9a arrelada entre els entrevistats: 

(07) A veure, tu pots veure el barri i pots veure una frontera en el carrer del 
Carme o el carrer Hospital. Quant mes avall, a mar, mes cap a l'interior, el barri 
está mes degradat. 

Altra vegada l'experiéncia personal era l'element que havia trencat el mite del 
Xino i la seva extensió per tot el Raval. Així, per a aquest interlocutor abans de la 
seva ÍnstaMació al Raval l'any 1996 tot el barri era considerat amb les 
connotacions negatives del Xino, mentre que després, a partir de la seva propia 
experiencia, era capa? de delimitar dos ámbits dins del Raval, separats en aquest 
cas peí carrer del Carme: 

(20) després em vaig adonar que el Barri Xino realment jo ara la frontera l i poso 
de Carme cap avall, per mi aixó del Barri Xino era un barri desconegut, ja, ja 
si es qué realment molta gent m 'ho pregunta, no?, "vius en aquest barri?, com 
vas anar a parar aquí? ", per mi realment era una incógnita. 

Per a un deis interiocutors, resident a l'área situada per sota del carrer Nou de la 
Rambla, malgrat que actualment també reconeixia l'existéncia de dos ravals 
diferents separats peí carrer Hosptial, quan era mes jove í anava amb els seus 
pares que vivien al carrer Nou de la Rambla, només considerava l'área compresa 
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entre Nou de la Rambla i Hospital com a Raval, que era també el que considerava 
com a Xino; 

(25) Hi ha dos Ravals. Sempre hi ha dos Ravals: el Raval sud, que seriem 
nosaltres, els que tirem cap a mar, i el Raval nord que és el que sempre ha estat 
mes bé o mes ben considerat, que seria Feriandina,.. sí, del carrer Hospital cap a 
munt, que és exactament el mateix perd, mira, no sé per qué la gent el té millor 
considerat És un Raval que está millor, com si diguéssim, mes acceptat, no? 
(...) Jo no considerava alió d'allá dalt com a Raval, potser perqué com sempre 
vaig viure aquí, considerava Raval... Jo sempre he considerat el nucli del Raval, 
per mi ha estat el carrer Sant Ramón, no sé per qué, per mi, eh? Una cosa 
totalment..., una apreciado personal, no em preguntis per qué, perd el carrer 
Sant Ramón..., o sigui, el carrer Nou per mi era una frontera i cap dins el carrer 
Nou era Raval fins al carrer Hospital. (...) Raval igual a Xino. 

Entre els discursos deis interlocutors també era comuna la idea de l'arraconament 
i defunció del Xino, no només peí canvi urbanístic, sino també per la consideració 
social i la imatge que s'estava creant del barri. L'existéncia de dos Ravals, dones, 
implicava que ja hi havia una part bona que poc a poc anava constrenyint l'altre, 
la part dolenta i vergonyosa. Tots els entrevistats reconeixien viure a la part bona, 
i com s'ha vist anteriorment, l'área mes degradada, que mostrava encara la 
pervivéncia del Xino, quedava cenyida a uns carrers molt concrets o a unes árees 
clarament delimitades, que la reforma urbanística havia d'acabar de rematar, com 
mostraven tots aquests interlocutors: 

(12) Conec amics que están al carrer Sant Ramón. (..) "Collonut, que tenim (¿) 
espai per cada un molt gran, i no se quantos!". I bé, no?, un era músic, l 'altre 
feia teatre, i l'altre belles arts, no sé... val, "collonut, estem a la zona millor, al 
costat del Marsella, al costat de tota la bohemia barcelonina", i el que vulguis, 
no?. Pero la primera setmana de ser allá, alld, "m 'he trobat un ionqui a Péscala, 
la dona de fer feines és una prostituta, la..., el barri, al carrer constantment et 
trabes gent veigilant, la policía passa constantment...", és rúnica taca negra qu 
ehi ha al barrí Vull dir que, taca negra en el sentit que , que et trobes aquest 
tipus dede móns que abans associaves al barri Xino famós de Barcelona, i ara 
está concentrat en un lloc, no?. (..) És molt residual, va de baixa. 

(05) El Xino és la part baixa del Raval, d'Hospítal cap avall. Pero ara la cosa, 
com que es va arraconant mes, mes cap avall... 

(13) El carrer Nou de la Rambla, que ara és un carrer de pas i tal..., o sigui, tot el 
que ara está concentrat a Sant Ramón i Riereta, i tal..., s'extenia molt mes. Tota 
aquesta poblado marginal, tot aixó, i a mes era un lloc molt insegur. 
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(12) IM meva concepció del que és el Raval, que era molt mes (¿) del que hi ha 
ara, queda molt mes concenírat ara, i cada vegada es concentra mes. 

Pero no només la persistencia del Xino i la visualització de la degradació estaven 
en uns carrers concrets, també hi havia uns espais molt precisos en que les 
problemátiques socials es feien visibles. Malgrat que podrien ser els espais públics 
els que en major mesura podrien donar compte d'aquestes problemátiques (és al 
carrer on hí ha les prostitutes, i es produeixen els atracaments i robatoris, i fíns i 
tot on és visible el tráfíc de drogues, i és a les places on son mes visibles els 
"sense sostre" i en general, totes aquelles persones rebutjades), alguns deis 
interiocutors van identificar altre tipus d'espais on aquest tipus de personatges els 
hi eren molestos. Així, la presencia de "sense sostre" en els caixers automátics 
deis bañes, espais privats, era molesta ja que no permetia el seu ús, com declarava 
un deis interiocutors: 

(14) per exemple, mai puc anar al caixer d'aquí davant, de la Caixa Catalunya, 
mai puc, perqué... aviam, mai puc, durant el día sí, pero a les nits está en tm 
vuitanta per cent de les ocasions ocupat per gent que dorm, no?. Aixó no passa a 
altres barris. Pensó. 

Malgrat tot, una altra interiocutora, precisava com la percepció d'aquest fet era 
diferent per a alguns veíns del barri. Així, mentre que per a alguns era un situació 
molesta, d'altres s'hi mostraven solídaris: 

(04) els cai.xers automátics, m 'ha semblat que hi ha una certa solidaritat entre la 
gent, hi havia un senyor tremolant de frcd i mig desputllat dins tm caixer, el cap 
d'una estona veig tornar a passar i tenía una manta, algú li havia baixat ima 
manta, probablement en un altre barri el que hagués passat és que algú hagués 
avisat a la policía, en lloc de baixar-ü , pero hi ha bastanta gent sense sostre 
aquí, a les cantonades ... pero no hi ha delinqüéncia, no he notat cap mena 
d'angoixa de que niitgú em perseguís. 

Cal destacar, dones, com cap d'aquests problemes socials presents en l'espai 
públic eren molest per ais nous residents excepte en el cas que els afectes d'algima 
forma directament, com s'ha vist en el cas del caixer auíomátic'". E l conjimt de 
personatges que s'incloíen en aquests gmps socials margináis que concentraven 
els problemes socials, eren considerats una part mes del paisatge del barri: 

Possiblement aquest fet es deu a que molt pocs deis interiocutors eren usuaris deis espais públics 
del barri. Com s'ha vist en apartats interiors, la implicació d'aquests nous residents en la vida 
associativa del barri era quasi nuMa, molt pocs reconeÍ.xien haver-se dedicat a passejar peí barri, i 
degut a que bona part del temps estaven fora treballant, els carrers i places d'aquest eren només 
llocs de pas. Els espais utiliUíats eren, en tot cas, els bars, restaurants, galeries d'art, botigues i 
mercáis. Fins i tot l'escala i els terrats, antics llocs de relació entre els veíns, estaven perdent 
aquest carácter. 

590 



Análisi qualitativa de la gentrificació 

(26) se que hi ha uns problemes en allá, venen droga, i altres histories, (...) 
haviam jo vivint aquí no pensó que he de teñir cap problema perqué allá e.'itiguin 
venent droga, sempre i quan, haviam .sempre et trabes quatre que s'estiguin 
punxant, o ja et trabes amb algú que diguis, em molesta, no?. Aixó si que em 
molesta, et trabes un tio, que está amb el mono i que et pugui en un moment 
determinat, fer mal, i comence.i, ningt'/ molesta a ningú. ningú molesta. A mi 
personalment no em molesta, no me molesta que aquí a la cantonada hi hagi per 
les nits prostitutes, mentres aixó no suposa res més que aixó. 

(17) Quant están en aquest bar d'aquí el costat, que és tm foco de droga, jo no 
estic en contra, a mi no m'emprenya, que la consumeixin tranquillament, pero 
que no m 'emprenyin, a mi no, dones en toca molt els na.ssos. 

Com a molt, dones, aquests delinqüents, drogadictes, prostitutes i marginats 
socials donaven una mala imatge del barri. En canvi, els immigrants, sobretot 
aquells procedents de paísos africans i asiátics, donaven una imatge atractiva i 
exótica del barri: 

(39) És un repelús estétic, perqué van deixats, per que no sé qué..., a mí per les 
pintes que fan. Ara, trobo molt exótic lo de tants paquistanis, .suposo que deuen 
ser paquistanis, ho trobo molt exótic. A mi em sap molt de greu veure, alió, notes 
de divuit anys que encara porten l 'águila penjant... 

6.4.7. Considerado sedal del Raval 

D'entre la complexitat de signifícats de I'habitatge -com a be económic o 
mercaderia, com a espai de reproducció social, etc.-, interessa aquí destacar la 
seva representativitat social, és a dir, tant l'espai que s'habita com el lloc on está 
emplafat teñen una serie d'atributs, i per tant aquest espai no és neutre. Ja s'ha 
vist, en els capítols tercer i quart, quina ha estat la historia que s'ha construit sobre 
el Raval i com aquesta, en certa forma, n'ha justifícat la reforma actual. Per tant, 
el procés de gentrifícació no només significa una inflexió económica, en el sentit 
que en un moment donat el valor potencial del medi construit passa a superar el 
valor real i per tant comporta la renovació o la rehabilitació del medi construit, 
sino que també significa una inflexió en la consideració social d'aquesta área, és a 
dir, una área considerada com a degradada urbanísticament i socialment, i per tant 
poc atractiva per a la residencia, passa a ser considerada com un lloc, pels seus 
atribuís culturáis, desitjada per a la residencia. Valor económic i significat social 
van paraMels, son complementaris i no excloents. Per tant, en qualsevol procés de 
gentrificació cal cercar la posició deis gentrifieadors respecte deis elements 
culturáis i economies. Mentre que poden invertir més o menys capital, en 
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connexió amb empreses fínancers o promotores, buscant la seva futura 
revalorització, també son aquests gentrifiadors els que donen una nova imatge del 
barri que ocupen, ja sigui només amb la seva presencia, o ja sigui construint una 
identitat particular a partir de les característiques del lloc. I aquesta nova identitat 
la transmeten a partir de les seves xarxes socials. 

Per aixó en aquest seté apartat s'han volgut analitzar les reaccions que els 
interlocutors han percebut, tant d'amics com de familiars, peí fet d'haver anat a 
viure al Raval, així com s'ha volgut saber també quina ha estat la imatge que han 
transmés aquests nous residents del barri del Raval a través de les seves xarxes 
socials un cop hi han estat vivint, i també, quina creuen que ha estat la imatge que 
els seus amics n'han tingut d'ells pe! fet d'haver anat a viure al Raval. 

En primer lloc, les reaccions iniciáis d'amics i familiars al fet d'anar a viure al 
Raval han estat dominades per l'esíereotip del Xino, és a dir, normalment no es 
veiés gaire ciar la seva añada al Raval ja que es considerava aquest barri com un 
deis mes degradats físicament o socialment de la ciutat. 

En segon lloc, precisament aquest anar a viure al Raval significava, per part deis 
nous residents, el trencament d'aquest estereotip o mite del Xino, ja que es 
transmetia la idea que aquest barri no estava tant malament, i fíns i tot, en alguns 
casos, es prenia una postura reívindicativa del Raval, considerat com un lloc 
normal. Fins i tot es va acoseguir atraure altres persones cap al barri, amb el que 
es cumplía clarament una funció de pioner en el procés de gentrificació. 

I en tercer lloc, a mes, per a alguns el fet de viure al Raval donava una imatge 
concreta, associada normalment a possicions progressistes, que valoraven 
qüestions culturáis i históriques respecte al barri. 

6.4.7.1. La consideració d'amics i familiars 

Les respostes de les famílies deis interlocutors van ser diverses, sempre peró en 
relació al seu carácter mes conservador o progressista, i també en ñmció de si ja 
havien tingut alguna relació previa amb el barri o bé sí ja el coneixíen. 

La reacció de la familia d'una de les interlocutores, que era de fora de Barcelona -
venien de la provincia de Tarragona- i es va instaMar al barri l'any 1998, 
concretament a l'área situada per sota del carrer Hospital, va ser com en la major 
part de casos inicialment de desgrat, ja que el mite del Xino era la imatge 
dominant: 
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(26) Mira Jo recordó que quan vaig venir a viure en aqui, bueno ciar. Jo sóc d'un 
poblé i la meva familia viu tota allá, dones abans de comprar el pis els hi deia els 
meus pares que vinguéssin a veure V. Pero lo curios de tot aixó va ser que Jo vaig 
avisar els meus pares perqué vinguéssin a veure un pis a la Ronda Sant Antoni, 
que Ja havia decidit quedarme. Ja está, farta de veure pisos, estava vivint amb 
una fia meva molt bé, pero Ja tenia ganes de viure sola, no?, i vale, la meva 

familia, els meus pares venien a veure el pis, i aquell mateix dia, bueno el dia 
anterior, vaig venir a veure aquest, Ja com a, bueno mira vaig perqué..., quan el 
vaig veure, bueno aquest Ja..., l'altre no el vem anar a veure. I el meu pare 
coneixia Barcelona, no?. Pero deia, "fila meva, com t 'anirás a viure allá?, 
pero...?", i es posava les mans el cap. I va veure que el barri, de fet. realment 
havia canviat molt. 

Pero la mateixa reacció va donar-se en families d'interlocutors residents a la 
propia ciutat de Barcelona, i arribats al barri els anys 1998 i 1997 respectivament: 

(15) Els meus pares son els que no ho tenien tan ciar. (...) Ells no ho farien mai, 
pero bé. 

(13) En principi tampoc és que els hifes molta gracia, pero ciar, quan van veure 
el pis... per que és que nostraltre haviem tingut un germá de la meva.... del meu 
pare,que s'en va anar a viure al barri, en un pis que era un "cuchitril". Ciar, 
quan van veure que era un pis en condicions... 

La casuística de reaccions davant la instal-lació d'un fíll al Raval ha estat for^a 
diversa. Inclús families provinents del mateix barri de Barcelona, concretament de 
Sarria, van teñir reaccions diferents, com explicava aquesta interiocutora arribada 
al Raval l'any 1996: 

(05) Jo no he tingut problemes en aquest sentit, sobretot per que la meva germana 
va viure aqui a baix, pero la meva companya de pis sL Els seus pares no han 
vingut aquí, no volen. I van posar el crit al cel quan va dir que se n 'anava a viure 
al carrer del Carme: pie de putes, de drogaadictes, és una porquería, bueno..., 
una de parides que van arribar a dir, una cosa super cómica. O sigui, la 
mentalitat que hi ha allá dalt del que és aixó és absolutament retrógrada. 

Fins i tot, en algún cas, malgrat que no hi va haver reacció familiar de desgraí, per 
al propi resident que no havia tingut cap contacte amb el barri del Raval abans 
d'anar-hi a viure, si que representava un xoc, ja que les diferencies entre els altres 
llocs on havia estat visquent i el Raval eren importants: 

(20) Perqué vine d'una familia relativament progre, no era un problema. 
Relament em feia respecte, Jo venia de viure a la vila [universitaria] o havia 
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viscut en una casa amb els meus pares molt bonica amb un jardi, allá a Plaga 
Viceng, amb una comunitat de veins, amb un jardí, un lloc com molt idíllic des 
d'aquest punt de vista, lluny del centre, o relativament lluny del centre, perqué hi 
ha metro, peró molt idíllic, i el principi ciar va ser un xoc, un gran xoc, perd de 
seguida m 'hi vaig fer. 

La reacció deis amics també va estar dominada per l'estereotip del Xino, i a 
l'igual que va passar amb els familiars, un cop aquests van comprovar les 
condicions de vida de l'habitatge i els canvis que s'havien donat al barri, les 
opinions van tendir a canviar. Així ho confírmava aquest interlocutor, anibat la 
Raval I'any 1988: 

(07) Si, és aixó. Ah, aneu allá!. És aquell prejudici, que jo cree que existia, i que 
existeix, en menor grau. Per que la gent, ondia, si que han arreglat molt el barri. 
Us l'estant deixant molt bonic. Si l'estant deixant molt bonic vol dir que abans no 
ho estava. Ciar, mai ningú et diu en l'avinguda Pearson. Escolta, per cert, están 
fent unes entrades peí servei molt boniques. D'una manera indirecta estás 
deduint, a veure, sí que pot existir un cert prejudici. Si dius, veniu a sopar, no se 't 
nega la gent. No, no. Bé no ho sé, o si ho pensen ho dissimulen molt bé. Jo cree 
que abans era mes que ara, en el sentit de que quan et compres una casa, el 
factor zona, ho tens en compte, no per que aixó es vagi a revalorar i jo guanyaré. 
Estás acostumat a una zona i canviar sempre costa, i per altre costat, tens 
prejudicis sobre la gent que viu en altres zones. Quan pots dir Mandri, Santaló, 
Via Augusta, tu está intuint que per allí no viu classe treballadora, humil, amb 

poca formació, migrada. Potser la gent busca aqüestes zones no tan per inversió 
com per assimilar-se a un estatus. I aquí podria ser tot el contrari, seria com 
baixar estatus. Me 'n vaig a viure a un zona pitjor. Aparentment que no té un cert 
valor. Peró, jo cree, que quan veuen com vius, el barri, no és tan greu. No és com 
pensava. 

En aquest altre cas, per ais amics el barri podria cumplir altres funcions, per 
exemple com a lloc d'oci, peró no era considerat com un lloc adequat per a la 
residencia: 

(24) teñen por, no ho entenen, no ho entenen perqué no coneixen el barri, 
continm sent el Barri Xino, Barri Xino (?) venent xocolata i venent de tot, no ho 
entenen, no ho entenen, "si molt bé, peró jo no hi viuria, emfaria por". Fa por 
perqué no ho coneixen, si, si, la majoria de gent, la gent que no ho coneix ho diu, 
tots. [Per anar a sopar] aleshores no hi ha cap problema, no hi ha cap problema, 
aixó de sopar si, peró per viure no, peró no viurien. 

Inclús depenent del tipus d'amistats i el seu lloc de procedencia, el Raval encara 
continuava essent un lloc prohibit: 
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(29) [amb els meus amics] anem al cine aquí, anem de copes i ens trobem aquí, 
cap problema. No, amb els meus amics no [hi ha problema per venir al Raval], 
ara, et diré, estic fent un máster a la Pompeu Fabra, hi ha gent del máster que 
son així "pijos", i tal, dones aquests no elsportis. 

6.4.7.2. Els pioners: "la desmitificació" 

Davant d'aquesta reacció negativa de companys i familiars, i sobretot davant la 
desconsideració d'altra gent respecte al Raval, basada en els efectes de mite i en el 
desconeixement de la realitat del barri, molts d'aquests nous residents van prendre 
una actitud conscient de "desmitifícadors", és a dir, de reivindicado del Raval 
com un lloc normal i amb aspectes positius que superaven els suposats aspectes 
negatius: 

(03) no, no ho faig com una excentricitat, pero el que passa, una mica és que 
després si que ho he reivindicat, pero no com una excentricitat, no per que vegín 
aixó, per que de vegades diuen, dstres el Raval, no sé qué!, no?. I Jo una mica 
sempre vaig dient, ostras dones el barri está molt bé, té moltes coses, i és molt 
agradable, no?, una mica el reivindico, pero no per donar-me el toe d'excéntrica, 
sino també per que em molesta que la gent tingui aquest esquema tan volcat (?)... 

(17) La gent que vivim aquí intentem, a veure, trencar aquests mites, no?. Per lo 
tant dones, consideres les coses que t 'agraden del barri, fas conya de les que no 
t'agraden, no ho sé. Intentes desdramatitzar aixó, i la gent, tenim una idea 
diferent. 

En el cas d'aquesta interlocutora, que no havia conegut el barri abans deis anys 
noranta, i que procedia de fora de Barcelona, reconeixia aquest paper de 
desmitifícadora davant deis seus companys, que si que tenien una idea for^a 
estigmatitzada del que era el barri: 

(26) a la feina o els amics d'aquí, tipie quan dius que vius aquí, "ala al Raval!", 
"ala al Xino!", "vius allá?", "si visco allá i estic encantada i cap problema". 
Ciar és la {?), suposo que si dignes que vise a Gracia, Gracia té com, l'entensa, i 
fms i tot el Gótic, bueno, dones mira, queda com fins i tot bé, pero dir que vius al 
Raval o al Xino, Jo la veritat és que no l 'havia vist com Xino, dones emfa gracia, 
no?, (?) i no et fa cosa, no, i vine de nit sola, i no he tingut cap problema, i pensó 
que no he de teñir tampoc, més que d'altres llocs. (...) Aquest fet a mi em fa 
gracia..., si, em fa gracia, no?, perqué és com desmitificar. A l 'hora de la veritat. 
Ja no existeix, saps que passa, que Jo el Xino, ni l'he conegut, em fa gracia, em fa 
gracia la gent, no, i sobretot els d'aquí Barcelona, quan em diuen "ala" aixó no 
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"ala ", al xino no, aixd que dius si, pues si, al xino no, i després venen i suposo 
que aixó ha canviat molt, perqué diuen ala, está molt canviat, no és el mateix, i 
no se que, i tal i qual, no, después ja veuen que realment no t 'has posat en una 
cova (?) la primera reacció fa gracia, em diverteix, ciar jo no ho he viscut, i 
també perqué pensó que hi han molts perjudicis en aquest sentit, no?, mira dones 
aixó. 

Aquest altre interlocutor, que si que coneixia el barri amb anterioritat, ja que els 
seus pares hi havien regentat im negoci, malgrat que no havia influit directament 
en ranada al barri d'alguns deis seus amics, si que havia coMaborat a fer 
perdre'ls-hi la por i acabar amb el mite de la delinqüéncia i la droga: 

(25) Sí, sí, sí, jo sempre els hi dic. Mira, jo tinc un amic... ah, mira, aquest no 
í 'ho he comentat. Jo tinc un amic que sempre havia viscut a Gracia i va haver-hi 
un moment que es va teñir que comprar un pis i se'/ va comprar a... bueno, li va 
sortir l 'oportunitat de comprarse un pis al carrer Riera Baixa. Bueno, me'n 
recordó que abans de comprar el pis em deia "Osti, he anat a veure 'n un a un 
barri que em fa molta por, al carrer Riera Baixa", i jo li deia "Pero si és de 
conya, és de conya aquell barri", i ell em deia "No, no, jo a Gracia, perqué a 
Gracia, que allá tots som amics, i en canvi allá al Raval, delinqüéncia, 
drogaadicció... " i deies "No, no, home", dic "Osti, delinqüéncia i drogaadicció 
com a qualsevol altre barri, eh? ", vull dir, t 'ho pots trobar a qualsevol altre lloc. 
Li vaig dir "Ja veurás com t'agradará". I l'altre dia, parlant d'aixó, me 7 vaig 
tornar a trobar peí carrer i em deia "Ah, m 'estic... Escolta 'm, m 'estic buscant un 
altre pis per comprar, no?, perqué em vene el que tinc i me'« compro un altre " i 
jo li deia "I on vas? ", i em diu "No, no, on vaig no. Si em quedo al Raval!". (..) I 
jo li deia "Osti, t 'ha agradaí el Raval? " i em deia "Sí, sí, jo no marxaria per res 
del món, del Raval, ja", diu "No marxaria" em deia "Osti, perqué arriba un 
moment que coneixes a tothom ", o sigui, que la gent et veu entrar i sortir i et va 
saludant. És un barri, de veritat, que, que bueno, coneixes a tothom, totes les 
botigues. Entres "Ei, hola, qué tal", i et coneixen perqué hi passes cada dia o 
perqué hi vas a comprar cada dia... 

Aquest mateix interlocutor feia reivindicació del Raval entre tota la seva xarxa de 
relacions socials. Aquest cas pero té una diferencia important amb la major part de 
la resta d'interlocutors, ja que no es defenia la descoberta d'un barri normal 
darrera de la imatge estereotipada, sino que en aquest cas es defenien les "arrels", 
rorigen, del Raval: 

Perqué a mi em fan molta rabia, a vegades, aquesta gent. A mi em fa molta rabia 
la gent que no coneix, que no hi ha vingut mai i que, i que ho está criticant sense 
conéixer-ho. Només ho coneixen peí mite. Aleshores a mi m'enrabia molt, 
aleshores, ja és que ja és per pundonor que és alió "Jo sóc del Raval" i em surt 
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alio que diem alguns amics, em surt la vena ravalera, no? de "Qué?, qué?". I si, 
sí i em surt, eh?, em surt i en veriat dius "Pero si Jo no sóc així", no?, pero bueno, 
només per fotre'ls a ells dius "Osti, pues sí, que em surtí" no?. 
Vull dir, Jo un cop vaig anar. Jo tinc una amiga que és, és de fora i bueno, és 
model, aleshores sempre va amb gent amb... d'alt nivell, no? amb molts calers i 
bueno, dones un dia xerrant em diu "Ah dones mira, et convido al meu poblé, i 
tal, i així coneixes els meus amics", bueno, em va presentar els seus amics. I 
bueno, tots els seus amics eren gent amb molts calers, no?, amb els pares... 
"Aquest és el fdl de no sé qui", i dius "Osti, aquest és el fdl de no sé qui?", tot 
gent famosa, no?, que dius "Osti, i el teu pare és no sé qui?", "Sí, sí", "I aquest és 
no sé qui?". Ciar, Jo vaig passar un cap de setmana allá i es van passar el cap de 
setmana Jugant a paddle, és una cosa aburridíssima, qué vols que et digui?, un 
dissabte i un diumenge Jugant a paddle, a paddle i a golf. Jo li deia a la meva 
amiga "No sé com ho aguantes: golf i paddle. Mati golf i tarda paddle. Osti, aixó 
és aburridíssim!" i quan teniem hores Iliures, agafem el iate i anem a navegar, 
no? I sí, sí, tenien un iate de cal Déu, no?; Jo no havia anat mai amb iate i vaig 
quedar així com allucinat, pensava "Semblo de poblé", perqué osti!, mati, golf; 
migdia iate, que anem a pescar no sé qué; i per la tarda, ens anem a Jugar a 
paddle. 
Ciar, quan va ser l'hora de sopar i vam fer un sopar i havien les nóvies i no sé qui 
de tota la colla aquesta i em van preguntar d'on era i vaig dir "Ah, pues Jo sóc de 
Barcelona, del Raval", "Oh! del Raval?", i va ser com "Osti, i ets del Raval?". Sí. 
sí, sí, sí, pero era així, eh? "I ets del Raval?", "Ah, i els teus pares son d'aquí?", 
"Sí, els meus pares son d'aquí", "Ah, i que bé parles cátala", "Com?, qué???. Ja, 
qué et penses que parlem alia?", "Osti, i no et fa por?", "Dones no, no emfa por". 

D'altres buscaven deliberadament de convencer ais seus amics d'anar a viure al 
Raval , i com en e l cas d'aquestes interiocutores, ho aconseguien, fíns i tot 
obtenint-ne benefícis económics: 

(05) Ho recomano a tothom [de venir a viure-hi], i em fan cas!. Jo vaig arribar fa 
un any i mig, i en l 'últim any i mig, i en 1 'últim any n 'han vingut tres amics, un al 
carrer Joaquim Costa, un al carrer Sant Antoni, aquí que és la continuació de 
Carme, i un aquí al carrer deis Ángels, a cinc minuts... (...) a no, i un altre que va 
anar, en , que va anar a..., em sembla que és Reina Amalia precisament. 

(39) Els hi vaig vendré dos pisos mes en aquesta agencia, i m 'han donat un premi 
de cinquanta mil pessetes, de comissió. Per que el pis del costat del meu, és que 
els vaig trobar tan magnífics, i n 'hi havien tres al mateix replá encara, que alió 
ho havia de comprar algú que Jo conegués. (...) I vaig comengar a emprenyar a 
gent per que aquell pis valia la pena. no?, encara que fos petit. estigués per fer 
obres i tot, tenia una llum fantástica i estava molt bé. Llavorens vaig vendré el del 
costa al fill d 'en . L 'altre va ser el de la a Feriandina. 
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Aquest últim cas podria representar un nivell mes en el paper deis pioners en el 
procés de gentrifícació del barri del Raval. Mentre que com s'ha vist, bona part 
deis interiocutors tenien la paper de desmitifícadors, i al mateix temps de 
construcció d'una nova imatge del barri, no hi havia una connexió directa entre 
aquests i les empreses o els agents immobiliaris dedicats a la renovació o 
rehabilitació del barri. En aquest cas, i per propia volimtat, la interiocutora actuava 
directament com a venedora del producte. 

6.4.7.3. La construcció de la nova imatge 

E l rol deis pioners no ha estat només el de desmitifícar el barri, és a dir, un procés 
destructiu, de trencament amb tot alió que s'havia assignat al Xino, sino que ha 
estat també un procés constructiu, és a dir, s'han assignat ima serie de valors al 
barri els quals han conformat, al mateix temps, la identitat d'aquests nous 
residents. La residencia al Raval es converteix, dones, en el mirall d'aquests nous 
residents. 

En primer lloc, alguns deis interlocutors van incidir en la personahtat del Raval, i 
en general del districte de Ciutat Vella, respecte de la resta de barris de la ciutat de 
Barcelona. La personalitat del barri, basada en aquella vida de poblé que el feia 
atraient com s'ha vist en el primer apartat (veure 6.4.1.5), o també en la idea de 
l'autenticitat de la ciutat a partir de la seva historia (veure apartat 6.1.4,3), 
passaven a formar part també de la personalitat deis seus nous residents, ja que 
aquests buscaven ser origináis, auténtics, diferents, preocupats per les qüestions 
culturáis i históriques, i tot aixó en un medi socialment divers. 

L a originalitat es busca respecte de el modus de vida predominant que han seguit 
tant els pares com bona part de la generació de la qual es forma part. I ell lloc de 
residencia també aporta aquesta originalitat i diferencia, ja que en el moment de 
l'emancipació no es segueix I'éxode cap a les árees de cases adosades o cap ais 
barris qualifícats d'impersonals de les afores, sino que es retoma al centre de la 
ciutat. Així, un deis interlocutors reconeixia com els seus pares i els amics 
d'aquests vivien tots a la part alta de Barcelona, en cases ámplies, modernes i amb 
jardins, i també bona part deis seus amics s'havien casat i havien anat a viure fora 
de Barcelona, mentre que ell, en canvi, vivia sol i al centre urbá: 

(20) si, no, ciar que també és un moment que tu busques fins i tot et diré una certa 
originalitat, jo l 'he anat a buscar al Raval, a veure que hi ha, a mi m 'agraden els 
barris amb personalitat, és a dir, jo renuncio molt, puc renunciar a la comoditat 
del pis on estic, per estar al barri que m 'agrada, i aixó cree que hi ha gent que 
no, hi ha gent que prefereix en un pis gran, camode encara que sigui un barri 
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absolutament impersonal i jo, de fet també ho fa la feina, em passo la vida a 
l 'autónoma, jo de fet vine aquí a dormir, a passejar alguns caps de setmana, i 
sortir a la nit, lo cual s'adequa molt bé a lo que jo busco, també no, pero 
m'agrada moh la personalitat d'aquest barri, m'agrada moltíssim, hi ha la 
Boqueria a prop, poder anar al mercat, que tampoc son coses que fací cada dia, 
perqué no ho puc fer per la meva feina, pero per mi és un..., jo sempre ho dic; el 
meu moment de relax durant la setmana és els dissabtes ais matins, vaig a la 
Boqueria, compro el que haig de comprar i després vaig a l 'Escrivá, em faig un 
cafe amb llet i un croassant i em llegeixo el diari, una cosa que no (?), aquesta 
vida me la passo molt al laboratori treballant.f...) pero possiblement els que 
venen aquí si que teñen aquesta cosa més progre. 

Com s'ha dit, una part d'aquesta originaHtat també venia donada per l'autenticitat 
i la personalitat del barri de residencia, I no només per que es considerava al 
Raval com un poblé per les peculiars relacions socials que s'hi donaven i la intesa 
vida de carrer, front a d'altres barris de la ciutat en els que pels carrers només hi 
passaven cotxes, sino que també el comer9 participava d'aquesta personalitat i 
autenticitat. E l comer? tradicional, les botiguetes, i sobretot el mercat de la 
Boqueria, o també els mercats de Sant Antoni i del Carme, pero també les 
botigues regentados pels immigrants, eren els llocs utitiltzats per a les compres 
quotidianes de la major part deis interlocutors. Només un d'ells, va expressar que 
utilitzava el Corte Inglés de la pla9a de Catalunya, ben proper al barri, i ningú 
anava de compres ais grans centres comerciáis de recent aparició a la ciutat, o a la 
seva periferia. Es preferia el tráete personal que permetia el petit comer? del barri: 

(25) vas a la tenda a comprar el menjar o vas a un bar a comprar tabac, llavors 
la gent et coneix ja i només que siguis una mica obert i que vulguis xerrar, inclús 
que no t'interessa el tema, l'únic que estas fent és una mica de relació social, no?. 

Altra part de l'autenticitat venia donada per la propia historia del barri. Com s'ha 
vist, es considerava el Raval com un barri més de la ciutat antiga i medieval, per 
tant, deis origens de la ciutat: 

(14) Davant deis amics és... és innegable. Sí [que transmets una determinada 
imatge]. Bueno, jo cree que aixó significa.... aviam, cree que transmet, transmet 
una imatge..., a.... de.....bueno, dones....de persona que... dona, potser, 
importancia .... dones a..., a una serie de qüestions.... de., d'ámbit, diguem-ne, 
cultural....d'ámbit his.... historie i de .... fins i tot.,.no ho sé, no?, ...em....com 
sentimental respecte a la ciutat. (...) Aviam! Jo cree que transmet una mica més el 
que jo cree que sóc,també, saps que vull dir?, ... Perqué jo dono importancia a 
aixó. Com que li dono importancia m 'agrada estar més acord... o sigui, .... estar 
més d'acord aixó amb ... la meva.... emm.... manera de ser, cree. I, per tant, aixó 
em satisfa. Que dono, que dono una mica la imatge de lo que cree que sóc. O 
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sigui. Jo seria igual si visques, per circumstáncies de la vida, diguem-ne, ... 
dones... a... no sé... al Clot. 

Per altra banda, també hi havia una identifícació amb els coMectius o les idees 
progressistes, alternativos i d'esquerres. E l fet d'anar a viure a im barri degradat, 
urbanísticament i socialment, en un medi social molt divers, posava en evidencia, 
segons aquest interlocutor, que aquells que hi anaven a viure per propia voluntat 
s'identifícaven amb ima serie d'idees concretes: 

(08) Jo cree que també, el que passa és que marca mes..., mes alternatiu, 
d'esquerres, i tal, ciar. 

Malgrat que algunes vegades la imatge que es transmetia no era aquella buscada, 
com per exemple la reacció que hi havia hagut en el cas d'una interlocutora 
procedent del barri de Sarria, per a qui Fañada al Raval havia estat clarament una 
reacció contra el modus de vida de la seva familia i deis seus amics, pero no havia 
estat interpretada així per alguns deis seus companys: 

(05) Des de Sarria hi ha hagut la típica brometa de la nena pija de Sarria que 
s 'en va a fer l 'esnob al barri vell. 

6.4.8. Percepció i implicació en el canvi social i urbanístic del Raval 

Els canvis socials i urbara'stics en un barri immers en un procés de gentrifícació 
acostumen a ser, sobretot, visibles. La seva descripció pot resultar mes o menys 
senzilla, pero la seva comprensió és sovint mes complexa. Sens dubte, un punt 
essencial en aquesta comprensió de la gentrifícació és la consciéncia que en teñen 
els seus actors, és a dir, qué pensen els nous residens respecte deis canvis que 
s'estan donant al barri, quins creuen que son els efectes del canvi i quina creuen 
que és la seva implicació en aquests. Totes aqüestes son qüestions importants per 
comprendre el procés de gentrifícació, pero sobretot 1'última, referida al paper 
deis gentrifícadors i la seva consciéncia en el procés. Siguin o no considerats el 
motor de la gentrifícació, la seva existencia és innegable, i juntament amb la resta 
d'actors (les empreses immobiliáries, els promotors, els arquitectes, les 
administracions, i d'altres), formen part d'un procés general de renovació i 
rehabilitació deis centres urbans. 

Cal destacar, sobretot, com cap deis nous residents, ni tampoc de la resta de 
persones entrevistados -excepte aquells investigadors socials que també estaven 
elaborant algún tipus de recerca sobre el barri-, coneixien ni l'existéncia ni el 
signifícat del concepte gentrifícació. Óbviament, no havia de resultar estrany 
aquest desconeixement, ja que com s'ha comentat en el capítol primer, aquest 
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concepte no "existeix" en cataiá, i aquells que l'han utilitzat, a mes, l'han utilitzat 
en un sentit divers al que se l i ha donat en aquesta recerca. N i els conceptes de 
renovació, de rehabilitació, i ni la tradúcelo normalitzada i proposada 
d'ennobliment, teñen les connotacions del concepte anglés gentrification, 
considerat segons Neil Smith com una dirty word, que expressa la dimensió de 
classe d'un procés de reinversió en els barris pobres i obrers de les ciutats 
mitjan^ant el capital privat i les classes mitjanes (SMÜH, N . , 1996: 32-33). La 
inexistencia del concepte ha provocat, en aquest cas, la inexistencia del procés. 

En canvi, els interlocutors si que sabien a qué es feia referencia quan es parlava de 
canvi urbanístic, i fíns i tot de processos de substitució social o d'expulsió, o de 
millora de les condicions socioeconómiques. Com es veurá, la causa del canvi 
urbanístic s'assígnava sobretot a l'Ajuntament, mentre que els processos 
d'expulsió no eren del tot reconeguts ni acceptats, peró si que era identificada una 
millora de les condicions socioeconómiques de la població del Raval, Hígada 
directament al procés de reforma urbanística. I en tot aquest procés general de 
millora, alguns es declaraven partíceps directament del canvi. 

6.4.8.1. La percepció del canvi 

E l canvi urbanístic del Raval va ser clarament percebut pels interlocutors: obertura 
de la nova Rambla del Pía Central del Raval, obres de rehabilitació en molts 
edifícis, construcció d'habitatges per a reallotjaments, creació de noves places, 
millora de l'espai urbá en general. A mes, aquest canvi va ser caracteritzat per part 
deis interlocutors com a una millora, una acció de neteja, de posar ordre, 
d'arribada de la modemitat... . En la major part deis casos, no es va dubtar en cap 
moment de la bondat del procés, com per a aquesta interiocutora, que malgrat no 
coneixia per propia experiencia l'abans del barri, ja que procedía de fora de la 
ciutat de Barcelona, definía aquest abans com los "indestinos de Barcelona": 

(26) Si, perno qm és bo, no, sobretot per que, per aquí els carrerons d'aquí dins, 
haviam també era alió, no, els "indestinos de Barcelona", es que ara ja está molt 
bé, precisament també perqué estic vivint i m 'agrada que tirin, totes les cases 
antigües, que facin edificis nous, que estiguin netejant el barri, m 'agrada, ciar 
que m 'agrada tot aixó, peró per altre banda, pensó és un altre tipus d'encant, 
l 'esséncia aquella que teñen algunes ciutats. 

Aquest tipus d'arguments son els que, sens dubte, han justifícat la necessitat del 
procés de refonna urbana del Raval de Barcelona, com s'ha vist en el capítol 
tercer. La construcció d'un abans concret, sumaritzat en les característiques del 
mite del barri Xino, ha portat a considerar l'arquitectura residencial del barri com 
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a totalment degradada i irrecuperable, per tant, la seva substitució era del tot 
necessária i el canvi ha estat sempre cap a millor: 

(05) Aquests edifícis em semblen molt ben fets, com a molt racionáis, molt nets, 
saps?. M'agrada l 'estil que ha agafat per fer cases noves aqui al barri vell. Trobo 
que és discret, és modern. (...) Tot és quadrat i hi ha just el que hi ha d'haver. (...) 
Jo et diré que el valor arquitectónic que te la major part del Raval, no et diré nul, 
pero molt baix. És a dir, son cases d'obrers, cases molt mal fetes. Jo no n 'he vist 
per dintre, pero aquesta noia que treballa aquí a l 'Hospital, aquí a la consulta, 
com que ha de fer a domicili, diu que están en unes condicions deplorables, hi ha 
cases plenes d'humitats, les escales eren habitacions, o sigui, van anar dividint 
els pisos... Moltes eren cases construides per obrers, no eren cases bones després 
dividides, eren cases mal construides, estructuralment defectuoses. I aixó s 'ha de 
tirar. O sigui, que sóc molt poc nostálgica amb les coses velles. (...) No tot lo vell 
és bo, la societat progressa per a algima cosa. 

Resulta Ínteressant de resaltar, per ima banda, com aquesta interiocutora que 
anteriorment havia mostrat un gran interés i coneixement del patrimoni historie 
del conjunt de Ciutat Vella, i en particular també del Raval, sobretot deis segles 
XVIII i XIX, remarcava, com bona part deis interlocutors, la degradació i 
irrecuperabilitat del patrimoni residencial del barri. Pero, per altra banda, el 
coneixement de la degradació fisica es feia a partir de comentaris d'altres 
persones, situació que, com s'ha vist al capitel tercer, havia alimentat el mite del 
Xino: aquest es fonamentava no en un coneixement exhaustiu de la realitat del 
barri del Raval, sino en una serie de creences i d'imatges estereotipades. 

Per altra banda, les opinions deis interiocutors respecte deis nous edifícis que 
s'havien construit al barri per a procedir al reallotjament deis veins eren ben 
diferents. Com s'ha vist en el tercer apartat d'aquest capítol (veure 6.4.3.1), la 
qualitat d'algunes d'aquestes construccions, com per exemple les del carrer de 
l'Om, havien estat defícients, i així ho expressava també una de les interlocutores 
respecte al conjunt deis nous edifícis, i en especial també respecte d'un concret al 
carrer del Carme, sense qüestionar, pero, la necessitat de la renovació: 

(17) a un cert nivell cree que és bo. A un cert nivell si. (..) ma part important 
d'aquests pisos (¿) és una merda, literalment. Llavors en un cert nivell, jo trobo 
que, está bé perqué la gent hauria de viure en un lloc mes decent, també pensó 
que fer la rehabilitació de tots els edifícis és un cost tant important, tants diners, 
que realment jo tampoc se si ho faria, M'entens?, vull dir... ara, que cree que les 
construccions son horrendes, cree que el material és dolent, cree que está fet 
sense cap tipus de sensibilitat cap a la gent que hi va a viure. Cree que está fet 
des d'una óptica que la gent que hi va a viure provenen de certes zones, d'una 
situació social concreta. 
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(...) A veure, Jo he vist com están construint, saps. Jo he vist com están pintant. Jo 
he vist en aquest carrer, un edifici que amim 'agrada molt de concepció, que esta 
al final del carrer del Carme, que es un edifici nou, vale, que té com uns queixals 
perqué hi entri la llum, dones la fagana Ja está esquerdada. (.,)Jo cree que 
1 'empresa que es dedica a aixó posa materials dolents, i no fa una construcció 
bona. M'entens, no construeix... i la idea, o sigui, si tu vas a veure un pis nou que 
hi ha a les Drassanes, i veus l'entrada de l'escala, amb un fluorescent, unes 
entrades, que semblen deis anys cinquanta. Jo trabo que no hi ha dret, perqué Ja 
no esfa... encara que sigui per reubicar els veins, s 'han de fer agradables, s 'han 
de fer pensant en una dimensió diferent. 

Mentre que, per d'altres interlocutors, el tipus d'arquitectura utilitzada era 
moderna i racional, de molt mes valor arquitectónic que l'arquitectura existent 
préviament. La necessitat de la neteja i l'esponjament, i altra vegada la poca 
qualitat del patrimoni eren posats de relleu per a aquest interlocutor: 

(15) En general. Jo entenc que és una mica necessari esponjar i donar algún espai 
Iliure al barri, que els nens puguin Jugar, que..., no?. J per tant, i per tant, dones, 
entenc que facin coses mes grans, no?, el que evidentment tot es pot fer de moltes 
maneres i entenc que de vegades es va molt "a sac" (¿). Peró en general, no ho 
veig gens malament. 
(..) En el sentit que s 'han d'obrir espais Iliures, Jo ho veig claríssim. I no tot s 'ha 
de conservar!, no tot s 'ha de conservar. Jo entenc que, molt si, pero hi ha cases 
aquí molt antigües i mal fetes que no..., o vull dir, que no passa res si está aquí 
No sé, mes ciutat vella amb edificis histories o catalogats, o la Ribera que va 
haver-hi aquell problema amb l 'edifici catalogat, vull dir, seria una mica diferent. 
Aquí estem parlant mes de la qüestió social o sentimental, no?. Jo cree que no es 
tan forta, o sigui. Jo cree que és millor teñir un pis nou en condicions que no 
molts pisos que hi ha per aquí antics. 

En aquest cas ja es posava per davant el benefíci que la renovació comportava ais 
habitants del Raval, que aconseguien pisos nous a canvi d'uns de vells i degradats. 
E l problema urbanístic, per a aquest interlocutor, ni existía, ja que cap deis edifícis 
podia ser considerat com a historie o catalogat", com succeia a d'altres barris de 
Ciutat Vella. La qüestió era simplement social, i com que els veins i guanyaven, 
per la millora en l'espai residencial i també en l'espai públic, el canvi era cap a 
millor. 

En l'obertura de la Rambla Central, el procés d'enderrocamem va afectar igualment a edificis 
clarament histories i ben conservats, com can Buxeres, al carrer Hospital número 119, i malgrat les 
protestes d'alguns veins, l'Ajuntament va decidir enderrocar-lo. 
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Pero les critiques a la qualitat arquitectónica de la reforma del Raval, i en general 
del districte de Ciutat Vella, han estat creixent. Mentre que en un principi era 
l'associació deis Veins en Defensa de la Barcelona Vella la que qüestionava 
l'acció higienitzadora i tipus "bulldozer" de l'Ajuntament per a construir: 

barris sense personalitat a l'estil "Meridiana" en el vell cor de Barcelona, amb 
grans avingudesper a cotxes i aparcaments subterranis (V.D.B. V . , 1998: 3). 

L'arquitecte Hubertur Póppinghaus, membre d'aquesta associació, exposava 
aquests mateixos arguments en un debat mantingut amb d'altres arquitectes, 
responsables per exemple de la redacció del PERI i l ' A R L el mar? de l'any 1998: 

En la parte sur del Raval el caso es bien distinto. (...) Ahí escasean los medios, se 
están levantando unos bloques de forma muy rápida, con pocos dineros de 
vivienda social, luego ima calidad que encontramos también en la periferia, con 
una tipología no adecuada para el casco antiguo porque este tipo de intervención 
nunca fue orientada hacia una área tan densamente poblada. Quiero decir que 
entramos ya realmente en problemas, y que los arquitectos que intervienen tienen 
que ajustarse al mismo precio de metros cuadrados como si fuéramos 
constriiyendo en la periferia con todos los problemas que esto significa, porque es 
más caro invertir en el casco antiguo (PÓPPINGHAUS, H . , 1998) 

Ja entrats l'any 2000, els propis responsables de l'Ajuntament també han 
comenfat a ser critics amb el tipus d'arquitectura utilitzats. Josep Antoni Acebillo, 
arquitecte en cap de l'Ajuntament, Pere Serra, un deis principáis promotors de 
PROCIVESA, o també Pere Cabrera, director de l 'ARI de Ciutat Vella, 
declaraven en un coMoqui sobre Ciutat Vella al CoMegi d'Arquitectes de 
Catalunya com l'arquitectura predominant a Ciutat Vella era dolenta, i mostraven 
també el fracás de I'habitatge social al centre historie (ARROYO, F., 2000). 

Només alguns deis interlocutors van expressar alguna crítica, encara que 
relativament feble, al que s'estava fent. Per una banda, una de les interlocutores 
expressava com la substitució deis habitatges vells i degradats havia respectat 
Falfada, i en el seu lloc no s'hi havien construit edifícis de moltes plantes, pero 
també mostrava el perill que el canvi urbanístic podia fer perdre la vida del barri, 
tal i com havia passat amb l'obertura de la Rambla del Pla Central: 

(30) Están... lo están..., han decidido cambiar, bueno arreglar este barrio, 
cambiarlo, si, el ayuntamiento y las autoridades... (¿) pero me da un poco de 
miedo también, por que pierda su vida y toda su alma, ¿no?, si se hace com el 
paseo aquel... 
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(...) Es otra forma de vida, otro tipo de vida, no se... O sea, lo puedo entender, 
que habían edificios, o sea, como esto, y veo por lo menos no es una 
arquitectura moderna chocante, yo creo que respeta más o menos, pues, la altura. 
A mí me daba mucho miedo que empezaran a hacer, ¿sabes?, torres, pero me 
daría mucha lástima, mucha pena, que terminara toda esta historia. Estos 
edificions nuevos, y, no sé, seria mejor restaurar. 

Per altra banda, un altre interlocutor posava fíns i tot en qüestió la necessitat 
d'algunes de les actuacions. Així , les grans inversions en institucions culturáis, 
tenint en compte que eren servéis per a la ciutat mes que per al barri, combinados 
amb la falta d'inversions en servéis que si eren d'abast del barri, com per exemple 
les escoles, podien qüestionar la necessitat d'aquestes: 

(07) Seria molt discutible el que és necessari. A lo millor ho pots utilitzar com 
disculpa per a dinamitzar un procés de canvi. El catalitzador és la obra. A lo 
millor en sí no és necessária aquesta obra. Perd tu el que cerques no és construir 
aquesta obra. Jo cree que el museu, el MACBA, necessari, com a barri, no. No és 
necessari. A la gent que conec per aquí, ais meus alumnes, els hi és completament 
indiferent. A cops van a pintar a les seves parets Manques. Entens? Necessari no, 
pero, que a lo millor fa de motor per una renovació del barri, aixó sí, si ho mires 
des d'aquesta altre costat, és útil, si ho mires des de la necessitat d'alguna cosa, 
no, potser és mes necessari unes escoles una mica mes petites de les que tenim, o 
que nosaltres tinguem patis, o que hi hagi mes poliesportius, o que hi hagi... pot 
ser mes aparentment mes necessari Perd grans obres emblemátiques com 
MACBA, o el Centre de Cultura Contemporánia, o el Pati Manning, o les obres 
que están fent mes urbanístiques, com l 'obertura a la Rambla. Jo cree que si que 
fa el barri mes dinámic, des del punt de vista urbanístic ho está transformant, 
social també, ho ajudant a una transformació. A cops de manera expeditiva, fent 
fora a gent que no es vol que estigui. D 'una manera mes o menys discutible, perd 
així ho estant aconseguint. Están com netejant, fent mes ordenat, no 
urbanísticament, sino també socialment el barri. 

Mentre que el canvi urbaníst ic si que havia estat clarament percebut pels 
interiocutors, respecte del canvi social que implicava aquest no se 'n sabia 
práct icament res, malgrat que una gran part d'ells opinava que efectivament hi 
havia una relació directa entre ambdós . C o m a molt, les noticies sobre el canvi 
social o els problemes socials que generava aquest canvi urbaníst ic , es seguien a 
partir de publicacions que es feien al mateix barri, i segurament per aquesta rao, la 
idea de que tothom que havia volgut havia estat reallotjat a l barri, era la mes 
comuna entre els interiocutors: 

(05) No se quantes famílies hi havia, ni quantes famílies han reallotjat, ni si en 
treuen a fora o no, ciar és que aixd no ho sé, per que aixó al barri no es diu, 
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evidentment, no se sap. Hi ha dues publicacions, una que es diu Raval no se qué, 
que ara fa temps que no..., és que no les pujo Jo, les puja la meva companya de 
pis, i l'altre que és la revista que es diu Raval, que la fan els de la Universitat 
aquesta, la Blanquerna, que és politicament corréete. (...) Es infecte, está moh 
ben feta la revista (...), perd no té res a veure amb el Raval. 

L'objectiu de la reforma urbanística, per a aquesta altra interiocutora, era el 
d'higienitzar el barrí, sense arribar a fer fora a la població resident. Altra vegada, 
les referéncies sobre els problemes que generava aquesta reforma només les havia 
obtingudes a partir d'una publicació del barrí, i en aquest cas feia referencia a la 
deixadesa d'aquells inunobles que s'havien d'enderrocar, pero en els quals encara 
hi vivia algú mentre no es procedía a la seva demolició: 

(04) millorar el barri, fer-ho mes decent, és a dir, canviar el perfil social, (?) hi 
ha un projecte, i una rambla. Si, Jo cree que aixó pot higienitzar, em referevco a 
higienitzar, no cree que l 'objectiu hagi de ser fer fora. 
(..) Bueno i sortia un article d'una dona que es quevcava d'aixó, com que 
l'havien de tirar a térra no l'arreglaven, no l'arreglaven quedava bastant 
degradat, la porta tremada, llavors entravan tots els ionquis, aixó ho feia 
perillos, ella no gosava a partir de (?) sortir de casa seva a comprar, i coses 
d'aquestes vinctdades (?). 

Totes les referéncies que es tenien respecte a la reforma urbanística i les seves 
implicacions socials, dones, eren a partir de la premsa del barri o bé de reportatges 
o documentáis de la televisió: 

(08) He llegit algún reportatge, en plan així, no me n 'he preocupat gaire, pero si 
algún reportatge, que ha sortit per la tele, algún documental, el que van fer al 
carrer de la Cera, després, aixó, diaris que hi ha del barri, que han comentat 
alguna cosa, també, un altre company, conegut, que també está fent un treball 
sobre el tema Raval, dones, conec dos, un que está fent peí tema urbanístic, l'altre 
peí tema de les persones que hi viuen. 

Només en un deis casos s'havia viscut directament a Finunoble deis interlocutors 
els efectes socials del procés de reforma urbana, i malgrat que es va aconseguir el 
reallotjament, el fínal va ser dramátic. Així, arran del procés d'expropiació que va 
generar la reorganització del sector de Sant Ramón, el pare d'un deis 
interlocutors, després de Iluitar amb l'administració per aconseguir un habitatge i 
un local on poder continuar el seu negoci, va morir afectat per tot el procés de 
negociació: 

(25) nosaltres com t'he dit teniem un , la finca, tota la finca era nostra. Va 
haver-hi una expropiació l'ar^ 91, 90-91, per les Olimpiades, aleshores, bueno. 
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l'ajuntament ens va... li va dir al meu pare dones que heviem de marxar d'allá, 
que ens expropiaven tot lo que era el negoci i la vivenda i totes les vivendes que 
hi havia al damunt, que també eren nostres. (...) fVem haver de negociar] amb 
advocáis entremig. Vam tindre molts problemes. Al final, bueno, vam conseguir 
un local per posar un altre —, que és el que hi ha aquí baix, i a part, dones 
ciar, demanar una vivenda. Els meus pares van demanar una vivenda per estar a 
prop del . I aleshores vam aconseguir aquest pis. (...) No, no negociavem 
directament, negociavem, em fia l'efecte... és que tot aquest tema el va portar el 
meu pare. Negociava amb una empresa que era de l 'ajuntament, emfal 'efecte, i 
tot aixó ho portava un advocat. Vam contractar els servéis d'un advocat i, bueno 
dones, a partir d'aquí, bueno, van haver-hi mil i una histories, no? de que... 
xanxullos i mal radios i ara te 7 dono perd ara no te 7 dono, ara tenim. Jo qué sé, 
en el negoci nosaltres teniem, necessitavem ims metres mínims per fer el —, per 
posar un —, al principi els teniem, després va haver-hi un xanxullo polític que 
ens va treure metres per dona 'Is-hi ais de la —. Bueno, va haver-hi un merder 
acollonant fins que, bueno, fins que al final es va aconseguir. 

En aquest cas el propietari va poder recorrer ais servéis d'un advocat per tal de 
defensar els propis drets en el procés de negociado, ja que en un principi, només 
els oferien diners a canvi de l'expropiació. Com ja s'ha vist en el capítol quart, el 
particular entorn social del Raval en el que ha actuat el procés d'expropiació, 
donat el baix nivell cultural d'algunes de les famílies, el desconeixement deis seus 
drets, la feblesa de les seves economies, i l'impacte d'altres problemátiques mes 
immediates que l'habitatge -alimentado, salut o treball-, afegit al tráete 
indívidualitzat de PROCIVESA en els processos d'expropiació i reallotjament 
evitant la formació d'im front comú entre els veíns, ha donat lloc a situacions que 
no encaixen del tot en aquesta idea que tothom que ha volgut ha estat reallotjat. 

6.4.8.2. Percepdó deis efectes de la gentrificació 

Mentre que en el procés de reforma urbana si que existia un procés de 
reallotjament per ais afectats de les operacions urbanístiques, que garantía que 
aquesta població es pogués quedar al barri, en cap cas els interiocutors formulaven 
ima coimexió entre l'arribada de nova població al Raval, com ells mateixos, i el 
procés d'expulsió de poblado. Si que es reconeixia, fruit del canvi urbanístic i 
simbólic que s'estava donant al barri, que un nou tipus de població estava arriban! 
al Raval i a la vegada aquest barri s'estava fent cada vegada mes una part mes de 
la ciutat de Barcelona. Com ho reconeixia un deis interiocutors, artibat al barri 
l'any 1997, tant la gent del barri sortia cada vegada mes a fora del Raval, com 
també la resta de la ciutat cada vegada es posava mes dins del Raval: 
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(12) Millorant en el sentit de que, aviam alerta, no em mal interpretis, está 
millorant crea en el sentit de que la gent creu que és uns carrers més de 
Barcelona, vull dir que a vegades hi ha moh la percepció que vas peí carrer, les 
places i aixó del Raval, que la gent está com visquent en una zona, o Jo coneixia 
gent del Raval que era com reprimida, i cree que cada cop més la gent que está al 
Raval més dignament passeja peí carrer i Ja carrer, i está bé. I que no es veu tant 
diferent de l 'altre. Jo cree que el Raval per sorí va fent-se, com estenent-se una 
taca, vull dir la gent que viu al mig del Raval surt del Raval, no es queda dins del 
Raval, abans potser era més així més tancat, ara és moh més habitual veure la 
gent del Raval que travessant el carrer Sant Pau i van en un súper que hi ha 
dones al carrer Compte Borrell i abans no, és quedava a la botigueta del barri. 
(...) Potser perqué la ciutat s 'ha posat dintre del Raval una mica, no?. 

Per a d'altres, com en el cas d'aquest interlocutor, no hi havia procés d'expulsió ja 
que l'existéncia de determinades árees margináis a dins del barri, assegurava la 
residencia ais grups menys solvents económicament que encara seguien arribant al 
barri, malgrat que paral-lelament un altre tipus de població, amb majors 
possibilítats económiques, també anava a residir al Raval: 

(15) En el Raval, cada cop hi viu més gent diferent i no hi ha cap tipus de 
problema, gent més rica i gent més pobre. (..) La gent rica, en el sentit que deles 
tu abans, Ja hi está venint a viure, no?, vull dir, la gent que té una professió i més 
o menys pot... vull dir. Ja hi está venint a viure. Jo cree que Ja hi ha molta gent La 
gent rica que viu a Pedralbes no vindran. Si aixó vol dir expulsíó?..., és evident 
que hi han molts moviments de gent, vull dir, per que també están venint gent, 
gent com diriem, amb molts menys recursos, que potser estaran un parell d'anys 
aquí i després se n 'aniran, pero tampoc son els tradicionals, no?, vull dir, Jo cree 
que els tradicionals, en el sentit de dir, dones que hi ha... o sigui, que es fan, tinc 
entes, eh!, vivendes de reallotjament, tot aixó, dones més o menys s 'están quedant 
en el barri. (...) Suposo que si van pujant els lloguers dones, no podrá viure 
tothom, és evident, pero també és evident que hi han parts que están millar i parts 
més cutres en el Raval, on suposo que es paga moh menys de lloguer. 

Aquest mateix interlocutor havia justifícat la seva añada al centre per tal de viure 
en ciutats compactes, en les que socialment no hi havien d'haver ghettos ni de rics 
ni de pobres, on per tant, la seva añada al Raval signifícava contribució a aquesta 
barreja de gent diferent. Malgrat tot, com s'ha vist, tenia ciar que si que hi havien 
unes divisions molt caires, i que determinades árees del Raval encara no eren 
aptes per a ell: 

(15) La zona diriem, d'ací carrer Robadors i tal, m 'ho hagués pensat dues 
vegades, vull dir, no se, tinc els meus dubtes d'haver anat en allá, per que encara 
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que..., malgrat que diu, molt bé, integració i tot el que vulguis, dones també, 
deunidó, no?, quan passes per allá, aquella zona, i és el lloc mes barato. 

Així i tot, Farribada al barrí de persones com ells era vista de forma positiva, en 
primer lloc per que es milloraven els servéis del barri, el que afectava a tothom 
per igual, tant al resident tradicional com al nouvingut i l'immigrant: 

(14) Cree que és un col.lectiu, en tot cas, ... que sifa una cosa, en aquest sentit, 
será, mes aviat, ... com que és actiu i participa en ... les asso.... en les 
associacions del barri... en ... i utilitza els servéis, etcétera, etcétera,... cree que 
aixó encara él que fará será... que aquests millorin, no?. I aquests servéis 
milloraran per tothom. Aviam, poden haver-hi molts immigrants que no teñen dret 
a vot,Ja que ni només sigui per aixó, pot haver-hi molta gent gran que... dones, 
no ho sé, no?... que, que, que no estará tan, diguem-ne, conscienciada per a .... 
emm... dones, Iluitar per uns determinats servéis que s 'imposin, no?, etcétera, 
etcétera.I cree que, aixó, d'alguna manera, es notará mes, eh?, en particular al 
Raval si és que, efectivament, tens rao i aquesta collectivitat existeix, dones, hi 
haurá mes servéis, no menys, per tant, aixó els beneficia. ....A tothom, no només a 
aquests. 

Com s'ha vist, només dos deis divuit nous residents feien servir les associacions 
de barrí, per tant la seva activitat per aconseguir un tipus determinat de servéis no 
utilitzava aquesta via de les associacions. Pero possiblment la diferencia mes 
important sigui que el tipus de servéis que reclama aquesta nova població no 
coincideixen amb els servéis que pugui reclamar o necessitar la població mes 
tradicional del barri, o fíns i tot els immigrants. Com expressava una de les 
interlocutores, resident a l'área situada per sota del caner Hospital: 

(39) El que trobes a faltar és, bueno, és un determinat tipus de comerg. Ara el 
comerg que hi ha per allá i els bars que hi ha per allá están molt, molt adaptáis a 
la clientela que teñen. Jo trobo a falta el cafetí aquests, que fagin olor de café, 
que es porten ara, que a Feriandina ja hi son... 

Per tant el reclam era d'im comer? especialitzat, clarament diferent al comer? 
tradicional de barrí que podia existir, ja que aquest era destinat a una població ben 
diferent. Els servéis d'abast clarament de barri, pels que la població tradicional i 
també els inunigrants van estar Uuitant durant molts anys, com podien ser els 
centres hospitalaris o d'atenció primaria, o les escoles, no eren aquells servéis que 
reclamava aquesta nova població, com ho expressava aquest interlocutor: 

(12) Millora en el sentit que aviam que cada cop será un barri amb tot tipus de 
servéis, allá mateix peí que fa a... no ho sé tant a comergos com a temes de..., jo 
básicament sóc un tipus de Uogater que potser a casa necessito teñir una botiga a 
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prop per anar a comprar mes qm teñir alguns servéis..,, no sé Jo per anar a 
l 'hospital o per anar ... realment servéis de barri Jo no els utiliizo, o sigui Jo 
m 'espavilo i vaig al lloc on m 'ho poden fer mes depressa o, fms i tot hi ha servéis 
que no els necessito per aquí Barcelona. Pero Jo potser valoro que estigui a prop 
dones d'un bon forn, d'un supermercat, de dos o tres, no sé o d'un bar, o de... i 
tot aixó ho té. Vull dir no és un barri en aquest sentit que quedi perdut com a 
vegades pot passa al Poblé Nou que potser estás en un lloc i la primera fleca está 
a tres o quatre cantonades, el primer quiosc está a tres o quatre cantonades, i 
t'has de moure molt per tot aixó. Tot lo de servéis ho té molt bé. 

Com ja s'ha vist, a mes, bona part deis interlocutors justifícaven el fet de no estar 
empadronats al Raval malgrat que era el seu lloc habitual de residencia, i seguir 
empadronats al seu districte d'orígen, ja que seguien utilitzant els servéis públics 
en aquest últim, degut a que la qualitat era millor'^ 

Donada aquesta situació, podria ser que s'hagués iniciat també un procés de 
substitució comercial, o com a mínim de renovació, sobretot al voltant de les 
árees on s'han instal-lat noves institucions culturáis o universitáries, i també en 
aquelles árees que han estat reformades urbanísticament. Malgrat que visualment 
aquest canvi és evident, com s'ha vist en el capítol quart (veure 4.1.4), en aquesta 
no s'ha aprofundit en aquest aspecte del procés de gentrificació i seria, mes aviat, 
una hipótesi de treball. 

E n qualsevol cas, la major part deis interlocutors s'adonaven que el barri estava 
canviant socialment, i alguns d'ells fins i tot es sentien part del canvi: 

(12) Si, em sentó part del canvi. Que fa vuit anys en dius que m 'en vaig al barri 
del Raval i et dic no. I ara anar al Raval ho veig com una aportado al barri. Tinc 
de dir, tinc ganes d'estar al barri, no?. No tinc ganes d'involucrar-me a fer molta 

Malgrat tot, entre els interlocutors també hi havia actituts critiques davant la desatenció que 
tenien els servéis de barri, degut sobretot a que la reforma urbanística no tenia una fínalitat social, 
sino especulativa; 

(08) Hi ha interessos especulativs. Tot aixó hi ha un interés moh gran i fia molts diners que hi ha 
per darrera. Encara que l 'excusa final és peí be comú, i tal, no és per que no veus altres coses. No 
veus si les escoles están ben equipades o no. Si realment están imertint en les escoles. Hi ha coses 
que han millorat. En tema de salut si que han milloraí, conec el servei a les Drassanes, que hi ha 
un CAP que está bastant bé, pots concertar la visita per teléfon, i com a minim és un servei 
bastant digne. El metge de capgalera aten bé, i totes aqüestes coses. At final hi ha detalls, la 
basura... Vas trucant, i vas dient, ...no és que el contráete amb ¡'empresa no et permet fer aixó. Hi 
ha aiguna cosa que falla. 

De totes formes, com s'ha vist, aquesta no era la consideració predominant entre els interlocutors 
respecte de la reforma urbanística de! barri. I en els casos en que si que ho era, no hi havia una 
actitud práctica d'enfrontament, sino que era vist com el fatal destí del barri. 
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activitat al barri, per que no tinc temps per un tema professional, perd diem-ne 
que al barri no m 'hi sentó malament. 

A mes, en cap cas aquesta apoitació al barrí s'ha considerat que era d'algima 
forma conflictiva. Tot al contimi, la seva añada al barri era considerada com a 
necessária per acabar de canviar el carácter d'aquest. Durant la inaguració de la 
primera fase de la Rambla del Pía Central, al fínal de l'acte alguns membre de la 
CRIT (Coordinadora de Ciutadans i Ciutadanes de Barcelona) es van dedicar a 
repartir un manifest contra l'obertura de la plaga i el tráete que s'havia donat ais 
veüns en el reallotjament, a mes de, segons dos deis interiocutors que havien estat 
presents en l'acte, queixar-se del nombre d'universitaris que estaven ocupant el 
barri. Aquest fet, pero, no va ser entes per cap deis dos interiocutors, els quals 
d'alguna manera es van sentir aludits: 

(12) / venien a dir que, bueno,.., em va fer molta gracia, deia, "Ja n 'hi ha prou 
d'universitaris que ocupen el nostre barri, i no se qué...", i deies, "perd, perdona, 
qué US fem mal? ", és que no ho entenc. Vull dir, no sé si som agressius, no?, no se 
si estem fent algún mal al barri, no?. Perd cree que és important que aquest tipus 
de gent sigui al barri, per que, em..., el barri prengui un altre carácter, i no sé, 
que sigui un barri mes viu (¿), el dijous et sortirá el que estudia, eh?, et sortirá de 
marxa, i alhora, potser mes guai i aixd és una mica (¿) els veins també 
interessant O Jo cree que és una aportado interessant. (...) Les obres sempre son 
trumátiques, qu eera imprescindible oxigenar el barri Jo cree que si, d'aquesta 
manera no ho sé. 

Segons els propis interiocutors, dones, el procés era bo i necessari, ja que 
higienitzava i ordenava el Raval, malgrat que peí camí es perdien alguns aspectos 
del barri, des de la seva arquitectura i la seva trama urbana, fíns a alguns deis seus 
residents. Malgrat tot, com que el benefíci del canvi era comií, no hi havia 
possibilitat al conflicte. 
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Precisamente en esta oscuridad había vida. 
(Manolo, resident al Raval, sobre la renovació 

residencial al barri) 

(ZULIÁN, C , 1999: 161) 



Conclusions 

7. CONCLUSIONS 

Les conclusions que aquí es presenten no volen ser simplement la confírmació o 
la negació de les hipótesis de treball, sino que a més volen ser un valoració i una 
recapitulació de tot alió que s'ha fet, i la valoració de si s'han acomplert els 
objectius que inicialment van fer plantejar aquesta recerca. Per altra banda, també 
es vol donar compte d'aquells aspectos que han quedat sense tractar, pero que al 
mateix temps serien aportacions complementáries al treball que s'ha elaborat, i de 
noves qüestions que s'han anat obrint en el decurs de la recerca. Per tant, és al 
mateix temps, el punt d'arribada de la investígació que s'ha dut a terme, i el punt 
de partida per a futures, ja que, ni molt menys, el tema queda esgotat amb aquesta 
aportado. 

Els objectius es van plantejar en dos aspectes diferents. En primer lloc es volia 
conéixer el procés de canvi que s'estava donant en un barri considerat com deis 
més degradats de la ciutat de Barcelona, el Raval. Canvis físics que eren de 
dimensions importants, i canvis socials -anomenats gentrifícació- sobre els quals 
es sabia relativament poc. I en segon lloc, peí que feia a la gentrifícació, es volia 
saber quin era el paper deis gentrifícadors en aquest procés de canvi social urbá. 
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7.1. Sobre el procés de gentrificació al Raval 

A partir de l'análisi que s'ha fet s'ha intentat capturar un deis processos socials 
que es dona en la realitat complexa i canviant del barri del Raval. E l lloc semblava 
1'idoni, un barri socialment classificat com a obrer, amb una presencia important 
de població económicament feble i fíns i tot marginal, que estava en un procés de 
transformació física molt important que n'estava canviant radicalment l'aspecte. 
Pero poc es sabia al respecte de si hi havia un procés de substitució social, és a 
dir, de si nova població englobada dins les característiques de la nova classe 
mitjana s'estava instal-lant al barri, per qué ho feia i quina era la seva 
experiencia^ Per tant, en aquest prímer apartat, es presenten les conclusions sobre 
l'existéncia i les característiques del procés de gentrífícació al Raval. 

En prímer lloc, val a dir que s'ha constatat l'existéncia d'un procés de 
gentrificació al Raval. L'análilsi de les dades censáis i padronals, així com 
sobretot la informació obtinguda a partir de les entrevistes semiestructurades 
mostren l'existéncia d'un procés de gentrífícació al barri del Raval. L'augment de 
la població amb un nivell de formació alt, així com de població en les categories 
alta i mitjana de l'estructura socioprofessional, sobretot a partir del periode 1991-
1996, tant en nombres absoluts com en nombres relatius, i la paral-lela disminució 
de les categories baixes i el nivell de formació baix, son indicadors del procés de 
gentrifícació. Matitzats aquests augments amb l'evolució d'altres variables, com 
l'evolució de la població adulta, el lloc de procedencia, i les taxes d'ocupació i 
atiu, resulten im seguit de barriades que hipotéticament serien aquelles en les que 
el procés de gentrifícació és mes dinámic: Tallers, Ángels, Carme, Boqueria, Sant 
Agusti Nou i Liceu (veure mapa 5.26 -pág. 474-). L'evolució d'aquestes dades 
mostra, pero, només una part del procés de gentrifícació, que posteriorment els 
resultats de les entrevistes confírmen. Nous residents, vinguts d'altres districtes 
barcelonins i de municipis metropolitans, o fíns i tot de paisos estrangers, ocupats 
en professions predominantment del sector terciari, i amb un nivell de formació 
alt, decideixen traslladar la seva residencia al Raval. 

' L'arquitecte Ferran Sagarra reclamava una avaluació del que estava passant al Raval, pero també 
al conjunt de Ciutat Vella, arran deis canvis urbanístics que s'estaven donant: 

Cree que és molt important l'avaluado del que passa, cosa que no tinc gaire clara i que ni els que 
ho haurien de saber no saben: sociológicament, qué passa, quins son els processos que s'hi 
donen, una análisi una mica fim. Com, fins i tot, la gent nova que ve a viure aqui, no té una 
memoria personal histórica, i aixó no els excusa de teñir una memoria histórica a través deis 
veíns o del que sigui i llavors, per exemple, subratllava molt les diferencies entre el que és 
realment a la Ciutat Vella i el que és el Raval que és un eixample (SAGARRA, F., 1999: 94). 

616 



Conclusions 

Malgrat aixó, al posar en relació l'evolució de les variables utilitzades per mostrar 
el procés de canvi social al Raval amb les mateixes variables per al conjunt de 
Barcelona, s'observa que el canvi ha estat menys intens al Raval que a la ciutat. 
Així, l'augment de les categories professionals altes i mitjanes, i deis nivells alts 
de formació, han estat molt més importants en el conjunt de la ciutat, mentre que 
les reduccions de les categories professionals baixes i els nivells baixos de 
formació també han estat majors al conjunt de Barcelona. E l mapa 2.23 -pág. 197-
mostra aquelles seccions censáis de la ciutat on el canvi social (augment de la 
categoria socioprofessional alta i del nivell de formació alt superior a la mitjana de 
la ciutat) ha estat més intens, i malgrat que el Raval no és una de les árees més 
destacades (a Ciutat Vella, sobretot els barris del Case Antic i Gótic son els que 
mostren major intensitat), si que algunes de les seves seccions censáis apareixen 
resaltados. Aquest mapa necessitaria d'una análisi més fína per tal de saber si 
aquelles árees de la ciutat de Barcelona on el canvi social és més important, aquest 
es deu a un procés de substitució social, o més aviat a un augment de les variables 
socioprofessionals i de formació de la propia població resident. A l Raval, a partir 
de l'análisi de les dades censáis i padronals, i sobretot de les entrevistes, sembla 
que aquest canvi és degut a un procés de gentrifícació, i per tant, a un procés de 
substitució. 

Cal remarcar, pero, dos matisos importants. En primer lloc, el procés de 
gentrifícació es sitúa en un estadi inicial. Tant la difícil visualització del procés a 
partir de les dades censáis i padronals -com s'ha vist la intensitat deis canvis no 
era molt destacada en comparació amb el conjunt de la ciutat^-, com les 
caracteristiques deis interlocutors en les entrevistes, així ho confímien. En segon 
lloc, el procés de gentrifícació només és una part de la complexa realitat social del 
Raval, que té a veure amb l'arribada de nova població de condicions 
socioeconómiques i de formació més altes que les de la població resident. Així, 
simplement a partir de Tanálisi estadística del procés, ha estat possible visualitzar 
altres processos socials paraMels a la gentrifícació que, mentre que per una banda 
mostren la diversitat de la realitat social del barri, per altra banda en certa manera 
també camuflen el procés de gentrifícació a nivell estadístic. Seria el cas de la 
constant pérdua de població, l'augment de la població ímmigrant procedent de 
paisos africans i asiátics, o el progressiu envellíment de la població resident. Les 
entrevistes i el treball de camp, posteriorment, han confírmat l'existéncia 
d'aquests diversos Ravals al barri del Raval. 

Una causa important per la que aquests canvis son difícils de veure a nivell estadístic, ha estat 
que la major part deis interlocutors ais que s'ha entrevistat, així com bona part deis estudiants 
universitaris que van a viure al Raval durant el període d'estudis, no s'empadronen al barti. 

617 



El retorn al centre de la ciutat 

El procés de gentrifícació ha tingut l'impuls principal a partir de l'acció 
urbanística de l'administració local. E l procés de reforma urbana que va néixer 
sobretot de la necessitat de la rehabilitació residencial, ha acabat essent un pía 
integral que ha creat les condicions per a que la inversió privada aprofítés les 
plusválues que es podien generar del procés de reforma. 

Per una banda, val a dir que a diferencia de processos de reforma que s'han donat 
en ciutats sobretot nordamericanes, el procés d'expulsió directa de població 
resident ha estat, en el cas del Raval, molt menor. Per tant, s'ha mantingut en part 
aquella fílosofía que va inspirar la formulació del PERI l'any 1983 de mantenir al 
barri tots aquells afectats pels processos d'expropiació. 

Les actuacions de millora i reforma de l'espai públic, la dotació d'equipaments i 
d'infraestructures, juntament amb la incentivació a la rehabilitació privada deis 
habitatges i edifícis (mitjaníant la creació de l'Ofícina de Rehabilitació de Ciutat 
Vella), ha generat un augment de les rendes potenciáis del sól, el que s'ha traduit 
en un augment de les pressions sobre aquella població amb menys recursos, ja 
sigui directament sobre l'espai residencial -a causa de l'augment deis lloguers, de 
les pressions deis propietaris o de les immobiliáries, etc.-, o també pels canvis en 
l'entom urbá -encariment generalitzat deis servéis, canvis en el tipus de comer9, 
etc.-. S'está donant, dones, un procés d'expulsió indirecta que l'administració no 
pot controlar. 

Les critiques tant ais processos de reallotjament, en el sentit que han estat molt 
mes actuacions económiques que no socials (TAPADA, T . , 1996), com també a la 
poca sensibilitat social del procés de reforma, en el sentit que s'ha actuat 
urbanísticament peró en canvi no s'ha invertit en la solució de les principáis 
problemátiques socials del barri (MAZA, G. , 2000), mostren com l'acció de 
radministració local no ha estat tant positiva com s'ha difós des d'algunes 
instáncies. A mes, la particular gestió de l'empresa mixta PROCIVESA en els 
processos d'expropiació, així com també les condicions que s'han donat en el 
reallotjament, i fíns i tot la qualitat deis edifícis destinats a aquest, son també 
pimts crítics en tot el procés. 

Per altra banda, els efectes multíplicadors deis equipaments de ciutat ínstaMats al 
barri, com el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Centre de Cultura 
Contemporánia de Barcelona o les facultats universitáries, s'han deixat sentir 
sobretot en les noves activitats económiques que s'han localitzat al Raval: 
botigues especialitzades, galeries d'art, bars i restaurants, tallers d'art, etc., el que 
en conjunt está canviant la imatge i l'ambient del barri. Peró mentre que aquest és 
un fet molt visible a l'área del Raval situada per sobre del carrer Hospital, a l'área 
situada per sota les actuacions han estat diferents. Allá l'acció municipal ha Iluitat, 
mitjan9ant les excavadores i l'expulsió d'activitats i persones no volgudes, per 

618 



Conclusions 

acabar amb la imatge i la realitat del Xino. Com s'ha vist al capítol quart, la 
premsa i la literatura n'han anunciat la seva mort. I una vegada ha mort, mentre 
s'estava acabant de redactar aquesta tesi, el Xino comenga a ser recordat amb 
nostalgia: l'obra de teatre representada al nou Teatre Nacional de Catalimya, 
escrita per Josep IVP Benet i Jomet, titulada Olors, sobre tot alió que la reforma 
urbana ha fet desaparéixer; el documental Yo soy asi de Sonia Hermán Doiz sobre 
la desparició de la Bodega Bohemia (im deis establiments emblemátícs del barti 
Xino) i de totes aquelles persones que vivien al seu voltant, i fíns i tot el toe 
nostálgic de Vexposicié Escenas del Raval que va organitzar Claudio Zulián al 
Centre de Cultura Contemporánia. A mes, continúen apareixent novel-Íes i Uibres 
de poesía que utílitzen el Raval, o el Xino, com a. escenari o com a motiu 
d'inspiració, com la novel-la Plaga deis Angels de Rafael Vallbona, o els Uibres 
de poesía Al Raval, també de Rafael Vallbona, o Raval, memoria poética, de 
Ferran Aisa. 

Mentre que la imatge del Xino va servir per justificar la reforma urbana i social 
encapgalada peí govem local, la nostalgia del Xino perdut, una vegada han passat 
les excavadores i s'ha "revitalitzat" el barri, pot afegir un valor mes a una área 
encara en procés de transformació. 

Pero mentre que el procés de gentrifícació té unes claus de lectura a nivell 
local, també té unes claus a nivell global. Així, com s'ha vist en el capítol 
primer, s'assumia que hi ha hagut un procés de reestructuració del capital que ha 
comportat una serie de canvis económics (sobretot intemacionalització i 
terciarització) que han afectat tant a la forma urbana com a la població. Cada 
ciutat ha tingut una adaptado diferent a aquest procés de reestructuració, malgrat 
que els resultats hagin estat similars, entre ells, la gentrifícació. En el cas de 
Barcelona, algunes particularitats d'aquest procés de reestructuració s'han posat 
de relleu en el capítol segon. Pero el procés de gentrifícació del Raval, malgrat 
que sigui a nivell global un exemple mes de la recuperació deis centres urbans al 
que han tendit bona part de les ciutats deis paisos "rics", manté imes particularitats 
en relació a la resta de la ciutat, pero també per la seva propia formació urbana i 
social. 
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7.2. Sobre el paper deis gentrifícadors 

Una vegada mostrada l'existéncia del procés de gentrifícació al Raval, així com 
les relacions entre les condicions i les causes del procés, el segon objectiu de la 
recerca es centrava en rexperiéncia i el paper d'una part deis actors en el procés 
de gentrifícació, els anomenats gentrifícadors. 

En primer lloc, cal destacar el paper de pioners de bona part deis 
interlocutors. L'análisi de les variables referents a la categoria socioprofessional i 
al nivell de formació deis interlocutors permet afírmar aquesta situació de pioners 
en el cicle de la gentrifícació. Malgrat que s'ha de teñir en compte el biaix en el 
procés de selecció deis interlocutors, com ja s'ha vist en el capítol sisé, entre 
aquests ha predominat un major capital cultural per sobre del capital económic, és 
a dir, mentre que bona part deis interlocutors han estat com a minim Uicenciats 
imiversitaris, la seva categoria socioprofessionals ha estat mes aviat de carácter 
mitjá, i les seves possibilitats económiques relativament escasses. 

A mes, els motius de l'elecció del barri del Raval com a lloc de residencia 
justifícarien encara mes l'etiqueta de pioners. L'atracció cap al Raval ha estat 
motivada per la seva centralitat, peí teixit social existent, i per l'oportunitat que 
representava el preu de lloguer o de compra. Per una banda, la centralitat del 
Raval es tradueix en la facilitat d'ús deis nous equipaments i servéis que ofereix el 
mateix barri, com els museus, les galeries d'art, els bars de moda i la gran 
diversitat d'activitats culturáis. Pero també es tradueix en la facilitat de 
comunicació i ús deis servéis i equipaments de la resta de la ciutat, i inclús, en la 
facilitat de poder realitzar els despla^aments quotidians a la feina, com s'ha vist, 
bona part deis interiocutors van a peu o en transport públic diariament al seu lloc 
de treball, per tant la seva localització central els hi facilita els despla9aments. Per 
altra banda, es reconeix un teixit social particular i atraient que dona al barri un 
aspeóte o carácter defínit pels propis interlocutors com de poblé, a mes de 
l'exotisme i els toes de color que donen el gran nombre d'estrangers que hi 
resideixen, tant els procedents de países africans i asiátics, com els procedents de 
la resta de la Unió Europea o deis Estats Units. I en tercer lloc, l'oportunitat 
económica és consdierada en relació a la seva capacitat adquisitiva, que com s'ha 
vist, no era gaire alta. A ix i , aquests baixos preus han signifícat per ais 
interlocutors, sobretot, poder iniciar el procés d'emancipació. 

També cal destacar el paper sobretot cultural d'aquests pioners en el procés 
de gentrificació, creant i difonent una nova identitat del Raval. Aquest paper 
de pioners, dones, no ve donat només peí rol económic i d'inversió que puguin 
teñir aquests actors en el procés de gentrifícació. Totalment al contrari, com s'ha 
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vist, el capital económic del que disposen la majoria deis interlocutors és forfa 
baix. Molts d'ells han acudit al Raval atrets per l'oportunitat que representen els 
baixos preus de lloguer i compra, en relació a la resta de barris de la ciutat. La 
migradesa deis seus recursos económics ha fet que el lloguer predomines com a 
forma de tinen9a per sobre de la propietat, reflexant al mateix temps la rigidesa 
del mercat residencial a la ciutat de Barcelona, i les difícultats d'aquells amb 
poques rendes per accedir-hi. Tampoc les inversions en reformes i rehabilitacions 
han estat de gran envergadura, més aviat s'ha tractat de l'adaptació temporal de 
l'espai a les necessitats del moment. 

Malgrat tot, alguns deis que han comprat I'habitatge ja l'han considerat com una 
inversió. Sense fer referencia a l'ah grau de risc que té aquesta inversió -que 
depén exclussivament del procés de revalorització que suposadament ha de teñir 
el barri-, Fadquisició d'un habitatge al Raval és vist en molts deis casos com ima 
moneda de canvi per, en un ñitur, traslladar la residencia a alguna altra área de la 
ciutat, més desitjada i inaccessible en aquell moment. Per l'oportunitat que 
representa el relatiu baix preu que s'ha pagat, i que s'ha de revaloritzar en pocs 
anys a causa de les transformadons urbanístiques i socials que ja s'estan donant, 
el Raval es converteix en un lloc de pas i també en un negoci, per la simple 
especulado, per a alguns deis interlocutors. 

Pero el paper de pioners ve donat sobretot peí rol social que juguen aquests 
Ínteriocutors en la construcció de la nova identitat del Raval. A partir de la seva 
añada al Raval, el carácter del barri passa a ser totalment redefínit, i no només per 
que aquells que cerquen la transformació del barri els puguin fer servir com a 
exemple de la conquesta del centre historie de la ciutat, sino per la seva propia 
actitud en la construcció social del barri. 

Així, mentre que bona part deis interlocutors abans d'afiar a viure al barrí en 
tenien una imatge contaminada peí mite del Xino, la residencia al Raval els ha fet 
redescubrir un barri normal, amb una comunitat social interessant, amb una 
barreja cultural important, amb un gran ambient de carrer, en defínitiva, un 
barri amb personalitat, i profundament contraposat ais barris suburbans i 
residenciáis de classe mitjana i alta, d'on procedien bona part deis interlocutors. 
Els problemes socials heredats del Xino quan es reconeixen, s'afirma que es 
troben territorialment concentráis en unes árees que, poc a poc, es van reduínt, i a 
més, s'han convertit exclussivament en un problema de mala imatge. 

Aquest descubriment és rápidament transmés per les respectives xarxes socials de 
cada interlocutor Amics i familiars també canvien la seva percepció del barri, ara 
hi van, entren al Raval i s'hi passegen. Fins i tot, d'altres també hi havien 
trasUadat la seva residencia empesos per algims deis interlocutors. E l paper de 
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desmitifícadors del barri s'está acomplint, al mateix temps que la seva presencia 
també dona una nova imatge al Raval: mes cuite, mes jove, mes ric,... 

La seva percepció del canvi també ha antat en aquest mateix sentit. Malgrat 
algimes veus critiques respecte a la reforma urbanística i social, bona part deis 
interlocutors admeten que el barri d'alguna forma s'está millorant. I ells es 
reconeixen com a part d'aquesta millora. La seva añada al barri acabará per 
portar-hi mes servéis i activitats que milloraran el benestar general. El conflicte 
que peí canvi de l'entom pot generar l'expulsió deis residents tradicionals o 
d'aquells amb menys recursos económics i culturáis no és de cap manera 
reconegut, ni tan sois es coneix de la seva existencia. 

S'ha intentat, al llarg de l'elaboració de les entrevistes amb els nous residents, no 
teñir el paper de jutge deis seus actes, és a dir, de qualifícar els efectes del fet de la 
seva residencia al barri del Raval com a bons o dolents, i menys apuntar-los 
directament com a causants del procés d'expulsió deis residents tradicionals. 
Només s'ha volgut recollir els seus discursos al voltant de per qué han anat a viure 
al Raval i quina era la seva experiencia del procés de canvi. 

Val a dir, per altra banda, que aquest conjunt d'individus ho vulguin reconéixer o 
no, participen d'un procés de canvi social mes general del que les seves accions 
individuáis en formen part. Mentre que tant l'administració com el capital 
esdevenen elements essencials per entendre, en bona part deis casos, la dinámica 
del procés de gentrifícació, i per tant de canvi social urbá, també és en les 
practiques socials deis gentrifícadors on es poden trobar els nous signifícats i els 
conflictes que surgeixen en l'apropiació que fan de les parts velles de la ciutat. 
Les seves, son unes noves formes de dir i de viure en aqüestes parts velles, per 
tant els gentrifícadors son actors actius en el procés de gentrifícació, 
complementaris o reactius ais signifícats que assignen a aqüestes parts velles 
l'administració i el capital. 

En el cas analitzat, bona part de les accions deis interlocutors seleccionats han 
estat mes complementaries que reactives, així que no han esdevingut un moviment 
social urbá, seguint les característiques que va donar Manuel Castells i que 
posteriorment John Caulfield va poder identifícar entre els gentrifícadors a la 
ciutat canadenca de Toronto (CASTELLS, M . , 1986; CAULFIELD, J., 1994), peró si 
que aconsegueixen transformar la identitat del lloc. Malgrat aixó, el procés de 
gentrifícació al Raval encara está en el seu estadi inicial, per tal cal estar atent a la 
seva evolució, ja que a la continuada expansió d'aquests nous residents al barri, hi 
ha una disminució de les oportimitats residenciáis per ais mes febles 
económicament; a la continuada expansió deis nous usos Iligats a la cultura i l'art, 
hi ha una disminució de les oportunitats per al manteniment o l'aparició d'altres 
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usos diferents, per tant, hi ha encara una important part del Raval que está per 
canviar, i els conflictes, fíns ara silenciats, podrien apareixer ja que els destinataris 
del canvi, sembla que no son els actuáis residents. 

S'ha de reconéixer, per tant, que la gentrifícació, i també els gentrifícadors, només 
son una part de la realitat social del barri. Conviuen, encara que de forma 
segregada, parceMes del naixent món que imposa la gentrifícació, i parceMes que 
engloben a una població ben diversa que esperen el tom a "ser rehabilitats". Per 
tant, com s'ha vist en el capítol primer, la gentrifícació ha de ser considerada una 
dirty word, és a dir, benefícis i costos del procés no es reparteixen a parts iguals 
entre tots els afectats. En molts moments del treball de camp i de les entrevistes, 
s'ha vist aquesta altra cara de la gentrifícació, aquests a qui no arribaven els 
benefícis de la transformació, o només una petita part. 
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7.3. Algunes consideracions fináis 

Un cop s'ha arribat al fínal, és evident que alguns aspectos han quedat oberts ja 
que no s'han trebaliat i sobre els quals encara fa falta un major aprofimdiment. Per 
tant, aquesta tesi també esdevé un punt inicial a partir del qual comengar treballs 
futurs, d'entre els quals s'hauria de destacar la necessitat d'estudiar el canvi social 
en d'altres barris de la ciutat, com també la necessitat de la comparació del procés 
de gentrifícació amb d'altres ciutat espanyoles i també a nivell internacional. 
Alguns d'aquests altres temes podrien ser; 

• Concretar empíricament l'existéncia del rent gap. En aquesta recerca s'ha 
assumit la existencia d'aquest rent gap, i les seves coimexions a nivell urbá 
amb el creixement desigual i les transferéncies de capitals entre els diversos 
circuits económics. L'objectiu ha estat en el procés de canvi social, no en 
quina era l'oportunitat económica de reinversió en el centre urbá. En el 
capítol tercer s'ha intentat ima aproximació a la desinversió en el patrimoni 
immobiliari i les seves causes, mentre que en el capítol quart s'ha mostrat 
com és l'acció urbanística de radministració local la que impulsa la creació 
d'aquesta expectativa de benefíci. Pero no s'han aportat series históriques de 
dades respecte a l'evolució del preu del sol, del preu deis lloguers i de venda 
deis immobles, del nombre i tipus de rehabilitacions, endertocs i noves 
construccions, com tampoc dades al voltant deis agents que han |»rtici{^t 
en el procés de canvi. Aixó, possiblement, donaría lloc a tot un altre treball 
de recerca. 

• E l paper de les dones en el procés de reestructuració social i en especial, del 
de gentrífícació. Aquesta mancanga s'ha fet molt rellevant en l 'ús de dades 
demografíques procedents deis censos i padrons de població, tent a escala 
del municipi com també a escala del barri del Raval. Les primeres dades van 
ser adquiridos en el marc d'un projecte d'investigació de la CICYT^ l'any 
1995, i en aquell moment no es va creure que aquest aspecte fos rellevant. 
Posteriorment, a partir de les entrevistes que es van realitzar al Raval, i 
sobretot d'aportacions d'altres autores que destacaven el rol de les dones en 
el procés de gentrifícació (ROSE, D., 1984; BONDI, L . , 1999), es va veure 
que aquest era un aspecte important que havia quedat per tractar. 
També respecte al treball estadístic, l 'ús de taules de mes d'una variable que 
en permetessin la cortelació i la solució deis problemes amb les seccions 

¥rojecte d'investigació elaborat entre el Departamento de Geografía Humana de la Universidad 
Complutense de Madrid, i el Grup d'Estudis Territorials i Urbans del Departament de Geografía 
Humana de la Universitat de Barcelona, titulat Nuevos espacios del consumo: centralidcui y 
terciarización en Madrid y Barcelona (projecte número PB93-0756-C02-02). 
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censáis, podrien haver afínat encara mes els resultats. Inclús es pot plantejar 
l 'ús d'altres fonts, com els fulls d'altes i baixes padronals, per tal de donar 
una major precissió sobre els nous residents del Raval. 

• Caldria aprofundir, també, en quins han estat els actors que han participat en 
el procés de renovació física del barri. Mentre que només s'ha constatat 
l'existéncia d'algunes empreses immobiliaries que han comenpat a fer 
inversions al barri, i el creixent nombre d'expedients de rehabilitació 
tramitáis per l'Ofícina de Rehabilitació de Ciutat Vella, es podria a partir 
deis propis expedients de l ' O R C V , com també de la resta d'expedients 
d'obres majors i menors que s'hagin iniciat al Raval, saber sobre quins ha 
estat aquests agents, les seves motivacions en la inversió, i la seva relació 
amb les politiques publiques'*. 

• Per altra banda, una font encara no explotada i que pressumiblement podria 
aportar nous coneixements sobre el procés d'expropiació, reallotjament i 
expulsió, son els expedients d'expropiació tramitáis per l'empresa mixta 
PROCIVESA. 

• Peí que fa a les entrevistes, malgrat que s'ha mostrat com un técnica 
d'análisi amb moltes possibilitats, caldria obrir mes el ventall 
d'interlocutors: artistes, professionals liberáis, estudiants, i molts d'altres 
residents que juguen papers molt diversos en el procés de gentrifícació. 
Metodológicament, un procés que no s'ha dut a terme i que hauria 
comportat un major grau de rigor a l'ús de les entrevistes, és el de retom. És 
a dir, una vegada en van transcriure les entrevistes, no es va fer un procés de 
discussió amb els interiocutors per tal de clarificar o ampliar aquells temes 
que, per qualsevol rao, no havien quedat clars o sobre els que es volia 
obtenir mes informació. 

En definitiva, si aquest treball és llegit només com una contribució al coneixement 
del procés de gentrifícació del Raval, deis seus actors i de la seva dinámica, 
emmarcat en la defínició d'una geografía social de la ciutat contemporánia, i fíns i 
tot llegit com la voluntat de generar un discurs critic i altematiu al victoriós 
discurs ofícial sobre la rehabilitació del centre historie de la ciutat, ja s'haurá 
complert alió que en un principi es buscava. 

Com ja lia estat assenyalat en el capítol sisé, es va col-laborar en l'orientació d'una recerca sobre 
les motivacions deis propietaris de Ciutat Vella i de diverses empreses del sector immobiliari i de 
la construcció, per rehabilitar immobles del centre historie, i la seva relació amb.les polítiques 
publiques que s'havien generat per incentivar la rehabilitació. Malgrat les dificultáis que va teñir 
l'autor, Jasper Hoes -provinent de la Universitat d'Utrecht (Holanda)-, per poder desenvolupar la 
recerca segons el pía que tenia previst, aquesta va ser finalitzada a les acaballes de l'any 1999. 
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