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FOTOGRAFIES DEL RAVAL (1870-2004) 
 
 
L’exposició «Consuelo Bautista. Raval» presenta el reportatge que l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona (AFB) va encarregar l’any 2008 a la fotògrafa 
colombiana Consuelo Bautista (Bogotà, 1957), guardonada l’ any 2007 amb el 
premi Ciutat de Barcelona i establerta en aquesta ciutat des del 1985. La 
majoria de les  53 fotografies han estat realitzades entre el 2008 i el 2009. 
Algunes, però, són anteriors a l’any 2004 i formen part del corpus fotogràfic que 
posteriorment va conformar el projecte El carrer de l’Hospital (2004), una 
instal·lació  sonora que s’integra en l’exposició tant per la seva temàtica com 
pel fet que es tracta d’un referent important en l’obra barcelonina d’aquesta 
autora. Les fotografies exposades són, en la seva totalitat, tiratges realitzats a 
partir dels negatius originals.  
 
La proposta de Consuelo Bautista és un conjunt de micronarracions 
fotogràfiques en les quals els protagonistes són les persones que viuen o 
passen unes hores al barri. Com diu Josep Ramoneda: «l’espai públic urbà és 
aquell espai en què tothom pot entrar sense cap peatge previ i sense haver 
d’acomplir cap tipus de condició prèvia».1 Les fotografies de Bautista defugen 
intencionadament l’estigma del Barri Xino o del Districte Cinquè i podem 
considerar-les una representació dels corrents que actualment defineixen el 
Raval com un territori de màxima pluralitat on els habitants, però també els 
passavolants, interaccionen entre ells i amb l’espai públic amb una diversitat de 
registres i un dinamisme tals que converteixen aquest barri, en molts sentits 
una perifèria dins la mateixa ciutat de Barcelona, en un gresol de cultura 
urbana. 
 
L’exposició integra una selecció de fotografies dels fons de l’AFB, d’una 
cronologia que comprèn des del 1870 fins al 2004. Els autors representats són: 
Jean Laurent, Joan Martí, F. J. Álvarez, Antoni Esplugas, Frederic Ballell, Josep 
Domínguez, Josep M.  Sagarra, Margaret Michaelis, Josep Badosa, Joaquim 
Brangulí, Pérez de Rozas, J. A. Sáenz Guerrero i Rafael Palacio. Aquesta 
selecció té per objectiu explicar al visitant les diferents mirades sobre 
l’emblemàtic barri barceloní que s’han succeït al llarg de l’època contemporània 
i que, com a resultat, n’han expandit una determinada imatge molt lligada al 
caràcter polític i a la cultura de cada època. Aquesta part de la mostra es 
presenta com un cos divers però compacte que dialoga amb l’obra exposada 
d’una autora actual. 
 
 

*** 
 
 
El Raval, des de l’edat mitjana, quedava integrat a la ciutat pel perímetre de les 
muralles del segle XIV, però, com una perifèria, quedava separat del nucli que 
                                                 
1 Entrevista de Carles Bàrcena i Ricard Gratacòs a Josep Ramoneda a Diagonal, núm. 31, 
març del 2012, Barcelona. 



havia crescut a partir de la ciutat romana per la muralla del segle XIII, que 
seguia el traçat actual del passeig de la Rambla. Aquella zona perifèrica que 
albergava horts, convents i establiments hospitalaris va passar a ser una zona 
d’expansió industrial i demogràfica a principis del segle XIX. Cap al 1850, 
després de les desamortitzacions i de l’expansió de la màquina de vapor, el 
Raval ja era un nucli industrial molt important i un dels barris més densos 
d’Europa.  
 
Tot i que durant la segona meitat del segle XIX l’enderroc de les muralles i el Pla 
de l’Eixample d’Ildefons Cerdà van alliberar el barri del seu enclaustrament i de 
la funció de zona d’expansió/creixement de la ciutat, cap a finals del vuit-cents 
el barri ja s’havia configurat, tal com denunciava des del Servei de Sanejament 
de l’Ajuntament de Barcelona l’arquitecte i enginyer Pere Garcia Fària 
(Barcelona, 1858-1927), com un territori sobresaturat on les petites indústries 
marginals convivien amb els habitatges, on la classe treballadora malvivia en 
unes condicions deplorables d’insalubritat. 
 
A Barcelona la fotografia es consolida com a tècnica de representació en la 
segona meitat del segle XIX.2 El Raval, integrat en les vistes panoràmiques 
sobre la ciutat de Barcelona preses des de la falda de la muntanya de Montjuïc, 
com la que va fer Jean Laurent (Garchizi, França, 1816 - Madrid, 1886) cap al 
1870, apareix en primer terme de l’aglomeració de la ciutat; els immobles que 
es veuen just darrere la muralla dibuixen una línia perimetral de façanes 
definida i nítida. D’aquella època es conserva a la Biblioteca Nacional de 
França una fotografia, excepcional per la seva modernitat, feta per Franck3 
(França, 1816-1906) el 1856, des del que més endavant seria la plaça 
Universitat, que enregistra l’enderroc del baluard dels Tallers, on sobresurt, 
entre les altres indústries, la foneria «au fènix» de Valentí Esparó.  
 
Fora d’alguna excepció, com la fotografia de Franck, totes les fotografies del 
segle XIX que es conserven del Raval donen fe del seu patrimoni monumental 
(com Sant Pau del Camp, l’antic Hospital de la Santa Creu o la Casa de 
Convalescència), però no, en canvi, dels seus carrers, places, habitatges i 
habitants que, al cap i a la fi, són allò que configura el barri com un territori 
popular definit. Si la fotografia emergeix per enregistrar tot allò que val la pena 
ser narrat i recordat, hem d’entendre que l’absència de documents fotogràfics 
que documentin el Raval com una zona amb les seves especificitats socials i 
urbanístiques objectives respon, encara que sigui per defecte, a una visió 
política sobre la ciutat. Només dues fotografies, integrades en un àlbum de 
Joan Martí (l’Alcora, 1832 - Camprodon, 1902) del 1874, una de la plaça del 
Pedró en la qual apareixen les parades d’un mercat ambulant, i una altra del 
mercat de la Boqueria, documenten el Raval com un barri amb una vida 
quotidiana pròpia. 

                                                 
2 A Barcelona la primera fotografia, un daguerrotip, es va fer el 10 de novembre del 1839 al Pla 
de Palau. L’any 1851 Sir Frederick Scott Archer va donar a conèixer el mètode del col·lodió 
humit per obtenir negatius sobre vidre que va facilitar la reproductibilitat de la fotografia, una 
propietat que avui dia considerem definitòria de la tècnica fotogràfica. 
3 François-Marie-Louis-Alexandre Gobinet de Villecholles (1816-1906), «Franck», va ser un 
fotògraf francès que va viure exiliat a Barcelona entre el 1849 i el 1857, on va obrir un estudi 
fotogràfic. 



 

Respecte al teixit industrial, no és fins a la darrera dècada del s. XIX que 
apareixen les primeres fotografies de fàbriques. Durant el segle XIX el 
barceloní va acostumar-se a percebre el paisatge d’una ciutat que 
s’industrialitzava ràpidament, i la fotografia va tenir un paper primordial en 
aquest procés d’aprenentatge. En aquest sentit, l’Exposició Universal de 1888 
va representar un punt d’inflexió molt important perquè va confirmar la bellesa 
d’aquella modernitat industrial. El reportatge fotogràfic d’Antoni Esplugas, 
aparegut a l’Esquella de la Torratxa el 24 de febrer de 1899, d’un incendi que 
va destruir La Manresana, una fàbrica de filats del carrer de la Cera, 
documenta la tragèdia, però alhora ens introdueix en unes retòriques 
fotogràfiques més modernes i més pròpies del segle XX. 
 

 
 

*** 
 
 
A finals del segle XIX la millora de les emulsions fotogràfiques4 i la producció 
industrial de plaques al gelatino-bromur van facilitar l’expansió de la pràctica 
fotogràfica i a principis del segle XX ja van emergir alguns assajos d’una retòrica 
de la instantaneïtat. Al mateix temps l’evolució de les tècniques fotomecàniques 
va facilitar l’entrada de la fotografia en els circuits editorials. A partir d’aquell 
moment les imatges, integrades en les pàgines de les publicacions periòdiques, 
van esdevenir il·lustracions en un entorn textual. La coincidència d’aquestes 
evolucions tecnològiques amb la irrupció del projecte polític i cultural de la Lliga 
Regionalista (1901-1923) va convertir la fotografia impresa en una veritable 
eina de persuasió visual del discurs polític conservador.  
 
Si fins ara podíem buscar les causes de l’escassetat decimonònica de 
documents fotogràfics sobre el barri en raons tècniques —lentitud de les 
emulsions fotosensibles i aparatositat dels equips fotogràfics—, culturals —
només el patrimoni monumental era digne de ser fotografiat— i històriques —
moltes fotografies s’han perdut per sempre—, en el transcurs del primer terç del 
segle XX, com una evolució natural d’aquella absència documental, la fotografia 
col·laborarà en la consolidació de les bases d’una imatge negativa del Raval 
documentant el barri com un territori malalt i perillós on l’única solució possible 
és la intervenció quirúrgica del tècnic higienista o de la policia.  
 
La visió fa l’objecte, i la visió és política. Al mateix temps que emergeix un 
extraordinari volum d’imatges d’una Barcelona visionària —l’Eixample, els 
primers museus i biblioteques de la Mancomunitat, l’arquitectura modernista, el 
cementiri nou, La Maquinista Terrestre y Marítima, la remodelació de la 
muntanya de Montjuïc o els pavellons de l’Exposició Internacional del 1929— 
les fotografies del Raval il·lustren notícies sobre atemptats, la instal·lació d’una 
màquina potabilitzadora d’aigua durant una epidèmia de tifus, els carrers plens 
de deixalles, els asils nocturns, la detenció d’Enriqueta Martí (la Vampira del 

                                                 
4 La producció industrial de plaques al gelatino-bromur ja era un fet a finals del segle XIX i el seu 
ús facilitava extraordinàriament la pràctica fotogràfica dels amateurs i dels fotoreporters 
professionals.  



Raval), la prostitució, les drogues i els assassinats. El registre fotogràfic mirava 
cap a la Barcelona monumental de sempre, en part ara reconvertida en barri 
Gòtic, i a la Barcelona moderna i expansiva. Però el Raval, un barri de 
nouvinguts i detritus no té cap d’aquestes dignitats. S’havien establert, en 
definitiva, unes retòriques fotogràfiques que enaltien tots els aspectes del 
projecte cultural i polític noucentista i, en canvi, estigmatitzaven el territori 
popular, del qual el Raval en representava totes les sublimacions possibles. En 
aquella època la tècnica fotogràfica no era democràtica i la cultura de les 
classes benestants no tenia rival fotogràfic. 
 
 

*** 
 
 
Amb la proclamació de la Segona República van irrompre unes retòriques 
fotogràfiques que durant els anys vint s’havien gestat sota el guiatge d’autors 
com J. M.  Sagarra (Barcelona, 1894-959) o Gabriel Casas (Barcelona, 1892-
1973). Aquestes noves retòriques, més conformes a la nova cultura política, 
van representar una veritable ruptura amb les formes de l’etapa anterior. La 
política classista i l’elitisme cultural van ser substituïts per un discurs que 
socialitzava la cultura i el benestar, dos aspectes que, gràcies als nous tècnics, 
es convertien en eines de transformació social i moral. Durant els anys trenta el 
Raval, o si es vol el Barri Xino, va ser un escenari privilegiat on la nova 
Administració republicana podia planificar la millora de les condicions de vida 
de les classes populars enarborant uns eixos transversals, com la infància, la 
dona o l’accés a la sanitat i a la cultura, que matisaven la jerarquia social en 
benefici d’un plebiscit quotidià que havia de consolidar la República.  
 
Si les fotografies de Margaret Michaelis (Dzieditz, Àustria, 1902 - Melbourne, 
Austràlia, 1985) per a la revista A.C., amb la retòrica propera a la «nova visió» 
de picats, contrapicats i diagonals, tenien la funció de denunciar la degeneració 
del barri i els seus productes a favor d’una solució planificada i racional, les 
fotografies del segell Sagarra-Torrents, amb una retòrica fotogràfica més 
denotativa, reflecteixen la nova cultura política dels anys de la Generalitat 
republicana. En una fotografia on apareix la multitud, a peu de carrer i a dalt 
dels terrats, que assisteix a l’acte de l’inici de les obres del Grup Escolar 
Collaso i Gil (1932) es llegeix una pancarta que diu el següent: «El primer 
Ajuntament de la República, per atendre les necessitats culturals d’aquest 
districte, inaugura avui les obres del grup escolar “Collaso i Gil” on cabran 
1.200 infants, que ingressant des de l’edat d’un any a les classes maternals, 
podran fer-hi tot llur ensenyament fins a poder cursar a les escoles 
professionals o estudiar una carrera superior per compte de l’Ajuntament els 
més capacitats dels obrers». 
 
 

*** 
 
 



Com diu Paco Villar,5 després de la Guerra Civil, a diferència dels anys de la 
Primera Guerra Mundial, el Raval va patir una «degradació sense llegenda». La 
misèria de la postguerra i la cotilla moral del nacionalcatolicisme van aïllar el 
barri de la resta de la ciutat fins al punt de fer-lo desaparèixer de la 
representació fotogràfica, ara dominada per la crònica oficial franquista. Però 
aquest panorama va canviar a partir dels anys cinquanta amb la irrupció de les 
noves retòriques fotogràfiques documentals. Francesc Català-Roca (Valls, 
1922 - Barcelona, 1988) va ser el pioner d’aquesta ruptura que defugia els 
estereotips documentant, per primera vegada, les primeres incursions al barri 
dels turistes i dels mariners de la Sisena Flota dels Estats Units. Darrere seu, 
Joan Colom (Barcelona, 1921) és l’autor de la Nova Avantguarda que millor ha 
fotografiat el Raval. Les seves fotografies, acompanyades del text de Camilo 
José Cela a Izas, rabizas y colipoterras (ed. Lumen, 1964) són les que han 
marcat de manera més important l’imaginari col·lectiu sobre el barri en els 
darrers cinquanta anys.  
 
La fotografia de J. A. Sáenz Guerrero (Logroño, 1926 - Barcelona, 2000) feta a 
la fira de Sant Ponç vindria a representar el nexe formal entre la crònica del 
barri oficialment permesa i les noves retòriques que havien trencat la univocitat 
fotogràfica del règim franquista. 
 
El darrer autor d’aquesta part de l’exposició és Rafael Palacio (Barcelona, 
1930) que, seguint l’estela de Joan Colom amb la càmera camuflada, és des 
dels anys noranta un veritable flâneur que vaga pels carrers, xerra amb 
coneguts i saluda els bàrmans dels locals i les prostitutes del carrer. Les seves 
imatges ens mostren un món que canvia en un cicle incessant de desaparició i 
renaixement. El conjunt del seu fons6 ens documenta els intersticis entre passat 
i present d’unes transformacions que la narració històrica, irremissiblement, 
passarà per alt. 
 

 
 
 
 

Jordi Calafell 
Comissari de l’exposició 

                                                 
5 VILLAR, Paco. Historia y leyenda del Barrio Chino. 1900-1992: Crónica y documentos de los 
bajos fondos de Barcelona. Barcelona: Edicions La Campana, 1996. Pàg. 171. 
6 Rafael Palacio Turmo va donar el seu fons a l’AFB l’any 2006. Es tracta d’un fons «viu» que 
periòdicament enriqueix amb noves aportacions, com un encàrrec pactat. 


