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.C8KTTGKPCGZRQUCn$CTEGNQPC.C
OGVTÎRQNKGPNoGTCFGNCHQVQITCƁC
o2GTMaria Junyent
.CJKUVÎTKCFGNCHQVQITCƁCÅU
VCODÅWPCJKUVÎTKCFGRQFGT
sobre l’opinió pública que depèn
FGSWKVÅWPCE¼OGTCGPVTGNGU
mans i de quina imatge vol
OQUVTCTCNOÏP0QÅUNCOCVGKZC
la imatge de la Barcelona del
Fòrum de les Cultures de l’any
2004 que van voler mostrar al
món les institucions pertinents
que la que van retratar Iván
Bercedo i Jorge Mestre a un
OQPQIT¼ƁERWDNKECVRGTNCTGXKUVC
Quaderns, del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
Barcelona. La metròpoli en
l’era de la fotografia,
comissariada per Jorge Ribalta,
recorre l’evolució urbanística de

París i Nova York, d’institucions
RÖDNKSWGUKVCODÅFG
col·leccionistes privats. Aquest
segle i mig d’història
FQEWOGPVCFCGUTGRCTVGKZGP
sales i fa escala en sis moments
històrics.
'NRTKOGTOQOGPV
pròpiament dit recull el període
SWGUoGUVÅPGPVTGNoCRTQXCEKÏ
FGN2NC%GTF¼KNo'ZRQUKEKÏ
7PKXGTUCNFGNVCODÅFGNU
RTKOGTUTGRGTVQTKUHQVQIT¼HKEU
dels monuments i llocs
GODNGO¼VKEUFGNCEKWVCV'N
UGIQPHKPUCNoCP[
correspon al sorgiment de la
RTGOUCIT¼HKECCODGNECPXKFG
segle, i recull l’obertura de la
via Laietana, l’eclosió del
modernisme i la construcció
HQVQIT¼HKECFGNCITCP
Barcelona, enderrocada durant
els anys 30 per la Guerra Civil,
el tercer període que segmenta
NoGZRQUKEKÏ'NSWCTVRGTÉQFG
fins als anys 70, aborda la nova
CXCPVIWCTFCHQVQIT¼HKECFGNU
cinquanta fins al nou
periodisme de la Transició en
la ciutat des de l’enderrocament contraposició amb la ciutat
de les muralles i l’inici del Pla
ITKUCFGNHTCPSWKUOG'NEKPSWÄ
%GTF¼EQKPEKFKPVCODNoCVGTTCVIG continua fins als Jocs Olímpics
de la fotografia a Barcelona de
FGNKFGUETKWNoQTKIGPFGNPQW
mans de reporters estrangers, i
GUVKNFQEWOGPVCNVQRQIT¼HKEFG
EQPVKPWCCRTQZKOCFCOGPVHKPUC HKPCNUFGNUKGNUSWG
l’any 2004, amb el Fòrum com a
EQKPEKFGKZCNJQTCCODNC
últim esdeveniment urbanístic
recuperació de la ciutat, l’auge
de gran escala que ha viscut la
del moviment veïnal i la
EKWVCV*QHCCVTCXÅUFGRTQR
recuperació de les institucions
d’un miler de documents
FGOQET¼VKSWGUKCECDCCODNGU
–sobretot fotografies, però
noves lluites socials que van
VCODÅRQUVCNUTGXKUVGU
dels Jocs fins al Fòrum.
fullets...–, la majoria de
prestadors barcelonins però
Barcelona. La metròpoli..., a
VCODÅFGNCTGUVCFGNo'UVCV
La Virreina a partir del dj. 24.

La història
FGNCHQVQITCƁC
és també
una història
de poder
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1860-1888
#SWGUVCKOCVIGFGNFG(TCPEM (TCPÃQKU
/CTKG#NGZCPFTG)QDKPGVFG8KNNGEJQNGU 
HQVÎITCHHTCPEÄUGZKNKCVC'URCP[CpTGUWOGKZGN
SWGGUV¼CRWPVFGRCUUCTNoGPFGTTQEFGNC
OWTCNNCSWGQDTGGNRTQEÅUFGN2NC%GTF¼KNC
PQXCKFGCFoWPWTDCPKUOGKPENWUKWqGZRNKEC
%GTF¼#KZÉÅUEQOEQOGPÃCCSWGUVCJKUVÎTKC

4

1940-1970
Un nen es mira la
perifèria de la ciutat
des de Santa
%QNQOCNoCP[
Joan Guerrero, un
dels millors
representants de la
HQVQITCƁCUQEKCNFGN
RCÉUpUKPVGVKV\CGP
aquesta imatge la
reconquesta de la
classe treballadora,
NCFGOQETCVKV\CEKÏ
de la ciutat i de la
HQVQITCƁCq
TGUWOGKZ,QTIG
4KDCNVC#SWGUVCÅU
la imatge principal
FGNoGZRQUKEKÏ

1

Coordina
Maria Junyent
mjunyent@timeout.cat
@junyjuliol

1888-1929
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1970-1992
:CXKGT/GTECFÅHQVQRGTKQFKUVC
GURGEKCNKV\CVGPOÖUKECFQEWOGPVC
l’actuació del grup punk Piorreah a
No#VGPGWFG0QW$CTTKUNoCP[&KPU
FGNoGZRQUKEKÏCSWGUVCKOCVIG
TGRTGUGPVCEQOUQTIGKZFGNCEWNVWTC
punk com un dels pocs espais de
dissidència un cop s’instal·la la
FGOQET¼EKC

1930-1939
.oCXKCEKÏKVCNKCPCDQODCTFGLCNCEKWVCVGNFG
OCKIFGNKCSWGUVCKOCVIGCÄTKCFoCWVQTKC
FGUEQPGIWFCGUEQPXGTVGKZCWVQO¼VKECOGPVGP
una icona de la Barcelona assetjada pel
HGKZKUOGWPCKEQPCRQVGPVFGNoCPKSWKNCEKÏUQDTG
la ciutat com a víctima que circula sobretot a la
premsa internacional pro republicana.
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1992-2004
Mentre la propaganda
institucional mostra les
grandeses de l'operació del
Fòrum de les Cultures, Iván
Bercedo i Jorge Mestre,
directors aleshores de la revista
'Quaderns' del Col·legi
d’Arquitectes, retraten l’any
2003 les Glòries que no es
veuen en un número que recull
una crítica a l’operació Fòrum.
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La massiva documentació dels fets de
NC5GVOCPC6T¼IKECNoCP[OCTECGN
moment simbòlic de l’arrencada del
fotoperiodisme a Barcelona. Frederic
Ballell, membre de la primera generació
FGHQVQRGTKQFKUVGUFG$CTEGNQPCÅU
l’autor d’aquesta imatge que es
contraposa a la nova ciutat moderna
representada per la via Laietana.

