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L’art no és un mirall per a reflectir la realitat, sinó un martell per a donar‐li forma.
Bertolt Brecht

Statement
Indago en els factors i els components de les desigualtats de classe, enfrontant i alhora apropant realitats totalment oposades com a conseqüència de
l’estratificació social causada per les relacions de poder. Parteixo de l’imaginari col·lectiu que les diferents realitats socials, divergents en status i
idiosincràsia tenen envers les altres, tot buscant trencar estereotips i prejudicis. Enfocant allò que queda fora d’enfoc de la societat i mostrant nous
horitzons i paisatges humans que aconsegueixen trencar‐nos els esquemes per a permetre’ns construir‐los novament amb uns fonaments més forts.
Em proposo, doncs, donar veu a aquestes realitats oposades i mostrar‐les a l’espectador amb la finalitat de crear incomoditat i cercar la reflexió.

Marc conceptual

Existeixen fronteres polítiques (reconegudes o no per la comunitat internacional) i fronteres naturals marcades per accidents geogràfics, però també
fronteres invisibles. Aquestes últimes són fronteres que, malgrat ser franquejables sense necessitat de visat ni de suposar cap divisió física, existeixen
en l’imaginari col·lectiu, i són tan o més significatives que les anteriors.
L’urbanisme d’una ciutat juga un paper important a l’hora de redistribuir estratègicament a la població. Si parlem específicament del barri de la Mina,
aquesta intenció ordenadora la veiem reflectida en forma d’un conjunt de blocs de habitatges aixecats del no‐res, caracteritzats per estar construïts
amb materials de baixa qualitat i per restar al marge dels trams viaris clàssics, tot creant una morfologia urbana prefabricada. Tal i com bé descriuen
Manuel Delgado i Josep Maria Monferrer, és un barri/assentament al qual durant els anys 70 hi van arribar, entre d’altres, les famílies desallotjades
dels barris de barraques situats a les platges del sud de Barcelona. Barraquisme vertical creat per allotjar a part d’aquests 103 barris de barraques
que existien a la ciutat en l’època franquista (conformats per uns 100.000 habitants). En aquell moment, entre 11 i 16.000 persones vivien en aquest
barri sempre citat com a exemple de gueto, un 20 per cent de les quals eren gitanes. La construcció d’aquests blocs resultaren ser un assaig a l’hora
de buscar solucions al problema de l’habitatge d’aquell moment. Una solució per a encaixonar a tota aquella població que no encaixava amb l’ideal de
ciutat modèlica i atractiva per al visitant.
Un món críptic invisible existeix dins el microcosmos del barri: hi trobem les fronteres marcades pel consum de drogues, per espais de seguretat, les
econòmiques i de classe, les fronteres creades entre les mateixes famílies gitanes (apoderament d’alguns grups en detriment d’altres), etc. En quant a
les físiques, a nivell urbanístic per una banda trobem les vies del tren i les rondes (les quals arriben a ser una muralla de fins a vuit metres); el Parc
del Besòs, que a l’haver‐se convertit en un lloc sovint conflictiu on s’hi consumeix part de la droga comprada al barri fa que es converteixi en un espai
de separació en comptes d’un punt de trobada; el trànsit de grans vies com Raimon de Penyafort i la situació de la Rambla de la Mina, que al ser una
rambla sense sortida es converteix en un passeig d’anada i tornada, la situació i orientació dels blocs de pisos i dels pisos veïns, etc.
En el cas del poble gitano, aquests traços divisoris en l’urbanisme de les poblacions i ciutats s’han anat construint reforçats per una història de
processos colonials. Cismes que són reflex d’una societat heterogènia, davant la qual les institucions europees acluquen els ulls al no voler o no poder
acceptar que existeix un racisme implícit i explícit cap a les minories, negant la condició de ciutadans europeus a tots aquells que pertanyen a
cultures o religions diferents, fins hi tot a aquells amb els qui fa generacions que compartim territori.
Europa, un condomini no declarat en guerra freda davant l’alteritat.

Explicació de l’obra

Tan a prop, tan lluny. Fronteres invisibles al barri de la Mina.
En aquest projecte es fan dialogar dues cares de la ciutat unides geogràficament però dividides per fronteres mentals i de classe: la zona del Poblenou
de la ciutat de Barcelona i la zona de la Mina Nova de Sant Adrià del Besòs (zona on s’hi concentra la població gitana del barri).
Mitjançant l’enregistrament en vídeo, s’inicia la correspondència via online entre tres adolescents d’entre 14 i 15 anys de cada barri. Elles i ells són,
doncs, els propis autors d’aquesta etnografia de la ciutat la qual es converteix en l’escenari d’aquest projecte artístic. Entenent la ciutat com un
escenari sense platea fixa, apta per a ser explorada des de perspectives diferents i sota diversos angles de visió. Partint de la hipòtesis de que existeix
un imaginari o idea preconcebuda d’aquests territoris urbans, treballo amb l’objectiu de descobrir quin és aquest imaginari col•lectiu existent en
ambdues parts en relació amb l’altre: com unes i altres s’observen en la distància. Proporcionant espais de debat i reflexió sobre la realitat viscuda
per a les i els participants i procurant trencar les distàncies i fronteres mentals existents entre la perifèria i el centre: tan a prop, tan lluny.
Aquest projecte consta d’una primera part on es treballa sobre el concepte de fronteres invisibles i sobre quina forma cobren al barri. Aquesta part
de l’obra es materialitza mitjançant 9 imatges del mapa aeri del barri de la Mina i rodalies, on, diverses persones residents o veïnes del barri n’han
delimitat les fronteres invisibles. En un text adjunt, s’hi mostren els trets més destacats que cada persona ha expressat, així com quines són, segons
elles i ells, aquestes fronteres.

Desenvolupament del projecte

La primera qüestió a resoldre de cara a l’elaboració d’aquest projecte va ser la de trobar els tres joves del barri del Poblenou. Després de preguntar
en alguns instituts, el primer contacte va arribar a través del grup de rugbi de la Mar Bella, i arrel d’aquest han anat sorgint els altres nois que hi han
participat. En el cas dels joves de la Mina, va resultar tot molt més fàcil ja que en l’època estava treballant amb un grup d’adolescents com a
educadora, en un espai de lleure per a joves del barri. Tot i conèixer‐los, en alguns casos resultà complicat trobar moments per a gravar, ja que en
general estan poc acostumats a tenir una agenda i compromisos, i havia de gravar amb ells sobre la marxa, en el dia i moment que sorgia. En el cas
dels joves del Poblenou, per contra, solíem marcar dia i hora per a la següent gravació i en el moment de tornar‐nos a veure sempre havien pensat
prèviament el què voldrien preguntar i s’havien mirat els vídeos que anava penjant a la plataforma on‐line. Prèviament a cada gravació, sempre
miràvem els vídeos anteriors, parlàvem sobre de quina manera volien respondre ells (què volien explicar i on preferien gravar, etc.) i quina pregunta
nova volien formular. En la segona parella, trobem que dues joves varen gravar conjuntament, ja que va resultar bastant complicat trobar a una noia
de la Mina que volgués gravar sola.
Durant les gravacions vaig procurar no dirigir les respostes ni preguntes dels joves, fet que ha tingut com a resultat un diàleg més espontani i sincer,
però per altra banda, no tant fidel a la idea inicial. Per aquest motiu vaig decidir buscar solucions per a plasmar el concepte de fronteres invisibles,
específicament les que rodegen el barri de La Mina recorrent als mapes, per als quals vaig entrevistar a diverses persones, tant residents al barri com
als barris veïns. Amb aquest annex a la idea inicial, s’ofereix un altre punt de vista, una manera diferent de parlar sobre aquestes distàncies i
diferències socials que envolten el barri de la Mina.

Annex I: imatges de les joves amb els quals s’ha realitzat el projecte, parella per parella i breu contingut dels vídeos
Antonio/Lucas

Antonio 1: L’Antonio es presenta i pregunta sobre quin és el cantant preferit del
Lucas.

Lucas 1: Després de la presentació, li comenta quina és la seva música preferida, i
decideix gravar‐se davant l’ordinador mentre escolta alguna de les seves cançons
preferides, així com el videoclip de rap que ha gravat l’Antonio amb alguns dels
seus amics del barri.

Antonio 2: Primerament explica el que fa el cap de setmana, així com en què
consisteix el “culto”, on hi acostuma a anar els diumenges. Tot seguit es mostra amb
alguns dels seus amics en un parc on mostren el que acostumen a fer junts en el
temps lliure: cantar flamenc i rapejar. Pregunta sobre què li agrada fer el cap de
setmana al Lucas.

Lucas 2: Els caps de setmana li agrada anar a patinar als skate park que hi ha a prop
del Poblenou, així com al Camp Nou, on hi havia anat aquest cap de setmana passat.
Grava part del vídeo mentre patina prop de la Mar Bella, i explica que hi acostuma a
anar amb amics, però els dies que no ha d’estudiar o si ja ha fet els deures. La
pregunta és sobre si té germans.

Antonio 3: El Messi, el germà de l’Antonio es presenta i explica el que li agrada fer i
com és la relació amb el seu germà. La pregunta que formula és també sobre si té
germans.

Lucas 3: Es grava amb la seva germana Gabi, els quals parlen sobre la seva relació
de germans. Després es grava ella sola presentant‐se.

Ernest/Juana i Rosa

Ernest 1: L’Ernest es presenta i pregunta quin tipus d’esports els hi agrada Practicar.

Juana/Rosa 1: La Juana i la Rosa es presenten breument i responent a la pregunta
expliquen que d’esports els hi agrada el futbol, i més especialment els jugadors de
futbol. Li pregunten a l’Ernest sobre el tipus de música que li agrada, i si li agrada el
flamenc.

Ernest: La seva música preferida comenta que no és el flamenc, sinó el pop‐rock català i
internacional, i que acostuma a escoltar‐la mentre estudia per a concentrar‐se. Comenta
que ell ha viatjat bastant i que li encanta (Ribera Maya, Roma, Munich, Eurodisney,
Marroc, etc), i els pregunta si també els hi agrada i si han viatjat.

Juana/Rosa 2: En quant a viatges els hi agradaria anar a Paris i a Itàlia (a la ciutat de
l’amor i a menjar pizzes respectivament). Expliquen que han estat a Salou, a Tarragona
i a Terrassa, a passar les vacances a casa de familiars. La pregunta és sobre si és racista.

Ernest 3: Els comenta que no es considera racista, i que coneix alguns gitanos i els hi
cauen molt bé. Els que coneix són dels barris del Besòs i de la Mina, barris sobre els
quals explica que existeixen bastants prejudicis, però que per a ell és són barris
normals. La pregunta que formula és sobre què en pensen elles dels paios.

Juana/Rosa 3: Comenten que amb la gent que no els molesta ni insulta no són racistes,
i que els barris dels paios són més tranquils que la Mina.

Alex/Clara

Alex 1: l’Alex es presenta breument i li pregunta a la Clara sobre la seva música preferida.

Clara 1: La Clara es presenta i explica que la seva música preferida és el Pop i el Rock. A
través d’alguns pòsters de la seva habitació mostra alguns dels seus cantants preferits.
Es grava també tocant la guitarra i el piano, explicant la seva trajectòria amb aquests
instruments. Pregunta sobre els estudis: si li agradaria continuar estudiant després de
l’ESO, i si és així el què li agradaria estudiar.

Alex 2: Explica que quan acabi l’ESO vol estudiar cuina, ja que li agradaria obrir un
restaurant o ser ajudant de cuina. Decideix gravar en una cuina, on comença a cuinar
mentre li comenta els seus motius per a voler estudiar cuina. La pregunta és sobre si ella
desitjaria dedicar‐se professionalment al món de la música.

Clara 2: El que més l’il·lusionaria després d’acabar l’ESO comenta que seria realitzar
alguns estudis relacionats amb el món de la música. Formula dues preguntes: si
pogués viatjar en algun lloc del món on seria i perquè, i si pogués conèixer a algun
famós qui seria i perquè.

Alex 3: En quant a viatges, li agradaria anar a l’Índia per a conèixer la seva culinària
exòtica. Desitjaria conèixer a Chicote, un personatge televisiu que ajuda a la gent que té
problemes econòmics amb restaurants a sortir‐se’n. Li formula la mateixa pregunta.

Clara 3: Explica que li agradaria conèixer al grup musical Five Seconds of Summer i a
l’Stephen Hawking. En quant a viatges li agradaria anar a Austràlia, per motius de
clima i per a practicar l’anglès en un ambient diferent.

Annex II: mapes escanejats i textos adjunts
Josep Maria Monferrer i Celades. 74 anys. Jubilat, educador de professió i president de l’Arxiu
Històric de la Mina. Resident al barri des de fa quaranta anys.

A Barcelona, existiren fins a 103 ciutats de barraques. Per a treure els barraquistes, els quals no
tenien gaire empatia amb el règim franquista, es varen crear uns barris que ràpidament foren
abandonats. Per tant són gent poc estimada i abandonada. Es creia que “a aquesta gent que només
té ganes de menjar i reproduir‐se” no els feia falta res més que un sostre i els mínims en quant a
habitatge. A l’haver creat un barri explosiu, ara ningú el vol. Per tant el tanquen encara més, el
converteixen en un gueto. Barcelona, que és una “smart city” amb un gran èxit turístic a nivell
mundial, no pot tenir drogoaddictes ni xeringues pels carrers. Per tant, el centre de venopunció de
Baluard i el “mercadillo” de la droga del centre de la ciutat es desplaça cap a la Mina, on no es
vigila gaire. Hi actuen de tant en tant perquè no sigui dit, però tothom sap que hi ha gent que pot
comprar droga les 24h del dia i sense diners. Això margina encara més el barri i en destrossa el
teixit associatiu. La Mina és “l’habitació dels mals endreços”.
Quan van construir el barri a finals dels 60, les primeres cases i les més maques els hi varen donar
a la població més propera al règim, i la púrria va anar a parar als grans blocs de la Mina Nova, on
en algunes ocasions s’hi ajunten fins a 40 famílies, moltes d’elles nombroses, sortint per una sola
porta, una porta estreta. Aquesta densitat també genera molta crisis. Existeix, doncs una autèntica
frontera econòmica i psicològica entre la Mina Nova i la Vella. Tothom sap qui és d’un barri i qui
de l’altre.
Inicialment, al construir el barri van crear un espai tancat i de difícil comunicació. Actualment està
molt millor, s’ha obert bastant però encara continua tenint diverses fronteres invisibles:
psicològiques i físiques. La situació i orientació dels edificis propers a la Mina tampoc són
casualitat, els edificis nous de luxe que miren al mar tot donant l’esquena al barri, per exemple, són
una clara frontera entre classes socials.
La paraula gueto és molt polisèmica, podríem estar discutint si la Mina ho és o no, però entenem
que hi ha molts elements propis d’un gueto social, és claríssim.

Eduard Fuentes Gatell. 63 anys. Jubilat, electricista de professió. Col·laborador de l’Associació de
Veïns del barri de la Mina. Resident al barri des de fa dos anys i mig.

Ens trobem aïllats física i intel·lectualment de l’altra banda del riu: existeixen dos Sant Adrià del
Besòs. Per una banda, trobem que la ronda i les vies del tren suposen un gran obstacle físic. Caldria
facilitar l’accés a la zona marítima, en el pla de transformació de barri està previst que es
construeixi una passarel·la per arribar des de la Rambla de la Mina fins al mar, però de moment no
hi ha res clar. Esperem també que la nova universitat permetrà que la zona sud de la rambla
estigui més transitada i amb més vida. Per altra banda, els blocs mateixos també conformen una
barrera, haurien d’estar oberts per a permetre’n la circulació.
Dóna la sensació de que van voler eliminar el barraquisme de la ciutat de Barcelona arraconant a
aquesta població perquè no molestessin gaire. Situats en el barraquisme vertical, canviant el seu
modus vivendi sense demanar‐los opinió i creant un desastre de convivència.
En relació amb les drogues, es viu amb por de denunciar per a possibles represàlies. A Barcelona li
interessa que la droga es mogui per aquesta zona. Per part dels Mossos d’Esquadra hi ha una total
apatia, dóna la sensació que existeix una complicitat entre ells. Realitzen petites actuacions però
tot continua igual.
Dins del barri s’estableixen un tipus de relacions molt guetitzades, tal i com existien en el Camp de
la Bota. La manca de formació, d’hàbits de treball i de comunicació amb persones diferents fa que
facin la seva vida dins de la zona de confort que el barri suposa per a ells. Fora d’aquesta, se senten
desprotegits. Es busquen la vida dins del barri, a la seva manera, no tenen esperança, ganes ni
costum de buscar‐se la vida fora. La zona de Rambla Camarón és el seu món, no s’hi belluguen.
També la zona dels carrers de Venus i Saturn, que són zones apartades. La resta del barri està més
normalitzat. Des de fora, es procura no barrejar‐s’hi gaire, ja que es té una imatge d’aquesta zona
guetitzada com a poc positiva. La gent de fora hauríem d’intentar entrar‐hi més i no veure’l com
quelcom negatiu, interactuar‐hi més i crear espais multi ètnics, sense la dicotomització paio‐
gitano.

Carmen Galindo Vizcaino. 69 anys. Autònoma, treballa de venedora ambulant. Actualment és la
presidenta de la Plataforma d’Entitats de Veïns/es de la Mina. Resident al barri des de fa
quaranta‐tres anys (antiga resident de Can Tunis).

Yo vivo en el bloque más conflictivo, en la Calle Estrella, al lado de las vías del tren. Existen muchas
fronteras invisibles: la ronda y las vías del tren, los bloques, que deberían estar divididos en dos
(son muy grandes y tienes que darles la vuelta para atravesarlos). Otros ejemplos de barreras
arquitectónicas son también la Rambla de la Mina, que debería tener continuación y llegar al mar,
y se ha convertido en una rambla de ida y retorno. Lo han hecho así para tenernos incomunicados,
acorralados y acojonados: no tienes por dónde salir.
Es un gueto, ya lo dije en una entrevista en TV3, este San Benito que nos pusieron nunca se va a
acabar. Aquí nos meten a todo el mundo igual, los que somos buenos y los que somos malos. A la
administración le interesa que sea así, de ese modo nos tienen controlados.
La gente de fuera que no lo conoce y la prensa tienen una mala imagen de la Mina. Muchas de las
personas que no son de aquí, cuando vienen al barrio vienen a buscar droga, porque aquí está el
comercio, los supermercados de la droga. Existe un interés de que la situación continúe así, porque
la policía sabe dónde están todos los puntos de suministración y no hace nada.

David Nieto Cruz. 40 anys. Botiguer. Vocal de l’Associació de Botiguers del Besòs. Visqué a la
Mina fins els 28 anys, actualment viu al barri del Besòs.

Les vivendes d’aquesta zona de la Mina estan massificades. Al principi, quan van arribar les
primeres famílies al barri des de les barraques estava tot molt brut, la gent es pujava els burros
als pisos. Són blocs de formigó amb parets de guix.
A nivell polític ningú vol aquesta zona. No sé com estarà pensat urbanísticament, però per
naturalesa la frontera de Sant Adrià amb Barcelona hauria de ser el riu. Existeixen moltes
fronteres invisibles a la zona. No sé si és un gueto, però sé que a tothom li està bé que sigui així: ni
la gent conflictiva del barri vol sortir ni la gent de fora hi vol entrar. A la gent de fora li sona el
barri però es pensa que és pitjor del que realment és.
La zona més tranquil·la és on hi viuen les famílies més influents que tenen el monopoli de la
droga, n’hi diuen el “Pedralbes de la Mina”: Jordi Pujol anava a casa seva sempre que hi havien
eleccions. En quant a la zona més conflictiva, gent que hi vivia ha hagut de marxar per no tornar.
Necessitaven entaforar a molta gent, no són construccions viables. La solució potser és la
reubicació. No tota la gent és dolenta però s’han acomodat a una vida que fa que no volen sortir‐
ne. Viuen d’ajudes i s’acomoden. La gent de la resta de la Mina no en volen saber res, no hi ha una
convivència real, existeix una diferència cultural abismal: molts crits, fan molta vida al carrer, etc.
Aquesta situació existeix perquè a la societat li convé: mentre estiguin aquí posats no estan a un
altre lloc.

Mercedes Rodriguez Maurin. 52 anys. Directora del Menjador Solidari Gregal del barri del Besòs.
Resident al Besòs.

Existeixen fronteres invisibles al barri: arraconen a les persones que venien del barraquisme i a les
que no se n’han pogut sortir. El paternalisme per part de l’administració no ha aportat res positiu.
La crisis ja hi està fent “estragos” a l’haver retirat moltes ajudes a la població. A més a més, fa molts
anys que no s’inverteix aquí, ja que els convé que Diagonal Mar, el barri més ric, s’eixampli. Per tant,
no convé que barris deprimits però ben situats com la Mina continuïn on estan.
En quant a les fronteres, la ronda suposa un tall profund amb Sant Adrià, però amb el barri del
Besòs està bastant comunicat. Els carrers de Venus, Mart i Saturn serien les zones més oprimides. Es
pot parlar de gueto, sempre ha sigut així. El gran conflicte actual és que existeixen petits guetos
dins del barri, i la gent dels guetos no té relació amb l’exterior.
Al principi semblava que els Mossos d’Esquadra hi actuaven, però ara sembla que no. Sobre el tema
de les drogues, sembla que existeixi algun interès perquè es mogui per aquesta zona. Les drogues
adormen a la gent.
El que convé seria que acabessin tots marxant del barri.

Abraham Prat Laraña. 39 anys. Educador al Casal de Barri del Besòs (treballà a la Mina durant
dos anys). Resident de Ripollet.

Les fronteres invisibles són elements d’una ciutat que ens condicionen alhora de limitar‐nos al
dirigir‐nos en un lloc determinat. També hi ha elements menys evidents que existeixen en la ment
de la gent d’un barri: no cal que siguin unes vies d’un tren, sinó que pot ser una via normal i
corrent que delimiti una zona determinada. Les principals fronteres físiques són les vies del tren,
la ronda, Sant Ramon de Penyafort, Eduard Maristany, etc., però també Diagonal Mar i el Fòrum
han allunyat a la població de les platges barcelonines. La Rambla Prim també marca un abisme
per arribar a Barcelona. L’aposta urbanística del moment no tenia un fons ètic, Barcelona se’n va
desentendre i pràcticament va regalar el barri a Sant Adrià.
És un gueto de manual, antigament molts taxistes no hi volien arribar. Arquitectònicament s’han
trencant fronteres en els darrers anys però encara és un gueto. La gent del barri sap que la Mina
té un pes sobre l’imaginari de la gent i sovint els hi fa cosa dir que és del barri quan està fora. A
part dels prejudicis, els veïns dels barris propers tampoc s’hi acosten perquè no tenen cap mena
d’al·licient per a fer‐ho, el barri no els aporta res ni els crida l’atenció. Els veïns tenen el sentiment
de que ningú té ganes de fer‐hi res.

Anònim. 38 anys. Treballa de ferroveller (“chatarrero”). Resideix al barri.

Des del río para acá ya somos invisibles totalmente. Pasan de todo, es otro mundo. Los políticos
vienen solo cuando quieren y les interesa, pero nada. En Sant Adrià está la clase media y media
alta y aquí la escoria: nos tienen marginados. Cruzando el puente de las rondas ya es otro
mundo. Siempre ha sido un gueto, porque muchas veces nos han querido llevar a otro sitio y
nadie nos ha querido recibir.
Al salir del barrio la gente te mira mal, no existe ninguna vinculación real con el exterior. Si
sales y haces vida fuera, tu gente también te mira mal. Nos tienen aislados: si se matan pues
que se maten entre ellos. No sé como podría cambiar esta situación. A nosotros nos gustaría
relacionarnos con otra gente, aprender y movernos en su mundo, pero siempre tenemos las
puertas cerradas, por el simple hecho de decir que eres de la Mina. Los de fuera que no conocen
el barrio se creen que todos vendemos droga y que somos lo más malo que hay, y aquí también
hay gente honrada y trabajadora. Creo que existe una intención política detrás: ponernos a
toda la mierda junta.

Francisca Jimenez Martos “Paqui”. 54 anys. Regenta un bar al barri, on hi resideix des de
l’any 1977. És una de les referents del moviment de veïns i veïnes del bloc de Venus, un dels
més degradats.

Hasta los ciegos verían las fronteras que existen en el barrio. Cuando se ideó la Mina ya había
una idea de masificar el barraquismo. En un inicio era un polígono, con fábricas y campo
alrededor. Hoy en día, para el que viene de fuera y tiene una economía normal lo puede ver
como un gueto.
De siempre ha existido un contraste entre las dos minas, y ahora con la rambla es más
evidente a nivel arquitectónico. Existe una marcada división entre la Mina Vieja, más
tranquila, y los bloques de Saturno y Venus, que es una de las zonas más degradadas del
barrio. La zona del polideportivo también marca una división con la otra parte de la Mina
Nueva de la calle Marte y Levante, existe mucho contraste entre ambos lados. En general, las
plazoletas y los bloques de la Mina Nueva están muy abandonados, cuando entras a esta zona
te da una sensación de tristeza, de fealdad, de abandono, etc. El tram es también una barrera,
así como la avenida de Sant Ramon de Penyafort es otra de las enormes fronteras que existen,
ya que marcan la división entre la Mina y Barcelona.
Ha habido un abandono por parte de la administración, cada uno se ha acostumbrado a vivir
a su manera. Hay gente que se siente obligada a vivir en el barrio por motivos económicos, sin
embargo, hoy en día la gente se mueve mucho, pa’ algo tienes que salir.
Desde fuera, creo que nos consideran delincuentes y que tienen sensación de inseguridad, de
que si entran aquí les va a pasar algo. En general entra muy poca gente de alrededores, si no
es por un motivo concreto.
En cuanto a la droga, políticamente interesa que esté aquí porque en algún lugar tiene que
estar. Hay un gran interés y no se va a erradicar. No todos los políticos ni policías son íntegros.
Por desgracia en esta vida todo es interés político, no hay interés humano: “os damos un
Chupa Chups y así se os quita la pataleta”.

Sebastià Jornet Forner. 56 anys. Arquitecte de professió i soci del despatx d’arquitectes que
dirigí el Pla Especial de Reforma i Millora del Barri de la Mina (la branca urbanística del Pla de
Transformació del Barri), finançat pel Consorci de la Mina.

No es pot pensar amb la transformació de la part social sense la transformació de la pedra, ni
viceversa. Mentre que les transformacions socials succeeixen de manera més dilatada i són molt
més variables, l’urbanisme és com un transatlàntic: agafa una via més directa.
En l’època franquista, la Mina nasqué amb un únic destí de netejar Barcelona. El problema
principal del barri no és, doncs, si la densitat ni els blocs en si, sinó la condició sociocultural de la
seva població, la poca diversitat que hi ha. Un dels principals objectius de l’urbanisme (entenent
aquest com a ecologia urbana) hauria de ser el de procurar l’heterogeneïtat de la població, i
això a la Mina no passa. Quan va començar el Pla de Transformació, ens trobàvem en què al
barri hi havia molts espais i pocs llocs. Per aquest motiu la rambla es va formular seguint els
principis de centralitat, diversitat i intercanvi, pensada per a ser en un futur un possible lloc de
trobada entre veïns. La rambla tal i com es va idear encara no existeix. Ara resulta una pseudo‐
frontera, existirà quan les plantes baixes de la vora cobrin vida: hi hagi comerços, bars...
moviment veïnal. Per altra banda, es preveu que pugui tenir una sortida al mar. En quant a
fronteres físiques, trobem també les infraestructures tant de la mobilitat dels cotxes com dels
ferrocarrils... La divisió amb el Parc del Besòs, per exemple, milloraria si no s’hagués enfonsat
respecte el nivell del carrer. També existeixen fronteres en el món mental, per la falta
d’impermeabilitat i intercanvi entre la gent. Hi trobem 3 mons diferenciats: la zona de Mart,
Venus/Saturn i la Mina Vella. La frontera de l’estigma social encara perdura, tot i que es van
fent coses per a millorar‐ho a poc a poc, com per exemple amb el poliesportiu on hi ha el
Gervasio de Fer... A nivell mental ens costa molt acceptar la diversitat, i els mitjans de
comunicació no ajuden gaire, recreen la imatge degradada que es té del barri. La Mina té una
etiqueta molt marcada, queda molta feina per a fer i la crisis ha fet molt mal. Cada cop menys,
però encara es pot considerar gueto, tot i que el barri està molt ben situat. Malgrat això, ara la
Mina és un referent de transformació integral. S’intenta solucionar el problema amb la gent del
barri: al barri no hi sobra ningú, s’ha de treballar amb el que hi ha.

Presentació (video‐instal·lació)

A nivell formal, el projecte consta de dues parts: d’entrada trobem, col·locats en un panell, la seqüència dels mapes aeris del barri amb les
delimitacions traçades per mans de diversos veïns de la zona amb un text escrit al costat on s’hi recullen els comentaris d’aquests respecte el tema
treballat: les fronteres invisibles al barri de la Mina. Juntament amb els mapes hi trobem també un text amb l’explicació del projecte i un breu marc
conceptual. El cos principal d’aquest es troba just al darrere, en format de video‐instal·lació on dues pantalles de mides grans es projecten en dues
parets que formen 90º. En l’una s’hi projecten els vídeos realitzats als joves del barri del Poblenou i en l’altre els del barri de la Mina, els quals van
parlant de manera intermitent, una parella rere l’altra i seguint el torn de preguntes i respostes, sumant 25’33” entre les tres parelles.

Biografia
Júlia Farran
Barcelona, 1987

Júlia Farran nasqué a Barcelona el 1987. Actualment treballa i viu a Barcelona.
Ha cursat Belles Arts a la Universitat de Barcelona i anteriorment Magisteri a la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha realitzat diferents
cursos relacionats amb el món de la fotografia i el vídeo.
Sempre ha oscil·lat entre el món de l’educació i el món artístic (amb un enfoc social), la qual cosa l’ha portat en els darrers anys a buscar eines per a
unir aquests dos focs d’atenció.
Ha participat en diverses exposicions: Los II Bloques: imaginari del barri de la Mina a la Fundació Vila Casas de Barcelona (2015, exposició col·lectiva
amb d’altres obres patrimoni de la Universitat de Barcelona dels cursos 2013‐2014); Caminando a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona (2015, presentació del projecte Tan a prop, tan lluny becat per a la Fundació Guasch Coranty); Los II Bloques: imaginari del barri de La Mina
a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (2014, Exposició col·lectiva Sense Títol , on s’hi mostra una selecció de la darrera promoció
d’alumnes de la facultat); Estats ampliats de la consciència i Vibrações do olhar, al CSOA La Palmira, a Valldoreix (2014); Estats ampliats de la
consciència a l’Associació ALA (Associació Lliure Antiprohibicionista), a Barcelona (2014); Estats ampliats de la consciència al CSOA Can Masdeu, a
Barcelona (2014); Estats ampliats de la consciència a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; Vibrações do olhar, Espaço Cultural Casa
do Lago, a la UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), al Brasil (2013); Mirades i història del Sàhara Occidental, al Centre Cultural El Centre de
Llorenç del Penedès (2013).
Ha estat guanyadora de la beca de producció artística de la Fundació Guasch‐Coranty (convocatòria 2014‐2015) i el seu projecte de fi de graduació en
Belles Arts Los II Bloques: imaginari del barri de La Mina va ser seleccionat per al fons patrimonial de la UB “PATRIM”.
El seu fotoreportatge Iemanjá, Salvador da Bahia va ser publicat a la revista Altaïr (2013).

Bibliografia

DELGADO, Manuel. Del "model Barcelona" a la Barcelona Real. Barcelona: Edicions de 1984, 2005.
DELGADO, Manuel. La ciudad mentirosa; Fraude y miseria del “Modelo Barcelona”. Ed. Catarata, 2007
EL‐TAYEB, Fatima. European Others: Queering Ethnicity in Postnational Europe. University of Minnesota Press, 2011.
MONFERRER, Josep Maria. Història del barri de la Mina (1969‐200). Unes males polítiques condemnen al barri a la marginalitat. Volum II. Ed. Octaedro,
2014.
RIBERO, Laura. Alteridad y Colonialismo. La construcción de imaginarios y estereotipos en el retrato colonial y sus repercusiones en la fotografía
contemporánea. Barcelona: Departament de Disseny i Imatge, Universitat de Barcelona, 2013. (Tesis doctoral).

