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#RAVALKM0:
UN NADAL PER
REDESCOBRIR
EL BARRI MÉS
DIVERS
DISSABTE, 24

UNA GRAN FESTA
A LA TARDA PER
IL·LUMINAR EL RAVAL
FINS AL 6 DE GENER

MOSTRA DE FOTOS
SOBRE AQUESTA
INICIATIVA SOCIAL

RAFAEL VARGAS
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RAVALKMO

UN NADAL AMB
MIRADA PROFUNDA
DE COMUNITAT
#RAVALKM0 IL·LUMINA ELS CARRERS AMB UNA INICIATIVA QUE
INCORPORA UN COMPONENT DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
TEXT
LAURA SAULA

pensar la il·luminació van
reunir els veïns del barri:
“Els vam preguntar què
era per a ells el Nadal”. De
les seves respostes va
sorgir una proposta que,
segons el dissenyador,
treballa molt la relació de
les persones del barri, que
provenen de cultures i
tradicions molt diferents i
fins ara no se sentien
reconegudes amb la
il·luminació més
tradicional. “Per això hi
posem imatges tan
neutres com siluetes de
persones, perquè no
generen conflictes i
evidencien les
característiques culturals
tan singulars del barri”.
És una manera de
mostrar, segons el
dissenyador, un dels
orgulls de la comunitat
ravalenca: la convivència.
El resultat d’aquestes
creacions lumíniques es
podrà veure en més d’una
vintena de carrers i espais
del barri.

N

o tots els
Nadals són
iguals per a
tothom, de la
mateixa manera que no
tots els barris tenen la
mateixa personalitat. El
Raval és un territori viu on
les diferents cultures i
religions conviuen amb la
memòria dels seus carrers.
I com la personalitat
pròpia que el caracteritza,
també són diverses les
iniciatives que fan d’aquest
lloc un indret únic de la
ciutat. És el cas del
projecte #RavalKm0, que
per quart any consecutiu
torna a reivindicar el barri
com a territori socialment
responsable. El projecte
busca generar noves
oportunitats formatives,
laborals i comercials,
alhora que promou la seva
imatge, tant a dins com a
fora del Raval, a partir del
treball col·lectiu d’entitats,
institucions i comerços.
Per començar, aquesta
iniciativa, promoguda per
la Fundació Tot Raval i la
cooperativa Impulsem,
ajuda les persones del barri
que estan en situació
d’atur i els integra en la
producció dels arcs de
llum que guarniran
diversos carrers, espais i
equipaments del barri
durant la campanya de
Nadal.
“Volem fer i teixir barri
a partir d’un model
d’economia circular”,
explica Vanessa Cayuela,
coordinadora d’Impulsem,
que ha assumit les tasques
de formació. “És un
projecte molt manual i
artesanal que té una gran
calidesa humana”,
remarca. En total, el
projecte ha permès formar
18 persones que estan a
l’atur, algunes de les quals
han sigut contractades per
elaborar 50 arcs lumínics i
serigrafiar les bosses de
roba que es repartiran.
“Per als comerciants,
formar part d’un projecte
com aquest és un orgull i
un repte, i respon a una
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El carrer de l’Hospital el Nadal del 2016. CAROL RODRÍGUEZ

filosofia que compartim i
volem fomentar en què
s’inclouen la proximitat, els
valors comunitaris, la feina
ben feta i el treball en
xarxa”, explica Jordina
Sangrà, presidenta de Fem
Raval, una de les quatre
associacions comercials
implicades en el projecte.
IL·LUMINAR EL BARRI

Els nous arcs, que se
sumaran als més de 70
que ja hi ha d’edicions
anteriors, han estat

EL PROJECTE HA
FORMAT 18
PERSONES A
L’ATUR, QUE HAN
FET 50 ARCS
LUMÍNICS I
BOSSES DE ROBA

dissenyats per Curro
Claret i Maria Güell, que
tenen una àmplia
experiència en la
il·luminació d’espais
públics. “Des del principi
vam voler replantejar la
il·luminació per fer-la
pensant des del Raval i
per al Raval”, explica
Claret. Com una manera
de qüestionar els models
decoratius d’altres països,
que fan dissenys més
globalitzats, Claret
explica que a l’hora de

El tema principal d’aquest
any pel que fa a l’exposició
fotogràfica és la relació
entre avis i nets, una tasca
que ha dut a terme el
fotògraf Jordi Puig,
especialista en la
realització de sèries de
retrats de col·lectius
diversos. El resultat és
més d’un centenar de
fotografies de famílies del
barri, cinquanta de les
quals han servit de
referent a l’hora de crear
els nous arcs lumínics
d’aquesta edició. Els
protagonistes són
persones que, de manera
voluntària i responent a
una crida a les xarxes
socials i entre les
associacions de
comerciants, es van
presentar en un acte obert
a peu de carrer per fer-se
les fotos. Segons Puig,
veure els avis amb els nets,
saltant-se la generació dels
pares, va crear moments
molt potents: “La imatge
és un reconeixement del
paper de cadascú, un fet
que els fa reflexionar”.

LLUMS QUE ES
CONVERTEIXEN
EN BOSSES
Aquest any els
veïns que han
participat en el
projecte han
serigrafiat bosses
de roba, que els
comerciants
s’encarregaran de
repartir entre el
veïnat i els visitants
que facin les
compres al barri
durant les festes de
Nadal. Els motius
serigrafiats a les
bosses del projecte
#RavalKm0
consisteixen en
rèpliques en cinc
colors diferents
d’alguns dels arcs
que s’han pogut
veure en les tres
últimes edicions del
projecte i que
representen els
vincles entre els
veïns del barri.
Els encarregats de
confeccionar les
bosses han sigut
Dona Kolors i Estel
Tàpia, entitats del
barri que treballen
amb col·lectius amb
dificultats
d’inserció laboral.
Unes bosses que
prèviament han
estat serigrafiades
per Impulsem.
Aquest projecte de
cohesió social del
barri ha comptat en
aquesta edició amb
la implicació de
l’associació de
comerciants Fem
Raval, l’associació
de comerciants
Nou Ponent,
l’associació de
comerciants del
Mercat de la
Boqueria i
l’associació de
comerciants del
carrer Hospital i
adjacents. Unes
col·laboracions que
demostren, un cop
més, que la unió fa
la força quan es
tracta de
representar tots els
veïns d’un barri.
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LES TASQUES
INVISIBLES
DE LES DONES
AL RAVAL

LA MIRADA
CONTEMPORÀNIA
DEL FOTÒGRAF
JORDI PUIG

TEXT
NEUS MOLINA

TEXT
CRISTINA MASANÉS

L’

E

any 1976, el número 4 de la
revista Vindicación Feminista
es preguntava si la feina
domèstica era feina. Si el
treball invisible, el de la llar, era o no un
espai laboral. Quaranta anys després la
tasca de cures continua en aquell lloc que,
per marginal, sembla inexistent. Cada dia,
segons l’Organització Internacional del
Treball, es fan 16.400 milions d’hores de
treball domèstic no remunerat. Sense
sou, ni drets, ni sindicat. Treball silenciat
de les silenciades.
La meva iaia es diu Montserrat i
sempre ha cuidat gent. Les seves tasques
no eren ni públiques ni apreciades. Cosia,
cuinava i cantava. M’acompanyava a
l’escola de la mà i em feia el berenar.
Alguns dissabtes miràvem Dallas i em
deixava beure cafè amb llet. A casa, a
vegades, encara sembla ressonar la veu
d’en J. R. i se sent l’olor de conill amb
xocolata. La Montserrat pertany a aquella
generació que, per culpa d’un mur
infranquejable i les terribles ensenyances
d’Elena Francis, ha llançat a filles i netes
tota classe de consignes misògines, sense
ser conscient de la seva pròpia opressió.
No sé si la meva àvia sap que la bretxa
de gènere en les pensions de jubilació és
del 39% i que les dones retirades cobren
entre 92 i 370 euros: unes xifres
vergonyoses per incomptables hores de
treball socialment injuriat. No sé si sap
que el 6% de les dones maltractades tenen
més de 65 anys. I que 8 de cada 10 dones
pateixen o han patit violència de gènere.
La meva àvia deixarà un llegat de
pensaments mai expressats, de cures
indispensables i de ràbia contra el
feixisme. També les receptes de conill
amb xocolata, les perles Majorica i les
cançons de Rocío Durcal. Un sentit de
l’humor amarg, l’amor pels gossos, el
gust per la roba ben cosida i els homes
com Clark Gable. El record de la mà dolça
i forta de camí cap a l’escola, les mones
de Pasqua i les vores dels pantalons
sempre rectes. La constatació que la
feina de la llar és feina. Una feina que cal
posar al centre. Ara i sempre.
Neus Molina és periodista i veïna
del Raval

Il·luminació nadalenca de l’any 2017 al carrer Botella. RAFAEL VARGAS

EL BARRI
QUE DEFUIG
LES ETIQUETES
TEXT
ÀLEX GUTIÉRREZ

E

nfront de la quadrícula racional de l’Eixample, els
carrers recargolats del Raval conviden al pensament
més intuïtiu i introspectiu. Passejar-hi significa
estimular la imaginació, també. Quina botiga devia
haver-hi aquí? Qui era que havia tirat una bomba al restaurant
Can Lluís del carrer de la Cera, als anys 40? Què se n’ha fet
d’aquella àvia mig cega que demanava almoina per les
terrasses? El Raval és un barri de mil històries i, sobretot, de
milers de personatges, reals, llegendaris o imaginats. O
anònims: l’home del bastó que renega tothora pel carrer
Hospital, la família que mata la tarda pelant cabeces d’alls
asseguda al carrer de la Cendra, el resistent venedor de discos al
carrer Tallers cada cop més envoltat de botigues de roba...
Molts escriptors han volgut retratar el Raval. I alguns dels
retaules són magnífics, però la màgia del barri és precisament
que repel·leix l’encasellament i les etiquetes. És, també, un
petit miracle de convivència, tenint en compte la situació
socioeconòmica de molts dels seus habitants i el fet que es
tracta de la porta d’entrada de la ciutat per a molta gent. Però
el secret d’aquest equilibri –amenaçat en temps convulsos– és
molt simple: aquells a qui alguns anomenen “els immigrants”
per als ravalencs són, senzillament, “els veïns”. La majoria de
problemes relacionats amb el barri tenen molt més a veure
amb les desigualtats econòmiques, que el sistema permet o
alimenta, que no pas amb les desigualtats del to de pell dels
que hi vivim.
La il·luminació de Nadal del projecte #RavalKm0 és un
homenatge, doncs, a la gent del barri i als seus personatges: a
tots aquells que, dia a dia, l’omplen de vida. Això és el que es
veu: al darrere de cada figura hi ha una història que parla de
diversitat i vincles. Però després hi ha el que no es veu. És a
dir, tot el que implica un projecte com aquest, que uneix gent
de molts àmbits diferents per a un objectiu tan senzill com
potent: il·luminar els carrers del Raval perquè els nostres
tombs erràtics –fora quadrícules!– tinguin aquests dies una
llum especial.
Àlex Gutiérrez, autor del pròleg del llibre #RavalKM0

ntre els autors que, des dels anys
noranta, duen a terme una
actualització en clau
contemporània de la fotografia,
hi ha el català Jordi Puig (Cerdanyola del
Vallès, 1963). Les seves sèries
fotogràfiques de col·lectius units per
vincles que sovint ells mateixos
desconeixen són, en aquest sentit,
emblemàtiques: bessons, enamorats,
persones amb mascotes, els qui van viure
un bombardeig durant la Guerra Civil o
visitants d’un museu. A través de
convocatòries en mitjans, se’ls convida a
anar a un plató instal·lat en un espai
públic i se’ls fa un retrat. El fotògraf pren
unes decisions prèvies de composició –un
fons monocrom que acostuma a ser blanc,
retrats de tres quarts, mirada frontal i
amb una execució freda, quasi científica,
en línia amb l’obra de Thomas Struth–
que unifiquen el conjunt i hi atorguen una
gran eficàcia visual.
En comptes de centrar-se en la
fragilitat, com acostuma a fer la fotògrafa
holandesa Rineke Dijkstra; en la nostra
condició productiva, com els retrats de
grup del francès Jean-Louis Schoellkopf; o
en la pura corporalitat, com el nordamericà Spencer Tunick i les seves
mediàtiques i massives convocatòries de
persones nues, la fotografia de Jordi Puig
aïlla les persones del seu entorn per
atorgar-los la dignitat de l’objecte. Els seus
retrats, tots de persones anònimes, posen
en valor allò que ens fa iguals: la nostra
condició de formar part d’un col·lectiu.
Viviu, treballeu o teniu un comerç al
Raval i sou net o neta i avi o àvia? Us
voleu fer una foto junts? En el seu
projecte per al Raval de Barcelona, el
fotògraf ha optat per convocar àvies i avis
acompanyats de netes i nets. El resultat
són més de 60 retrats de grup de
diferents edats i orígens. Àvies amb
molts nets a càrrec i avis que parlen una
llengua diferent dels nets. Alguns no van
anar-hi perquè tenen els avis molt lluny.
Com en altres convocatòries, la mirada
del fotògraf fa emergir històries de vida
no sempre evidents.
Cristina Masanés és periodista i
documentalista
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AVIS I ÀVIES,
NETS I NETES:
EL PONT GENERACIONAL
DEL RAVAL
Els llums de Nadal d’enguany es basen en fotografies fetes per Jordi Puig que
reuneixen avis i nets de comunitats culturals diverses. Se significa així la
continuïtat d’un Raval que vol ser molt més que un barri de port i arribada

DISSABTE, 24 DE NOVEMBRE DEL 2018

DISSABTE, 24 DE NOVEMBRE DEL 2018

5

FOTOGRAFIES JORDI PUIG

6

DISSABTE, 24 DE NOVEMBRE DEL 2018

RAVALKMO

L’ÀNIMA D’UN BARRI,
CAPTURADA EN IMATGES

LA CONVIVÈNCIA, EL SENTIT DE COMUNITAT I ELS VINCLES FAMILIARS
HAN PROTAGONITZAT LES EDICIONS ANTERIORS DE #RAVALKMO

E

l projecte
#RavalKm0 va
néixer l’any
2015 tenint com
un dels seus principals
objectius atraure els
visitants d’arreu de la
ciutat i el país perquè
anessin al Raval i
descobrissin la seva
àmplia oferta comercial,
cultural i gastronòmica.
Alhora també pretenia
contrarestar l’estigma
negatiu d’un barri que
acostuma a aparèixer als
mitjans només quan
protagonitza notícies de
caràcter negatiu. La
millor manera de fer-ho
era donant
protagonisme, a través
d’aquesta iniciativa, als
comerciants, el veïnat i
els treballadors, el valor
més important amb què
compta el Raval i que l’ha
convertit en un espai
singular, en un barri amb
personalitat pròpia i que
ha sobreviscut a diverses
problemàtiques sense
perdre l’essència.
En aquest sentit, el
barri acusa també de
manera especialment
accentuada els canvis
vertiginosos que afecten
el conjunt de la
ciutat: la crisi
habitacional, el
problema de
l’especulació, el
debat sobre quin
model turístic és
sostenible i no va
en contra dels
veïns...
Són temps de
tensions diverses
que, a vegades,
poden
distorsionar el dia
a dia d’un barri molt
marcat per la cooperació
i la solidaritat. L’objectiu
era visibilitzar a través
d’aquest projecte la força
d’un barri molt divers,
que treballa
conjuntament per a la
millora de la seva
qualitat de vida i a favor
de la convivència entre el
veïnat. Amb més d’un
50% del seu veïnat
nascut fora d’Espanya, el
Raval és un exemple de
respecte per la seva
pròpia diversitat.
Els llums de
#RavalKm0 havien de
reflectir aquesta ànima

PEUS
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ELS LLUMS DE
LES EDICIONS
ANTERIORS ES
PODRAN VEURE
TAMBÉ ENGUANY,
AL COSTAT DELS
ARCS NOUS

lluitadora i diversa, i el
2016 es va encarregar a la
prestigiosa fotògrafa (i
també veïna del barri)
Maria Espeus que
fotografiés més de 60
veïns, comerciants i
treballadors del Raval
per què, per primera
vegada, aquestes imatges
es convertissin en arcs de
llum de Nadal per al
projecte #RavalKm0.
Les fotografies
mostraven vincles
laborals, familiars i de
veïnat entre persones
que, de manera
voluntària, es van
apuntar a la iniciativa
responent a una crida
feta a través de les xarxes
socials. Tot el projecte,
de fet, estava trenat des
d’aquesta concepció de
comunitat i xarxa.
L’any 2017, davant la
bona resposta amb la
qual va ser acollida la
primera edició de la
iniciativa, el veïnat, els
comerciants i els
treballadors del Raval
van tornar a ser els
protagonistes dels arcs de
llum #RavalKm0. I si en
el debut es va comptar
amb una professional ben
reconeguda, per
a aquesta ocasió
es va obrir una
convocatòria
perquè un jove
talent del barri
s’encarregués de
captar l’ànima
dels vincles entre
més de 80
persones del
barri. L’escollida
va ser una jove
fotògrafa
vinculada al
Raval, Laia
Albert, amb una
obra personal
marcada pels
retrats i la
fotografia
documental en blanc i
negre. Un altre cop, les
seves estampes van ser la
base a partir de la qual es
van fer els llums de Nadal
d’aquell any.
Aquesta és una
campanya acumulativa i,
per tant, els arcs d’aquest
2018 conviuran amb els
de les edicions anteriors:
és un barri que suma, que
funciona per addició, per
complementarietat.
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PROGRAMA:
17.00 h Benvinguda i actuació

musical.
17.30 h Xocolatada.
18.00 h Entrega de premis del

concurs d’art del calendari de
celebracions del Raval 2019.
18.20 h Reconeixement dels
participants de la construcció

d’arcs de llum i bosses, i parlaments institucionals.
18.50 h Presentació del vídeo
#RavalKm0 2018.
19.00 h Encesa de llums i inici de
l’espectacle Lluernes d’hivern.
Comença a la plaça Salvador
Seguí i finalitza als Jardins de
Rubió i Lluch, passant pel carrer
Robadors.
20.45 h Finalització de l’espectacle als Jardins de Rubió i Lluch.

Escena de la primera fase de l’espectacle ‘Lluernes d’hivern’, representat el juliol del 2018. MIREIA ARANDA

UNA GRAN FESTA PER
IL·LUMINAR EL RAVAL

LA PLAÇA SALVADOR SEGUÍ SERÀ EL PUNT CENTRAL DE LA TROBADA
TEXT
LAURA SAULA

E

l punt
culminant del
projecte
#RavalKm0
tindrà lloc avui dissabte,
24 de novembre. Es farà
una gran festa
comunitària a la plaça
Salvador Seguí que estarà
oberta a tothom i en què
s’inaugurarà l’encesa de

llums de Nadal. A més,
serà el moment en què es
presentaran els nous
llums que il·luminaran el
barri i les bosses
elaborades pels veïns.
Amb l’encesa de llums es
donarà pas a l’estrena de
Lluernes d’hivern, un
espectacle de creació
artística comunitària
protagonitzat pels veïns,
els artistes i les entitats
del barri. L’obra, que es

L’OBRA
‘LLUERNES
D’HIVERN’ ÉS UN
ESPECTACLE DE
CREACIÓ
ARTÍSTICA
COMUNITÀRIA

farà a l’aire lliure, parla
sobre el Raval i
convidarà a descobrir els
racons dels Jardins de
Rubió i Lluch per
transformar-los en un
lloc màgic on les
històries quotidianes es
fusionen amb
personatges i
esdeveniments històrics.
Un espectacle en què es
barrejaran les paraules,
els moviments, les llums i

les ombres amb la
participació del públic.
Es tracta d’una iniciativa
innovadora que està
dinamitzada per la
Fundació Tot Raval, amb
la producció i direcció
artística d’INCA
Catalunya i El Gecko con
Botas. També ha comptat
amb la col·laboració de
La Capella, l’Escola
Massana, els Bastoners
del Raval, l’AIPCC,
l’Escola de Músics i la
JPC, el Xamfrà, Música i
Escena, el Centro
Boliviano Catalán,
l’Associació Diàlegs de
Dona, l’Associació
Capoeira Palmares BCN,
La Fàbrica del Sol i
Àmbit Prevenció, entre

molts d’altres. Tot plegat
és una acció que forma
part del programa de
l’Institut de Cultura de
Barcelona #ARTiPART:
creació artística
comunitària als barris,
amb el qual s’han
impulsat creacions
comunitàries en cinc
barris de la ciutat de
Barcelona. Una iniciativa
que té l’objectiu de
fomentar creacions
artístiques col·laboratives
en què els veïns són
acompanyats per
professionals de les arts
en una recerca que
utilitza llenguatges
híbrids i experimentals
amb les arts i les noves
tecnologies.

EL BARRI EN FOTOGRAFIES

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘HISTÒRIES #RAVALKM0 (2016-2018)’
TEXT
L. S.

L

a festa de
l’encesa de
llums també
coincidirà amb
la inauguració a La
Capella (Hospital, 56)
d’una exposició de 60
fotografies que han
inspirat els arcs de llum
dels últims tres anys del
projecte, així com
alguns dels que s’han
produït per a aquesta
nova edició. Gran part

de les imatges que es
podran veure estan
realitzades per Jordi
Puig, l’encarregat de les
fotografies d’aquest any
i que tenen com a eix
temàtic la relació entre
avis i nets. Puig és un
fotògraf especialitzat
en la realització de
sèries de retrats de
col·lectius diversos que
duu a terme a partir de
convocatòries obertes o
bé a través de fets
espontanis que tenen
una intencionalitat que

LA MOSTRA
D’IMATGES ES
PODRÀ VISITAR
FINS AL 6 DE
GENER A LA
CAPELLA
(HOSPITAL, 56)

va més enllà del
resultat fotogràfic. A
l’exposició també es
podran veure imatges
fetes per les fotògrafes
Maria Espeus i Laia
Albert en les dues
anteriors edicions.
L’exposició estarà
oberta al públic del 24
de novembre al 6 de
gener, de dimarts a
dissabte, de 12 h a 20 h,
i diumenges i festius
d’11 h a 14 h. Els dilluns
l’exposició estarà
tancada.

Exposició #RavalKm0 a La Capella.

CARLOS PERICÁS
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RAVALKMO

PASSEJAR I DESCOBRIR La ruta de llums de Nadal
permet perdre’s per un barri fascinant –ravalejar, al
capdavall– i és una oportunitat per descobrir mil i un
comerços, que s’impliquen en la vida comunitària del
barri i són impulsors del projecte #RavalKm0.

PROMOTORS

AMB EL SUPORT DE

ASSOCIACIONS
DE COMERCIANTS

COL·LABORADORS

