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L’any 1964, la sociòloga angle-
sa Ruth Grass va anomenar, 
per primera vegada, el procés 

que avui dia es coneix com a gentri-
ficació: “un per un, molts dels barris 
obrers de Londres han estat envaïts 
per classes mitjanes. Cases rònegues 
i modestes -dues habitacions a dalt 
i dues a baix- han estat comprades, 
un cop els seus arrendaments s’han 
acabat, esdevenint residències elegants 
(...). Un cop aquest procés de ‘gentri-
ficació’ comença en un barri, progres-
sa ràpidament fins que tots els seus 
antics habitants de classe obrera n’han 
estat foragitats i tot el caràcter social 
del barri capgirat.”

A l’igual que els barris de Londres, el 
Poblenou de Barcelona fa anys que 
viu immers en aquest procés gentrifi-
cador que he volgut documentar. 

Aquest projecte consta de tres parts 
principals:
La primera part es centra en recollir 
els testimonis que ajuden a entendre 
el passat del barri: les últimes fàbri-
ques en ruïnes, el teixit social que 
encara es conserva, les xemeneies que 
ens recorden que on avui hi ha mo-
derns edificis abans hi havia fàbriques, 
obrers...
En la segona part, en canvi, es mostra 
el que es coneix com a primera onada 
gentrificadora: als grans magatzems 
buits d’un barri degradat s’instal·len 
diferents artistes, cridats pel baix cost 
dels lloguers i la possibilitat de desen-
volupar la seva feina.
Per últim, la tercera part del reportat-
ge està dedicada al boom immobiliari: 
Un cop es considera que el barri està 
‘net’, comença la requalificació del 
sòl, arriben les constructores i altres 
lobbies, i les classes mitjanes es van 
instal·lant al barri, desplaçant -tal i 
com es pot apreciar a l’última imatge 
del reportatge- els actuals veïns.  
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