
 

 

La cultura popular de les perifèries 
Memòria històrica, lluites urbanes i canvi social als marges de la ciutat neoliberal 

 
Jornades OACU-GRECS-GTEEP  

Barcelona, 10 i 11 de desembre de 2015 

 
Presentació              
 

Des de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), el Grup de Recerca sobre Exclusió i 
Control Socials (GRECS) de la Universitat de Barcelona (UB), el Grup de Treball d’Etnografia dels 
Espais Públics de l’Institut Català d’Antropologia (GTEEP-ICA) i amb el suport de l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya (IPEC), proposem unes jornades de formació, investigació i acció dirigides a 
examinar els mecanismes i els significats socials que governen les perifèries urbanes, fonamenten les 
pràctiques socials i culturals dels seus habitants i expliquen les seves estratègies de lluita, resistència i 
reproducció socioespacial. 
 
Objectius 
 

A quin tipus d'estructura social i espacial ens referim amb el terme “perifèria urbana”? Quina és la seva 
especificitat? És possible localitzar al mapa la perifèria? Per què centrar-se justament en aquest espai físic i 
simbòlic? Per què la seva “cultura” hauria de despertar tant interès com per motivar la seva anàlisi? Per 
quina raó hauríem de considerar les pràctiques i relacions socials dels seus habitants d'alguna manera més 
eloqüents i, fins i tot, més representatives que les del “centre”? En definitiva, per què la perifèria representa 
quelcom del que val la pena parlar-ne?  
 
A partir d'aquests supòsits, intentarem determinar la importància històrica de les pràctiques socioespacials 
que es donen en les perifèries físiques i simbòliques de les principals ciutats globals. En aquesta direcció, 
l’objectiu principal d’aquestes jornades serà descriure i analitzar les formes específiques de 
(des)organització de la vida social, formes diferents i contraposades a un ordre polític, econòmic, social, etc. 
Per tal de rescatar el seu “valor patrimonial” i significat social respecte a la ciutat, l'aposta final serà 
qüestionar aquests mateixos models d’organització socioespacial elaborats per les “cultures perifèriques” en 
contrast amb una suposada “cultura central”, així com la seva "història" i funció econòmica i política respecte 
a un “centre” que, al cap i a la fi, sempre ha estat i serà relatiu. 
 
En particular, proposem una anàlisi comparativa dels següents aspectes: 
 

- La conformació urbanística i social de la perifèria urbana durant els darrers 60 anys. 

- Les estratègies de reproducció social activades pels seus habitants.  

- El paper que els moviments veïnals van exercir, i exerceixen, en les reivindicacions dels drets bàsics 
(habitatge, equipament, treball, educació, etc.)  

- Les temptatives de submissió social i cultural per part del actual sistema neoliberal i dels plans urbanístics.  

- Les formes en què la perifèria contemporània és transformada en una “nova centralitat”. 

- Els “paranys” dels processos oficials de regeneració que pivoten al voltant de les perifèries urbanes, els quals, 
lluny de reclamar la cultura popular dels seus habitants, els seus carrers i les seves activitats ordinàries com a 
“patrimoni”, promouen una oferta de ciutat que reivindica el suposat valor dels elements forts i materials del 
paisatge urbà “central”.  

- Els processos de turistificació de les perifèries urbanes. 

 

Línies temàtiques 
 

A - Cultura central i cultures perifèriques 
 
Què són exactament les perifèries urbanes? Quins són els seus protagonistes? Quin és el valor social i 
patrimonial de la seva “cultura”? Per contestar a aquestes preguntes és important tenir en compte que, 
malgrat haver estat abandonada durant segles i relegada a una immobilitat tant física com econòmica, la 
perifèria hauria aconseguit proporcionar al subproletariat urbà una cultura, una moral i fins i tot una filosofia 
de “classe dominada”. Al mateix temps, la classe dominant s'hauria acontentat a sotmetre de manera social, 
política i policial a la classe dominada, però no s'hauria preocupat d’evangelitzar-la en el culte al Capital fins 
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a temps relativament recents. Fins a mitjans del segle vint, els valors socials i models culturals de la perifèria 
passaven pràcticament immutables d'una generació a una altra i, no obstant això, hi persistia una 
regeneració contínua i quotidiana de les relacions socials desplegades pels seus pobladors; senyal 
inequívoc que es tractava d'una “cultura viva”, marcada per un ritme de re-producció social constant i 
innovador. Al mateix temps la perifèria encarnaria una transició física i social: el trànsit des d'un territori 
delimitat i dominat per l'ordenament racional de la llei i l'urbanisme cap a un territori sense límits ni confins. 
Un territori geogràfic i, alhora, simbòlic, consubstancialment travessat per la imprevisibilitat i la “a-legalitat” 
d'unes relacions socials que s'escapen a la suposada centralitat urbana. Però la perifèria és, també, un 
espai que reivindica quotidianament i, en moltes ocasions tàcitament, la seva pròpia llibertat i autonomia, i 
que no busca participació ni, molt menys, mediació o representació. Com si es tractés d'un malefici, els 
espais que conformen urbanísticament la perifèria no poden vèncer la taxativa afirmació d'una memòria del 
lloc, encara que en ells la “memòria històrica” –veritable oxímoron social- actuï físicament i socialment com 
un artifici per substituir la identitat de classe per la identitat nacional. En definitiva, malgrat constituir un 
terreny minat per les contradiccions, podem dir que la perifèria constitueix el lloc per excel·lència on, al llarg 
dels darrers 60 anys, ha estat possible pensar i engegar el canvi polític? 
 
B - El “valor patrimonial” i a turistificació de les perifèries històriques 
 
La perifèria urbana hauria configurat, durant molt de temps, un espai antropològicament conservador i 
socialment dens, on ha estat possible, malgrat tot, una veritable innovació institucional, així com el 
qüestionament de la misèria material, cultural i moral de la burgesia dominant. No obstant això, avui dia 
sabem que la diferència entre centre i perifèria ha perdut, definitivament, la seva romàntica divisió “natural” 
en les mans de la societat capitalista, és a dir, amb l'extensió del centre com a únic espai de i pel Capital. 
D'aquesta manera, la invenció del “centre històric”, és a dir, la imatge i (re)presentació substancialment 
mineralitzada i esterilitzada de si mateix, implica catalogar, tutelar i valorar (llegeixi's defensar i vigilar) les 
àrees centrals de la ciutat com a zones protegides, patrimonials, especialitzades, exclusives i, per tant, 
excloents. D'això que l'anàlisi dels actuals processos de “regeneració” o “turistificació” en marxa en 
nombroses perifèries sigui clau per revelar els diversos continguts ideològics amb els quals es pretén 
legitimar o (des)legitimar la seva cultura popular per convertir-los en nous o potencials espais urbans de 
qualitat urbanística, ambiental i sobretot humana. És per aquestes raons que, en l'actual context neoliberal, 
la utilització convencional del terme “perifèria” no arribaria a tenir certa capacitat descriptiva de l'espai que 
ocupa al territori metropolità, sent arbitràriament reduïda a la seva ubicació geogràfica i/o socialment 
subordinada respecte a un centre. No obstant això, el mateix terme resultaria conceptualment insuficient en 
la mesura en què no és capaç de reflectir adequadament la complexitat de les dinàmiques i retòriques 
neoliberals incrustades en els processos d'urbanització actualment en marxa en aquest espai, així com 
tampoc de determinar la importància del paper exercit pels diferents agents involucrats en aquests 
processos. Així, doncs, quin és avui el “valor patrimonial” de les perifèries històriques i com podem rescatar-
lo?  
 
C - La submissió elitista de la “cultura popular” 
 
En una primera “etapa” de la història de l'urbanisme espanyol, les elits locals de les grans ciutats, 
vinculades a l'aparell central del govern franquista, havien jugat un paper crucial en diversos aspectes de la 
societat i l'economia. Pensi's, per exemple, en la requalificació incontrolada de terrenys agrícoles en espai 
edificable i la promoció de les primeres empreses promotores; l'eradicació estratègica del barraquisme i 
altres tipologies d'assentaments informals; l'obtenció d'innombrables desregulacions i re-regulacions legals; 
l'empara descarada de la complicitat i vinculació entre les elits immobiliàries i financeres i els departaments 
d'urbanisme. En definitiva, la creació d'un frenètic i colossal mercat immobiliari, recolzat per la cada vegada 
més creixent expansió del crèdit hipotecari per a rendes limitades, i els límits espacials del qual serien 
persistentment expandits en anys posteriors mitjançant el domini i la instrumentalització de la classe 
treballadora. A partir d'aquests supòsits, serà necessari anar més enllà d'una percepció miop dels polígons 
d'habitatge com a simples “barris dormitori”, concebuts com a mers contenidors residencials, re-educatius i 
reproductius d'aquell subproletariat que els diferents sistemes dominants etiquetaven abans de “classes 
perilloses”, convertits en classe obrera després, i redimits com a propietaris més tard. Si bé en el seu 
naixement, en particular durant la dècada dels ‘60, havien emergit com a espais d'expansió i circulació del 
Capital, en aquest llarg cicle de mig segle els polígons d'habitatges han estat conformats pels seus propis 
habitants també com a espais de resistència contra el procés d'acumulació tardo-capitalista. Així, doncs, de 
quina forma les polítiques urbanes s'obstinarien a organitzar i subordinar la perifèria des d'a dalt, i quina és 
la reacció que es produeix des d'a baix en contra d'aquesta organització institucional? Pot la relació entre 
aquests models antagònics d’organització socioespacial ser clau per entendre les perifèries urbanes com el 
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resultat històric de determinades relacions socials, i com a lloc on es produeixen, perpetuen i transformen 
aquestes relacions? 
 
D - Els conflictes socials com a font de cohesió social: la centralitat de les perifèries urbans en el 
canvi social. 
 
Les mobilitzacions i lluites col·lectives de la dècada dels ’70, per exemple, constitueixen una conjuntura 
històrica d'importància cardinal, durant la qual els polígons d'habitatges de la perifèria es van constituir com 
a autèntics baluards de la classe obrera i, gràcies sobretot a les associacions veïnals, en eficients bases 
d'organització contra-hegemònica. Però aquestes formes de reproducció no han de pensar-se neutres, ni 
molt menys neutrals, sinó intrínsecament prenyades de conflictes derivats de la fricció constant amb un 
model d'expansió de la ciutat de tall capitalista. Aquesta fricció emergiria en diverses escales, des de l'espai 
domèstic de l'habitatge fins a les diferents esferes que conformen l'espai veïnal en termes de “barri”. 
Actualment, aquestes mateixes friccions són cada vegada més concebudes i viscudes com a “conflictes de 
convivència” quan, en realitat, segueixen tenint el seu origen en la imbricació de la lògica de mercat (valor 
de canvi) en la lògica de la reproducció de la vida urbana, domèstica o veïnal (valor d'ús). La conseqüència 
d'això és el dràstic empitjorament de les condicions materials de reproducció social de les classes 
treballadores, i el seu impacte directe en l'espai social que aquestes habiten. A partir d'aquest supòsit, serà 
necessari entendre la perifèria urbana no només com a producte passiu d'un sistema ideològic dominant, 
sinó com a agent actiu, com un espai de marginalitat i, simultàniament, d'innovació creativa. La perifèria, 
llavors, no albergaria simplement espais tancats o aïllats, sinó que donaria lloc a processos de formació de 
la vida urbana en constant transformació. Són els seus habitants simples “consumidors” del seu espai o 
agents que participen activament en el seu procés d'urbanització? Hauríem avui de repensar la manera en 
què solem concebre la seva “conflictivitat” i la seva llarga tradició de “lluites per la ciutat”? 
 
Participació 
 

Donat el caràcter multidisciplinari de la temàtica que ens proposem analitzar en les jornades, la participació 
a les mateixes està oberta a totes les persones que estiguin interessades en la temàtica urbana des de 
l'enfocament proposat. La confluència d'interessos i línies de treball existents entre estudiants, investigadors 
i professionals de diferents disciplines farà possible ampliar la participació i l'intercanvi d'experiències durant 
aquesta activitat.  
 
Els resums, amb un màxim de 500 paraules i en format .docx (o similar), s'enviaran al correu electrònic 
info.oacu@gmail.com fins al 8 de novembre 2015. En el mateix document ha de constar la següent 
informació: nom complet, institució o organització a la qual pertany, correu electrònic i línia temàtica. 
Finalment se seleccionaran entre 15 i 20 treballs per ser presentats i discutits. Posteriorment a la celebració 
de les Jornades, s'escolliran, entre els treballs presentats, els més representatius d'acord amb la temàtica 
proposta amb vista a la seva futura publicació en un monogràfic. 
 
Assistència 
 

Les Jornades estan obertes a totes les persones interessades i es celebraran de forma gratuïta tant pels 
participants, com pels assistents. En cas d'assistència no és necessari realitzar inscripció prèvia. Les 
Jornades es celebraran en castellà i català. No s'efectuarà traducció simultània. 
 
Dates clau 

 
-  Termini enviament resums: 8 de novembre de 2015 
- Comunicació acceptació dels resums i programa definitiu: 16 de novembre de 2015 
- Celebració de les Jornades: 10 i 11 de desembre de 2015 

 
Localització i contacte 
 

Universitat de Barcelona (UB) 
Facultat de Geografia i Història // Campus Raval 
c/ Montalegre 6-8 
08001 Barcelona 
 
Mail: info.oacu@gmail.com 
Web: www.observatoriconflicteurba.org 
Twitter: @OACU_UB 
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