
 
 
ELS CINEASTES 
 
 Juguen un paper molt important en el reportatge les imatges filmades als anys 
60 per diversos cineastes amateurs i professionals que van acostar-se als 
barris de barraques, on molta gent no hi anava. El seu testimoni és molt valuós 
per conèixer la topografia i la vida quotidiana del Somorrostro, Montjuïc, el 
Camp de la Bota o els barris de barraques del Carmel. 
  
En el reportatge hi ha una moltes imatges de la pel·lícula Barraques que el 
cineasta amateur Josep Corrons  va filmar durant els anys 1963 i 1964. A 
Montjuïc va filmar la vida diària de Can Valero, el barri de Maricel, desaparegut 
per fer lloc al Parc d’Atraccions de Montjuïc i Can Tunis. També diversos 
aspectes del Somorrostro i molts altres nuclis de barraques disseminats per la 
ciutat. Una feina documental que ara adquireix un valor especial.  
  
Llorenç Soler  a Será tu tierra (1965) va fer una crònica detallada de la 
immigració, el treball, els barris d’autoconstrucció, les barraques del Camp de 
la Bota i les condicions d’infrahabitatge a diverses zones de la ciutat on el 
relloguer era la norma. El seu testimoni és imprescindible i d’una gran qualitat 
cinematogràfica.. 
 
Joan Capdevila  a Tic-tac de la ciudad (1957) va capturar el pols diari de 
Barcelona amb una gran qualitat d’imatges. També va documentar molts 
aspectes de la muntanya de Montjuïc. 
 
Carles Barba  a Dues Processons (1967) i Jordi Bayona  a Distància 200 
metres (1967) i Un lloc per dormir (1971) contrastaven irònicament la vida de la 
gent benestant amb les condicions de vida dels pobres. La seva mirada sobre 
els barris de barraques de Montjuïc és minuciosa i un document imprescindible. 
Carles Barba, a més, va filmar magistralment esdeveniments com la “I Semana 
Naval” i el dia a dia dels barraquistes de Montjuïc. 
 
Jordi Peñarroja  va fer a mitjans dels anys 60 un vertader inventari del litoral 
des del port fins a la desembocadura del Besòs, un registre detallat d’una 
topografia ja inexistent que inclou els barris del Somorrostro i el Camp de la 
Bota. 
 
Agustí Castellví  a El Born (1971) i Antoni Cuadrench  a Escola i societat 
aporten respectivament unes mirades molt interessants sobre el pols diari del 
mercat del Born i de múltiples facetes del món laboral de l’epoca. 
 
Al reportatge hi ha altres documents visuals des dels anys 40 als anys 60. 
 


