
La Capella acull ‘Terme Raval’ del 25 al 28
d’abril
• Terme Raval és tot un seguit d’activitats entorn de l’evolució urbanística i social

del barri del Raval a partir de la publicació del llibre Quòrum, editat per La Capella
com a resultat de l’exposició del mateix títol.

A manera de topografia d’una situació, Terme Raval presenta una sèrie de documents
visuals i escrits que prenen l’evolució del Raval com a eix sobre el qual reflexionar,
conjugant el passat recent amb el present, preludi d’un futur que s’intueix mutable i amb
múltiples facetes. Un itinerari des del document de la transformació fins a la “cuina” de noves
dinàmiques impulsades per les generacions més joves de la ciutadania que habita el Raval,
una realitat social complexa, rica en matisos i expectatives de futur.

Produccions cinematogràfiques, teatre social, xarxes ciutadanes, projectes d’intervenció
específica en l’arquitectura, grafits, produccions radiofòniques, documentals, etc. Terme
Raval, amb coordinació de Rosa Pera, ofereix visions i propostes que conformen una
gramàtica visual creada des del territori mateix.

Publicacions
Quòrum, a partir de l’exposició “Quòrum”, presentada a La Capella l’any 2004. Comissària:
Rosa Pera.
Del Xino al Raval. Cultura i transformació social a la Barcelona central. Directors: Joan
Subirats i Joaquim Rius.
Hospital 106, 4t 1a. Autors: Jordi Canudes i Isabel Banal.

Documents visuals i sonors
Obras. Hendrick Dusollier. Cinema digital, 2004. 12’.
La pell del Raval. Daniel Narváez. Fotografies, 2001-2006.
Cada día paso por aquí. Raúl Arroyo i Ramón González. Cinema d’animació, 2004. 8’ 38”.
Jornades d’Autonomia Aèria. Rotor (Vahida Ramujkic i Laia Sadurní) + Dionís Escorsa.
Documents videogràfics, 2005.
Raval/Babel. Juan Carlos Gómez. Jordi Garcia. Sigfredo García. Antonio Rubio. Abdeljah
Elbouhavi. Luis Ossiel Olivares. Vídeo documental, 2004.
Teatre Pa’tothom. Elena Marí. Documental (extracte), 2006, 8’.
Radialnet: Les emissores de Ravalnet. Arxiu sonor.

Taula rodona Terme Raval (dijous, 27 d’abril, a les 19.30 h)
Montse Forcadas, membre de Forn de Teatre Pa’tothom; Zaida Muxí, arquitecta; Daniel
Narváez, fotògraf; Nazario, il·lustrador; Joan Subirats, sociòleg; Paco Villar, advocat i
escriptor.

Un diàleg sobre la situació actual del Raval prenent com a perspectiva les transformacions
que s’hi han produït darrerament, mirades des del present i no obstant això vinculades al



passat i al futur immediat. Es debatrà, entre altres temes, sobre quines són les coordenades
que perfilen el Raval, quines són les variables socials i culturals que intervenen en la seva
demarcació conceptual i en la configuració quotidiana, que imprimeixen trets distintius vers
altres territoris.
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