






EL TALLER DE
VESTUARI DE

LA GEOGRAFIA 
ESBORRADA! 

Per la inauguració del tour volem 
estar vestits a l’alçada de l’ocasió. 
És per això que us convidem a un 
curs de disseny, patronatge i costu-
ra gratuït. Disfresses i escenografia 
mòbil, inspirades en el barri en la 
seva història i el seu present. No 
fa falta experiència prèvia, només 
compromís i ganes de convertir 
idees en realitats materials. Si us 
interessa podeu escriure a: 
opensourcepants@moviments.net

COMPARTIR HISTÒRIES
DE LA BARCELONETA

La geografia esborrada és un pro-
jecte obert, incomplert i en procés. 
Les històries que aquí s’expliquen 
sobre cada espai podrien tenir 
versions diferents. La geografia es-
borrada la fem entre totes i és per 
això que et convidem a afegir la 
teva història: 
Explica'ns la teva versió a: 
www.geografiaesborada.net

INVITACIÓ A LES
JORNADES DE 
PARTICIPACIÓ 

INAUGURACIÓ 
DEL TOUR DE LA

GEOGRAFIA ESBORRADA. 
BARCELONETA PARLA

I DECIDEIX.

29-30 de Març, 
Barceloneta

Vine a les jornades 
de participació!
Pots trobar més 

informació en aquesta edició del 
periòdic Masala

INAUGUREM EL TOUR!
HI HAURAN SORPRESES!

Vegeu
www.geografiaesborada.net

AUDIO
TOUR

Passeja’t pel barri amb els teus 
auriculars, i deixa’t portar per les 
històries, imbueix-te…

L’audio tour, és una barreja de 
veus, peces d’antigues cançons, la 
mar, les gavines, i les explicacions 
obtingudes a través de la història 
oral del barri acompanyades 
d'arpegis flamencs especialment 
composats per a l’ocasió. Tots els 
sons s’han obtingut a la Barcelon-
eta.

Et facilitem un mapa itinerant a 
tot color i l’audio tour que pots 
descarregar-te a 
www.geografiaesborada.net
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Producció i textos: 
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AUDIO
Veu: Angelina Llongueres
Guitarra: Vicent Monsonís. Grup de 
cantaires de la Barceloneta. IX.
Tècnicde so: Alejandro López-Velarde. 
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TOUR
Escenografia, Taller de vestuari 
i disseny: Aviv Kruglangsky & 
Emily Piper Forman.

Aquest projecte ha estat realitzat
sense cap ajuda econòmica institu-
cional o privada. Aquest projecte 
no hagués estat possible sense 
l’esforç i col.laboració de:
Plataforma en defensa del barri de 
la Barceloneta. Assossiació de veïns 
l’Òstia. Miles de Viviendas.
Can Masdeu. Masala.

GRÀCIES:
Sara, Emilia, Pepa, Marc, Evaristo i Paco, 
Monso, Paquita, Emma, Rasmus,Vila, 
Anna i tots els demés

GEOGRAFIA
ESBORRADA
BARCELONETA
REIMAGINADA

La geografia esborrada és un tour a través dels 
espais desapareguts del barri de la Barceloneta: 
d'aquells que han estat emblemàtics per a tots 
nosaltres, que han contribuit a crear les xarxes 
de solidaritat entre veïns i veïnes. 

Aquest és un projecte melancòlic. Un estat de
turbulència i rebel.lió transitori, però no un 
projecte purament regressiu i estancat en el
passat. La geografia esborrada vol conèixer les 
arrels de la Barceloneta. Vol llegir-les i sentir-
les. Explorar-les per reinventar-les, sense pre-
tendre idealitzar-les. Vol obrir camins, portes… 
Vol recordar, imaginar…. Aquesta geografía es-
borrada ens permet llegir la història a voluntat,
descobrint en cadascun dels espais esborrats 
una nova font d'idees i formes particulars, però
intimament relacionades. 

PRÒXIMES
LOCALITZACIONS

els banys orientals, “astilleros” i Sant Miquel.

Ocupacions esborrades.

Els Merenderos de la Barceloneta existíen des 
d'abans de la Guerra Civil. En aquell temps, 
en Pinxo, personatge carismàtic del barri, 
començà a baixar a la platja amb una cassola 
de sardines en escabetx i la gent que hi passava 
s'aturava a fer-ne un tastet. Així, poc a poc, en 
Pinxo va crear el primer merendero del barri: 
amb la cassola va a dur una taula, després una 
barraca de fusta, després de ciment...
Els merenderos, els restaurants típics de la Bar-
celoneta es van convertir en un dels espais em-
blemàtics de la ciutat i, els diumenges, la gent 
d’altres barris hi anàven a gaudir del peix fresc 
vora el mar. Els estimats merenderos van ser 
enderrocats uns anys abans de les olimpiades 
de Barcelona. 

HOMENATGE 
AL BAR EMILIO

El Bar Emilio és l'espai esborrat més recent-
ment. Amb la seva desaparició la Barceloneta 
ha perdut un dels espais de trobada veïnal 
m'es estimats.

El dia 31 de Gener a la festa de tancament 
del local vam saborejar per darrera vegada 
l'ambient, la manera de fer, de parlar i de rela-
cionar-se d'aquest nostre barri. Per això, aquell
día a molts s’ens omplíen els ulls de llàgrimes,
en una extranya barreja d'emocions de ràbia i 
melancolia. Per això, aquests dies, veïns, estiba-
dors i pescadors del barri s’han acostat a do-
nar un cop de mà i un 'ultim adeu demostrant, 
una vegada més, aquesta forma d’estimar-se, 
d’ajudar-se i de compartir que hi ha al Barri. 

+ info localització número 9 del mapa 


