


És un  projecte d’interacció social impulsat pel Centre Cultural La Casa Elizalde l’any 2011 per recu-
perar la memòria històrica de la Dreta de l’Eixample i per reforçar la identitat del barri. El mitjà per 
aconseguir-ho és la creació d’un fons fotogràfic col·lectiu digital format per aportacions d’imatge 
de veïns, institucions, associacions, comerciants, escoles, etc.

L’objectiu  del projecte és ampliar i dinamitzar un fons fotogràfic digital col·lectiu de la història del 
barri de la Dreta de l’Eixample de Barcelona, a través d’una línia de treball que integri projectes 
d’acció ciutadana i diverses activitats culturals al centre vinculades al projecte, com exposicions, 
conferències o tallers especialitzats en fotografia antiga o història local.

Finestres de la memòria

El projecte



El  fons fotogràfic de Finestres de la memòria està format per fotografies de la Dreta de l’Eixample 
prèvies a 1980. La col·lecció de fotografies és oberta a tothom i es pot consultar a través del web:

www.finestresdelamemoria.org
 
Les  fotografies digitalitzades s’etiqueten per èpoques, temes, col·lecció i exposicions.  Cada foto-
grafia està datada i conté una breu explicació a càrrec de la persona que la cedeix.  Les fotografies 
es poden pujar registrant-se al web o bé portant-les a La Casa Elizalde, on seran digitalitzades i 
pujades al fons. 

El fons fotogràfic



Cada  any Finestres de la memòria programa una exposició al voltant d’una temàtica concreta 
amb una selecció del material fotogràfic recollit de les aportacions d’usuaris, veïns, entitats i co-
merços de la Dreta de l’Eixample. 

Exposicions

Històric d’exposicions

Botigues amb molta història. 
Comerços emblemàtics de la Dreta de l’Eixample (2011)

La  tradició comercial de la Dreta de l’Eixample arrenca amb el naixement del mateix Eixample. El barri, 
que inicialment va acollir diverses implantacions industrials, va desplaçar la seva activitat econòmica 
progressivament, focalitzant-la en els sectors comercial i empresarial. Fruit d’aquesta transformació, 
trobem avui dia botigues úniques amb una gran història i tradició familiar al darrere que han dotat la 
zona d’una personalitat pròpia. Botigues centenàries, farmàcies, colmados o fleques que han sobrevis-
cut al pas del temps generació rere generació; establiments que han sabut mantenir la seva aura inicial, 
ja sigui per l'arquitectura, la decoració o la singularitat dels seus productes. Totes, referents importants 
de la vida del barri, espais de trobada i d’intercanvi, i elements essencials del seu paisatge. D’altres han 
desaparegut i només en conservem el record a través del testimoni de les imatges.



Paisatges interiors.
Les cases de la Dreta de l’Eixample (2012)

L’any  1854 es van enderrocar les muralles que asfixiaven l’antiga ciutat de Barcelona, i el 1860 
s’iniciava l’Eixample, un projecte igualitari i ambiciós. Esdevenia un espai que aviat va ser cobejat 
per l’aristocràcia i tot seguit per la burgesia, que fugia de l’estretor de la Ciutat Vella.
 
La  bona situació econòmica, afavorida sobretot per un creixement ràpid del sector tèxtil, i la tor-
nada a la ciutat dels qui havien fet fortuna a les Amèriques van propiciar un moment d’esplendor 
per a la burgesia barcelonina,  que va disposar dels recursos necessaris que portarien a finals del 
segle XIX i principis del XX a la construcció de grans habitatges. L’estil eclèctic predominant de 
les primeres cases de l’Eixample es transformava en el modernisme, que ho va envair tot amb un 
sentit integrador de les arts i que va arribar a una gran singularització i profusió ornamentals dels 
edificis. Encaixava perfectament amb les inquietuds de la burgesia puixant.   

A partir del tombant de segle, tot i que la casa es projecta cap a l’exterior, l’arquitectura posa l’accent 
cap a l’interior, i es construeixen els nous ambients de la quotidianitat per a la societat burgesa. L’espai 
interior es carrega de simbolisme, referent a la història de la família, amb multitud de records i objectes 
evocadors de gustos i aficions personals. La casa esdevé un tot acollidor, per al confort, el lleure i la 
intimitat dels que hi viuen.



Tal com érem. 
Retrats de veïns i veïnes de la Dreta de l’Eixample  (2014)

El  retrat ha estat, des de la invenció definitiva de la fotografia el 1839, un dels grans gèneres fo-
togràfics i una de les seves raons de ser  principals. La burgesia, des de l’inici, va tenir accés a la 
pràctica del retrat fotogràfic. En un primer moment, desplaçant-se fins als estudis professionals 
del centre de la ciutat i, més endavant, adquirint les càmeres amateurs d’importació que van co-
mençar a arribar a Barcelona cap a la dècada de 1890. Aquest fet converteix la Dreta de l’Eixample 
en un dels barris barcelonins amb més tradició retratadora  de la ciutat,  que s’aniria estenent du-
rant  el segle XX per tota la ciutat.
 
Presentem  un recull de retrats de veïns i veïnes de la Dreta de l’Eixample: retrats professionals 
d’estudi, que permeten veure els canvis de gust i les maneres d’aproximar-se a la persona retrata-
da: amb atributs que la identifiquen, la il·luminació artificial o la recerca del tret psicològic; retrats 
més populars dels fotògrafs de carrer on s’emmarca la persona retratada amb l’escenari de Bar-
celona; retrats produïts per reporters en dates assenyalades, com un casament, un bateig o una 
comunió en què els protagonistes són la família i amics, i, finalment, retrats domèstics elaborats 
pel fotògraf amateur, normalment el pare, que fotografia els diferents membres de la casa, amb 
una especial atenció als nens, per tal de reafirmar el nucli familiar. En tots els casos, es tracta de la 
voluntat d’immortalitzar un moment important o excepcional i els seus protagonistes, anant des 



A festes em convides! 
Celebracions populars als carrers de l’Eixample (2015)

Barcelona  és un espai físic, social i cultural que s’ha anat teixint històricament a través del batec 
humà viscut als seus carrers i places. L’adveniment de grans celebracions festives, com ara rues, 
desfilades o aplecs és especialment significatiu des del darrer terç del segle XIX, i està vinculat a 
l’expansió urbanística i l’ideal modernitzador burgès que va suposar la construcció de l’Eixample. 
Des de principis del segle XX, festes com la Mercè o el Carnestoltes van anar incorporant una nova 
dimensió ritual del passeig  i construint dinàmiques d’apropiació territorial inèdites, que van tenir 
com a escenaris predilectes les artèries principals d’aquella ciutat nova, com el passeig de Gràcia, 
la Gran Via o el passeig de Sant Joan.
 
La  gènesi de les celebracions festives multitudinàries va unida a les transformacions urbanísti-
ques, però també a la promoció del turisme a la ciutat, al poder creixent del comerç i de la in-
dústria i a altres fenòmens propis de l’adveniment de la cultura de masses, com els mitjans de 
comunicació i la fotografia.

 



Ens fem una foto? 
Fotografia domèstica als anys 30 (2016)

A partir dels anys 20 del segle passat Barcelona va experimentar un increment de les pràctiques i els 
usos fotogràfics. Aquesta evolució estava directament relacionada amb els processos històrics que van 
transformar la ciutat del vuit-cents en una capital industrial moderna. L’increment de la capacitat de 
consum de les classes populars i les evolucions culturals d’una classe mitjana emergent són alguns dels 
aspectes que configuraven la societat de masses, plenament consolidada durant la Segona República. 
 
Aquesta  exposició és un reconeixement al valor documental de la fotografia d’àmbit domèstic, 
procedent de fons familiars de veïns i veïnes de la Dreta de l’Eixample, ens els anys del seu primer 
apogeu: la dècada del 1930. Fetes al carrer o a casa, íntimes i personals, les imatges constitueixen 
un contrarelat visual que complementa o contradiu l’imaginari consolidat de laSegona República. 
Entre un cert sentit de consiència històrica i la necessitat d’una quotidianitat el més normal pos-
sible, les fotos de casa testimonien noves pràctiques urbanes i, sobretot, nous protagonistes, en 



De la casa als carrers. Mapa social de l’Eixample 
durant la Transició (2017)

Resseguint  el fil d’una sèrie d’esdeveniments concrets a banda i banda de l’Eixample durant la dè-
cada de 1970 -i utilitzant fotografies de veïns i veïnes, entitats i reporters gràfics professionals- la 
nova exposició de Finestres de la Memòria, comissariada per l’Observatori de la Vida Quotidiana 
(OVQ), planteja una reflexió visual sobre els contrastos, les ruptures i les continuïtats socials i polí-
tiques de l’anomenada Transició a la ciutat de Barcelona.



Imaginaris de la ciutat ideal. Cinema amateur a l’Eixample 
1923 – 1939 (2018)

Després de la Primera Guerra Mundial i sota la concepció cultural del Noucentisme i el programa polí-
tic de la Lliga Regionalista, volgudament nacional i modern, Barcelona representa la ciutat ideal. Una 
metròpolis que s’emmiralla en els valors del civisme i l’ordre, a la recerca de la seva adequació a les 
grans ciutats europees. En aquest context, el cinema amateur, que es va estendre entre la burgesia, 
els professionals lliberals i uns pocs treballadors de “coll blanc” n’assumeix i encarna aquest idealisme. 
Aquests imaginaris visuals no donen cabuda a la forta desigualtat i conflictivitat so-
cial existent a la Barcelona d’entreguerres ni, per tant, a la ciutat subalterna, però ens 
apropen a un ideal de ciutat i cultura que va quedar alterat amb la Guerra Civil.
L’exposició, comissariada per Núria F. Rius, mostra una selecció de films amateurs, la majoria inè-
dits fins ara, realitzats a la Barcelona d’entreguerres i vinculats amb el territori de l’Eixample.
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