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IDEA INICIAL 
Des del primer moment, vaig tenir clar que el 
meu treball de recerca tractaria sobre un 
tema proper amb el qual em sentís 
identificada. Finalment, vaig decidir fer-lo 
sobre el meu entorn més immediat, el barri 
de les Corts, on he nascut, on visc i on ha 
viscut sempre la meva família. 
Què sabem del barri de les Corts? Què 
sabem de la seva evolució? Què sabem de 
la seva història? 
Fent-me a mi i a d’altres cortsencs aquestes 
preguntes, vaig adonar-me que coneixem 
ben poc del lloc que ens ha vist créixer. Per 
a la majoria de veïns, i no diguem per a la 
resta de barcelonins, les Corts és un barri 
residencial, modern, anònim i sense 
història 

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
El primer que vaig fer va ser adreçar-me a 
l’Arxiu Municipal del Districte de les Corts, 
ubicat a l’edifici de la Seu del Districte (Plaça 
Comas, 18). L’arxiu aplega documentació 
històrica i administrativa formada per 
documents, llibres i fotografies que han estat 
de gran ajuda per endinsar-me en el passat 
del barri i poder elaborar el meu treball. 
En aquesta fase inicial de documentació, 
vaig adreçar-me també a la biblioteca del 
barri, la Biblioteca Pública Can Rosés, que 
compta amb una secció especial de 
publicacions sobre el barri, que també ha 

estat de gran ajuda. 
Paral·lelament, vaig consultar diverses fonts 
digitals que m’han aportat informació molt 
valuosa. Vull destacar l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, l’Hemeroteca de la Vanguàrdia, 
l’Inventari de Patrimoni arquitectònic català 
del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i els webs de la Presó de 
dones i la de la Ruta històrica de les Corts, 
entre d’altres. 

 

 
L’estudi de la informació que em van 
proporcionar les fonts em va permetre definir 
l’estructura del meu treball que té dues parts 
essencials. D’una banda, una reconstrucció del 
passat històric, demogràfic, econòmic i 
urbanístic del barri, amb un deteniment especial 
en aquest últim àmbit, i, d’una altra, la creació 
d’un itinerari personal dels vestigis més 
significatius del passat, amb el qual he pretès 
reconstruir la història del meu barri.  
Una altra tasca molt important i inspiradora han 
estat també les múltiples passejades que he fet 
pel barri, contrastant les dades proporcionades 
per les fonts i descobrint un munt de vestigis de 
tota mena que m’han aportat tanta o més 
informació del passat del barri com les fonts 
documentals. En aquest sentit, també vull 
esmentar la gran ajuda que m’han suposat els 
testimonis dels meus familiars, veïns de les 
Corts des de fa molts anys, i d’altres cortsencs, 
que m’han servit per entendre millor el que està 
explicat als llibres i dibuixat als mapes. 

 

CONCLUSIONS 
Una vegada finalitzat el meu treball de recerca 
puc afirmar que al barri de les Corts queden 
suficients i variats vestigis com per reconstruir a 
partir d’ells la història d’aquest poble-barri. Però 
també he de dir que fent aquest treball m’he 
adonat que ha estat gairebé un miracle que les 
Corts no perdés els pocs vestigis que encara li 
queden degut a la febre especulativa i 
constructiva que des dels anys seixanta fins a 
l’actualitat tant ha afectat aquest barri en 
particular. 
Sóc conscient que no es pot pretendre 
preservar de forma intacta les característiques 
d’una societat agrària i industrial que ja ha 
desaparegut, però és trist veure com s’han 
perdut per sempre magnífiques masies, palaus 
o fàbriques modernistes, substituïts per blocs 
d’habitatges amb l’únic objectiu de l’enriquiment 
d’uns pocs. 
Afortunadament, des dels anys vuitanta del 
segle passat, l’administració local ha pres 
consciència de la necessitat de preservar 
aquests rastres del passat sense els quals les 
Corts perdria definitivament la seva identitat. En 
aquest sentit, s’han posat en marxa actuacions 
concretes com restaurar i dotar de nous usos a 
alguns d’aquests antics edificis o donar suport a 
iniciatives de recuperació de la memòria 
històrica, perquè només coneixent el nostre 
passat serem capaços de valorar-lo i lluitar per 
a què no ens el prenguin. 


