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Recensions I 

Institut d e  Batxillerat ((Barri Besbs)) 
Elf icur  de lesperz@ries urbanes. , 
Canvi econbmic i crisi social a les 
metripolis contemporhnies 
Barcelona: Institut d e  Batxil1era.t 
((Barri Besbs)), 1994 

El llibre dóna una nova embranzida al 
debat sobre la perifiria urbana en el con- 
text de les metrbpolis contemporanies. 
Barcelona, en plena dinimica de tl'ans- 
formaci6 urbanística, econbmica i social, 
és la metrbpolis objecte de reflexió. 
Enfront dels discursos que en els últims 
anys defensen una visió homogenei'tza- 
dora de les condicions de vida a la ciutat, 
el llibre planteja una andisi problemiti- 
ca i conflictiva de les situacions soc:ials i 
econbmiques que es viuen avui a la perife- 
ria de Barcelona. 

El llibre és una aposta de reflexi6 feta 
des de la perifiria. La iniciativa surk de 
l'Institut ((Barri Besbs,), i planteja la neces- 
sitat &un debat global sobre aquest tkma 
en el marc de la ciutat i de l'imbit meFro- 
politi en el qual s'insereix. Amb aquest 
motiu, l'any 1989,l'Institut organitza les 
Jornades de R e i 6  i h Mostra d2rt sobre 
les Penyries Urbanes, que donen lloc a la 
publicacib d'aquest llibre. Les jornades 
apleguen un conjunt de ponents que 
reflexionen sobre la periQria des d'un 
ampli ventall de disciplines i perspekti- 
ves: la histbria, la sociologia, la pedagogia, 
l 'antr~polo~ia,  I'art, la cultura, l'econo- 
mia, la política i I'urbanisme. 

El tema que es posa en discussió és la 

tendtncia cap a la desvertebració dels 
barris populars de la perifiria de la ciu- 
tat. Les estrattgies actuals del capitalisme, 
amb les polítiques neoliberals, amb la 
transnacionalitzaci6 del ca~i ta l  i amb la 

I 

revaloració de les ciutats com a agents 
econbmics en compettncia, marquen el 
camí cap a un nou fenomen de periferit- 
zació. Es a dir, un procés en el qual els 
postulats polítics i econbmics centrals 
s'imposen en els barris populars, on pro- 
voquen el trencament del teixit social i 
desplacen i reprodueixen les seves proble- 
mitiques més lluny. 

Davant l'ampli ventall &aportacions 
que es presenten es poden destacar alguns 
elements &unitat: la necessitat de defi- 
nir la Derifiria més enlli de reduccio- 
nismes espacials, l'anilisi de la seva 
problemitica social des del marc con- 
ceptual de la societat de classes, i la defen- 
sa de l'arrelament i la identificació amb 
el barri com a plataforma per a I'acció 
col.lectiva i la participació democritica 
des de la perifiria. 

La for~a  del llibre ELjÜtur de lespe@- 
ries urbanes. Canvi econbmic i crisi social a 
les metrbpolis contempordnies consisteix en 
el fet que dóna allla lectorla una visió plu- 
ral de les situacions socials i econbmiques 
que conformen avui la perifiria de la ciu- 
tat. D'aquesta manera ellla lectorla pren 
conscitncia i posició davant d'aquests 
temes i en treu les seves prbpies conclu- 
sions. Aquí rau el dinamisme i l'esperit 
participatiu del Ilibre. 
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