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HISTÒRICA

ELS BARRIS OBLIDATS  DE PEQUÍN I  EL CAMP DE LA BOTAA CÀRREC DE L’ARXIU HISTÒRIC DEL POBLENOU 

L’ORIGEN DEL BARRI DE PEQUÍN

CARRER DE JOSEP PLA, 2

LA DECADÈNCIA DEL BARRI DE PEQUÍN

PLAÇA DE WILLY BRANDT 

EL CAMP DE LA BOTA - EL PITILLO

AVINGUDA DEL LITORAL, 115

LES CONDICIONS DE VIDA  
AL CAMP DE LA BOTA:  
EL CAS DEL VAQUILLA

PASSEIG DEL TAULAT, 278

EL FINAL DEL CAMP DE LA BOTA

PLAÇA DE LEONARDO DA VINCI
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L’ORIGEN DEL BARRI  
DE PEQUÍN
LOCALITZACIÓ: carrer de Josep Pla, 2

Una de les històries del barri de 
Pequín en situa l’origen a l’illa de 
Cuba, quan era una colònia espa·
nyola. Allà hi vivia una comunitat 
xinesa que havia fugit del seu país 
per motius polítics i econòmics  
i buscava millorar les condicions de 
vida. Amb la guerra d’independència 
entre Cuba i Espanya, algunes 
d’aquestes persones van deixar  
l’illa i van anar a Barcelona. Es van 
instal·lar en el que ara coneixem 
com a Mar Bella, entre el mar, el 
ferrocarril, la fàbrica de material 

LA DECADÈNCIA  
DEL BARRI DE PEQUÍN
LOCALITZACIÓ: plaça de Willy Brandt

Amb el pas dels anys es van instal·
lar al barri altres persones proce·
dents de diferents indrets de l’Estat 
espanyol i de Catalunya, que van 
arribar a Barcelona per treballar  
en les obres de l’Exposició Universal  
del 1888 i, més tard, en les de la 
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EL CAMP DE LA BOTA -  
EL PITILLO
LOCALITZACIÓ: avinguda del Litoral, 115

El Camp de la Bota estava situat  
a la zona on posteriorment es va 
construir el recinte per al Fòrum  
de les Cultures (2004). S’estenia  
des del barri de Pequín (Barcelona) 
fins al Parapeto (Sant Adrià de 
Besòs). La seva població va anar 
creixent amb les diferents onades 
migratòries del segle xx. Durant  
els anys seixanta també van instal·
lar·se al Camp de la Bota famílies 
que arribaven d’altres zones de  
barraques de la ciutat que s’anaven 
enderrocant.

Les condicions del barri eren molt 
difícils, ja que no hi havia ni clave·
gueram ni els serveis més elemen·
tals. Les barraques eren de dimensi·
ons molt petites i es feia vida al 
carrer, fet que afavoria les relacions 
veïnals i la vida comunitària.

ferroviari Can Girona i la riera 
d’Horta. Era l’any 1870.

Moltes de les persones arribades es 
dedicaven a la pesca, i per aquest 
motiu es van instal·lar a la vora del 
mar. Les barraques es van construir, 
en part, amb la fusta de les barques 
amb les quals van arribar al litoral.  
Els habitatges estaven alineats, ja 
que la zona de platja era molt estreta. 
El barri no tenia ni serveis ni infraes·
tructures. A principis del segle xx, amb  
la col·laboració de l’Església catòlica, 
es van portar a terme algunes accions 
socials i es va dotar el barri d’un 
dispensari, una escola i una església. 
Molt sovint les barraques quedaven 
destruïdes pels temporals de mar.
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1 Vista de les barraques amb roba estesa, 
i al fons, la platja del barri de Pequín,  
1906. Fons: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.  
Autoria: Frederic Ballell

2 Veïna del Camp de la Bota escombrant  
el carrer, 1987. Fons: Arxiu Fotogràfic  
de Barcelona. Autoria: Maria Josefa Llinàs 

3 Estralls produïts pel temporal del 12  
de febrer al barri de Pequín, 1932.   
Fons: Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Autoria: 
Josep Maria Sagarra i Pau Lluís Torrents 

4 Vistes panoràmiques del Camp de la Bota, 
1972. Fons: Arxiu Nacional de Catalunya.  
Autoria desconeguda 

EL FINAL DEL CAMP  
DE LA BOTA
LOCALITZACIÓ: plaça de Leonardo  
da Vinci 

El 1974 es va crear un nou polígon 
d’habitatges a la Mina (Sant Adrià de 
Besòs), on es van instal·lar moltes famí·
lies del Camp de la Bota. Tot i així, el 
1987 encara hi quedaven 385 persones 
en 72 barraques. Les últimes barraques 
es van enderrocar el juliol del 1989.  
Les obres dels Jocs Olímpics (1992)  
i del Fòrum de les Cultures (2004)  
van esborrar el barri del mapa. Però 
la seva memòria es manté viva gràcies 
als monuments commemoratius i, 
sobretot, als records del seu veïnat  
i a la tasca de recuperació de relats i de 
documentació duta a terme per arxius 
com l’Arxiu Històric del Poblenou.

  

LES CONDICIONS DE VIDA  
AL CAMP DE LA BOTA:  
EL CAS DEL VAQUILLA
LOCALITZACIÓ: passeig del Taulat, 278

El Camp de la Bota va ser el barri  
de Juan José Moreno Cuenca, més 
conegut com el Vaquilla. Als 9 anys 
es va traslladar al barri amb la seva 
família, i es va fer famós per robar 
cotxes i escapar a gran velocitat de  
la policia. Va esdevenir una figura molt 
mediàtica i, amb ell, es van donar  
a conèixer al públic general el barri 
del Camp de la Bota i les seves dures 
condicions de vida. La seva figura  
va servir d’inspiració per a diferents 
pel·lícules —Perros callejeros (1977), 
Perros callejeros II (1979), Los 
últimos golpes del Torete (1980) i  
Yo, el Vaquilla (1985)—, i cançons de 
diferents grups com ara Los Chichos, 
Los Chunguitos o Ismael Serrano. 

Actualment el Camp de la Bota  
és només un record, conservat en 
diferents monuments que mantenen 
viva la memòria del barri i de les 
persones que van patir la repressió 
franquista. Durant la dictadura, el 
Camp de la Bota es va utilitzar per 
afusellar persones de partits polítics, 
sindicats i organitzacions que havien 
donat suport a la República. S’hi van 
afusellar 1.734 persones entre el 
1939 i el 1952. La seva memòria es 
conserva en el monument Fraternitat, 
obra del valencià Miquel Navarro, 
que es va inaugurar el 1992 i és 
conegut popularment com el Pitillo. 
El monument inclou uns versos  
del poeta Màrius Torres i una placa 
explicativa. El barri té dos altres 
monuments que en recuperen la 
història: una placa (2013) en memòria 
dels veïns i les veïnes que van viure  
a les barraques del Camp de la Bota 
i un monument memoràndum,  
amb tots els noms de les persones 
afusellades en aquesta zona (2019).

Internacional del 1929. El barri era 
bàsicament un carrer llarg, el de 
Sant Salvador, i tenia dues places. 
L’any 1919 hi havia 60 casetes  
i 40 barraques. L’arribada de més 
gent al barri va suposar la construc·
ció de més barraques, que es van 
estendre fins al Camp de la Bota, 
cosa que va donar lloc a un nou barri 
de barraques. Després de les grans 
tempestes del 1930 i el 1932, Pequín 
no va a tornar a ser el mateix barri. 
Algunes persones van abandonar·lo 
per traslladar·se a d’altres zones  
de la platja barcelonina.


