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efemèrides

vernedenques
985

1975

Primera destrucció coneguda
de l'Església Vella de Sant Martí
de Provençals.

1716
Naixement del poble independent de
Sant Martí de Provençals.

1897

20 ABRIL

Agregació del poble de Sant Martí de
Provençals a Barcelona.

SETEMBRE

Legalització de l'associació de veïns de
La Verneda Alta.

1977

7 FEBRER

Presentat a l'Ajuntament el Pla Popular
de La Verneda Alta.

1978

14 JUNY

Inauguració de la plaça de La Verneda.

1979

GENER

Primeres classes de l'Escola de
Persones Adultes La Verneda-Sant Martí a
l'institut Bernat Metge.

1979

1953

1955

25 GENER

Inauguració dels primers pisos dels
blocs d'habitatges de La Caixa.
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1958

8 JUNY

Franco, inaugura oficialment el polígon
de pisos sindicals Parera.

1966

4 JULIOL

Inauguració oficial dels habitatges del
Grupo La Paz.

1967

3 OCTUBRE

Obertura de la biblioteca Sant Martí de
Provençals a les instal·lacions de l'escola
Juan Antonio Parera (actual Els Porxos).

1972

NOVEMBRE

Primera Festa Major conjunta
organitzada per les associacions de veïns
La Verneda Alta, Sant Martí de
Provençals, La Palmera i l'Ateneu
Llibertari Verneda.

Inauguració del polígon d'habitatges de
Via Trajana.

30 SETEMBRE

Naixement de l'associació de veïns Sant
Martí de Provençals.

1982

12 Desembre

Inauguració del Centre Cívic Sant
Martí.

1983

17 GENER

Inauguració oficial de l'Escola Els
Horts.

1985

21 SETEMBRE

S'inaugura la primera fase del parc de
Sant Martí.

1987

26 SETEMBRE

Inauguració del pont Bac de Roda-Felip
II, de Santiago Calatrava.

1988

11 JULIOL

Comença el Camp de Treball Internacional per salvar la masia Ca l'Arnó.

1989

4 ABRIL

1993

19 DESEMBRE

Inauguració de la Residència assistida
per a Gent Gran La Verneda.

1994

24 ABRIL

Inauguració de la plaça dels Porxos.

1994

16 DESEMBRE

Naixement de Verneda Solidària.

1995

12 NOVEMBRE

Presentació dels Gegants de La
Verneda: Dolça i Martí.

Naixement de l'associació de veïns La
Palmera de Sant Martí.

1981

1992

Inauguració del tram vernedenc de la
rambla Prim.

28 JUNY

S'enderroca la darrera barraca del
barri de La Perona.

1997

20 SETEMBRE

Inauguració del tram Sagrada FamíliaLa Pau de la línia 2 del Metro.

2007

17 MARÇ

Inauguració de la semicobertura de la
Gran Via.

2022
Inauguració de la nova biblioteca
Gabriel García Márquez.

societat
d'estvdis
QUAN ARRIBI L'ESTACIÓ...
Quan arribi la nova estació ferroviària de La Sagrera potser
ja quedarà poc parc per gaudir del seu ja escàs arbrat. Quan
arribi l'estació, un nou aparcament per a taxis s'haurà menjat
un altre bocí de zona verda. Quan arribi l'estació els vianants
hauran de fer un esforç per trobar el nucli antic amb la seva
església i les masies. Quan arribi l'estació potser molts dels
actuals veïns i veïnes hauran d'haver marxat per l'efecte
gentrificació de la nova meravella urbanística. I, mentrestant,
cap iniciativa planteja clarament com fer front a la realitat
que s'esdevindrà.

CICLE DE XERRADES SOBRE LA
HISTÒRIA DEL BARRI

JORNADA DE RECERCA

RECERCA PER L'ENTORN

La SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
(SELAV) va participar els dies 11 i 12 de juny en la tercera
edició de la Jornada de Recerca Històrica als Barris que organitza l'Arxiu Municipal de Barcelona. Enguany el tema central era "L'agregació de Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània", donat que es commemora el centenari
de l'annexió del poble sarrianenc a la gran ciutat.

Des del mes d'abril fins a l'octubre el Centre Cívic
Sant Martí ha exhibit a la seva sala La Tercera l'exposició "La
vil·la romana de La Sagrera" (ara es pot tornar a veure al seu
espai original, el Casal de Barri Torre de La Sagrera). Durant
aquest temps, la SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE

Precisament el 2022 serà el 125è aniversari de l'agregació de sis pobles del Pla a Barcelona: Santa Maria de Sants,
Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de
Palomar i Sant Martí de Provençals. Tant el butlletí auro
invento com la SELAV preparen materials a l'entorn de la
commemoració.

NOVA BIBLIOTECA
Al desembre tancarà definitivament la Biblioteca Sant
Martí de Provençals. Va començar la seva història el 1967 en
l'edifici de l'actual escola Els Porxos i es traslladà a la quarta
planta del Centre Cívic Sant Martí el 1983. Des de llavors ha
estat un punt de referència en la vida cultural i social de La
Verneda de Sant Martí. Tothom espera que el seu nou camí
com a Biblioteca Gabriel García Márquez a l'edifici del carrer
Treball amb Concili de Trento, ara com a biblioteca de districte,
intensifiqui la seva influència en la vida dels vernedencs i
vernedenques.

Cartell anunciador del cicle de xerrades
de la SELAV al Centre Cívic Sant Martí
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Quan arribi l'estació potser molts
dels actuals veïns i veïnes hauran
d'haver marxat per
l'efecte gentrificació de la nova
meravella urbanística

A partir de finals de gener, el Centre Cívic Sant Martí
acollirà un cicle de xerrades sobre la història del barri. Serà
cada dilluns al vespre i s'organitzarà en nou sessions: "Conèixer
La Verneda de Sant Martí (LVSM)", "Els orígens de LVSM", "La
gent de LVSM", "Masies i fàbriques a LVSM", "Provençals a la
documentació medieval", "Art i arqueologia a LVSM", "Com
vota LVSM?", "Les lluites veïnals a LVSM" i "Llibres i estudis
sobre La Verneda de Sant Martí".

SOCIETAT D'ESTVDIS

Mapa de l'antic territori del poble de
Sant Martí del Provençals (1887)

SANT MARTÍ ha guiat diverses visites organitzades. Entre
elles, dues amb alumnat de quart d'ESO de l'institut Infanta
Isabel d'Aragó. Amb aquests grups de secundària s'està tirant
endavant (com ja es va fer en el curs 2019-2020) una activitat
d'aprenentage-servei. Consisteix a preparar els estudiants
perquè puguin dissenyar i guiar un itinerari explicant la història del barri.

NOVES RUTES
La SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
porta temps fent passejades per conèixer el barri. La darrera
incorporació va ser la dedicada als carrers amb nom de dones. Durant el primer trimestre de 2022, la SELAV afegirà al
seu catàleg de rutes històriques pel barri tres nous recorreguts: "Guipúscoa: eix vertebrador del barri" (història i actualitat del carrer); "La Verneda Negra" (successos dolorosos que
van commocionar el barri) i "Botigues cinquantenàries" (comerços que porten de tota la vida aquí i encara resisteixen).

Un número tres atapeït

Aquesta edició del butlletí auro invento va ben farcida de textos. Destaca el dedicat a la premsa martinenca del
segle XIX, un exhaustiu estudi d'un fenomen original de l'antic
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La SELAV afegirà al seu catàleg de
rutes històriques pel barri tres nous
recorreguts: "Guipúscoa: eix
vertebrador del barri"; "La Verneda
Negra" i "Botigues cinquantenàries"
poble de Sant Martí de Provençals. Es complementa amb les
portades de la vintena de publicacions que es conserven
majoritàriament a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Tot i la seva llargària, la decisió de publicar-ho sencer en un
sol butlletí era obligada.
Cal destacar també la ressenya de la "Guía de San
Martín de Provençals 1888", un llibre de difícil accés que es pot
consultar a partir d'ara a la pàgina de la SOCIETAT D'ESTVDIS
DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (altzadiako.wordpress.com).
Ja s'ha parlat en butlletins anteriors de la publicació
de la SELAV "Petita Història de La Verneda de Sant Martí". És
un àlbum de cromos que es fa servir com a eina didàctica a
moltes escoles del barri (aquest curs se n'ha afegit l'escola
pública La Caixa). Es publica aquí el text sencer, amb uns
quants cromos, donat l'interès que té com a relat únic sobre
la història del barri.
A més de les segones parts dels textos sobre La Perona

i la memòria d'excavació de la vil·la romana del Pont del Treball Digne, a la secció Estudis hi ha sengles articles sobre la
història dels gegants Martí i Dolça i sobre el polígon d'habitatges Parera, un dels primers a construir-se a La Verneda de
Sant Martí.
A la secció Documents, un sentit article amb l'experiència d'una infermera vernedenca que treballa al bloc quirúr-

La contraportada ens ofereix
algunes imatges de grans artistes
catalans que han fotografiat en
algun moment el nostre barri:
Xavier Miserachs, Colita i Josep
Maria Marimón
gic de l'Hospital de Sant Pau sobre els pitjors moments de
l'epidèmia de COVID-19 que ha trasbalsat les vides dels barcelonins i barcelonines.
A Antic Municipi un fragment del llibre "Al sud-oest
del Besòs", publicació mítica (escrita pels mateixos veïns) sobre els inicis del polígon. També un fragment del llibre sobre
la vida dels obrers al Poblenou industrial dels segles XIX i XX.
I per finalitzar, un text bàsic per conèixer com era el
nostre barri als anys setanta i quin futur es demandava: la
part del volum setè de "Tots els barris de Barcelona" dedicada a La Verneda, escrita per Jaume Fabre i Josep Maria Huertas Claveria.
La contraportada, dedicada com sempre a "La Verneda
Desapareguda", ens ofereix algunes imatges de grans artistes
catalans que han fotografiat en algun moment el nostre barri:
Xavier Miserachs, Colita i Josep Marimón.

estvdis
Jesús Floro González

PETITA HISTÒRIA DE LA VERNEDA
DE SANT MARTÍ
Aquest és el text de l'àlbum de cromos "Petita Història de La Verneda de Sant
Martí", l'única publicació que intenta compendiar la història del barri. L'àlbum
serveix perquè els infants de les escoles vernedenques s'apropin a la història
del seu entorn coneixent-la i realitzant activitats per tal d'aconseguir els cromos per completar la col·lecció.

Les arrels vernedenques
Fa milers d’anys, la línia de costa era molt més terra
endins respecte a Barcelona que avui dia, i el mar arribava
fins a l’actual carrer de Pere IV. Els rius portaven fins al mar
molts sediments que formaven llacunes i maresmes. Quan en
època neolítica van arribar els primers pobladors a la zona de
Provençals, van començar a dessecar-ne els aiguamolls per
poder plantar-hi aliments i cuidar els animals. A més, al mar
podien pescar peixos i collir petxines. Tot i així, als nouvinguts
els costava molt fer habitable aquella part del delta del riu
Besòs.
Els neolítics van construir estructures que s’han
conservat sota terra durant molt de temps. A la Verneda
s’han trobat sitges amb peces de ceràmica a dins. Algunes
d’aquestes peces estaven decorades amb dibuixos fets amb
petxines. Fins i tot s’han localitzat les restes d’una gran tomba

Jesús Floro és un historiador colomenc,
responsable de la Casa de la Barceloneta.
Ha treballat en nombrosos projectes
d'història del Raval de Barcelona.

amb milers d’ossos. A l’interior encara hi quedava un tros de
collaret blanc, petits vasos i una ascla de sílex per tallar.

Vida agrícola
El nom de la població de Provençals apareix per primer
cop en un document escrit ni més ni menys que l’any 989. En
aquella època, els territoris agrícoles del voltant de Barcelona aprofitaven l’aigua del canal conegut com a rec Comtal
per regar i fer funcionar els molins fariners. Tot i que encara
existien moltes zones d’aiguamolls, els veïns havien aconseguit
crear terres de conreu. A més, es va construir una petita
capella dedicada a sant Martí de Tours. Aquella capella es
convertiria en església i esdevindria el centre de la població
al costat de masies com Ca l’Arnó, Can Cadena, Can Planas
i Can Riera. La dedicació a l’agricultura continuaria durant
l’època medieval, una activitat que es combinaria amb la
pesca, la caça i la ramaderia.

Sant Martí Vell
A l’edat mitjana, al voltant de Sant Martí de Provençals
hi havia una sagrera, un espai on no hi podia haver violència
feudal en un radi de trenta passes i que, segles després,
donaria nom al barri de la Sagrera. S’ha de dir que, al llarg
dels anys, el temple martinenc es va adaptar a diferents
estils arquitectònics. Al segle XV la portalada era gòtica i
mostrava sant Martí donant un tros de la seva capa a un
pobre. Al segle XVII va influir en l’edifici un art molt carregat
d’ornamentació que s’anomenava barroc.
L’edifici de la rectoria de l’església de Sant Martí havia
servit també de jutjat i, fins i tot, de presó. L’any 1868 la
rectoria va deixar de ser la seu de l’ajuntament, que a partir
de llavors es va ubicar en un edifici entre els barris del Clot i
el Poblenou. Encara faltaven uns anys perquè el poble de
Sant Martí de Provençals fos annexionat a Barcelona, fet que
es va produir l’any 1897.
Les festes del barri, dedicades a Sant Martí, se celebren l’11 de novembre.
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El nostre barri és conegut per molts noms. Hi ha qui li diu la
Verneda. D’altres parlen de Sant Martí. D’altres volen ser
només de la Palmera o la Pau o Via Trajana. El cert és que els
que vivim entre la Gran Via, el carrer d’Espronceda, les vies
del tren i el límit amb Sant Adrià de Besòs som de LA VERNEDA
DE SANT MARTÍ: vernedencs i vernedenques. La Verneda pel
bosc de verns, i Sant Martí per la dedicació al sant de l’església
de Sant Martí de Provençals.
Aquest territori ha estat històricament la porta
d’entrada a Barcelona pel nord i ha patit nombroses invasions.
Durant 300 anys va formar part del poble de Sant Martí de
Provençals i, des del 1897, pertany a Barcelona.
Ara farem un breu recorregut per la història i els indrets
més curiosos de LA VERNEDA DE SANT MARTÍ.

PETITA HISTÒRIA DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

MURALS I ESCULTURES

CARRERS AMB NOM DE DONA
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DANIEL CASTRO

Ana Figuera, Angeleta Ferrer, Àngels
Garriga, Clementina Arderiu, Conxita
Badia, Dolça de Provença, Duoda,
Francesca Bonnemaison, Joaquima
Raspall, Llibertat Ròdenas, MariaAntònia Salvà, Maria Espinalt i Font,
Maria Vila, Mercè Capsir, Montserrat
Garriga, Soledad Gustavo i Victòria
Kent són les dones que han donat nom
a carrers, places i jardins de LA
VERNEDA DE SANT MARTÍ.
A partir dels anys noranta van
augmentar el nombre de carrers que
reivindicaven les aportacions
femenines al desenvolupament social,
polític, científic i cultural de la ciutat
i del barri. Tot i així, el nombre de
carrers de Barcelona amb nom de dona
no arriba al 10 per cent.

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ és plena
d’obres d’art públiques. La més
cridanera és el mural de la façana que
dona a Guipúscoa del Centre Cívic
Sant Martí. Es titula Panorama,
representa la cara d’una dona i el va
pintar el 2015 l’artista cubà Jorge
Rodríguez Gerada.
A la façana de l’Escola Adela de
Trenquelléon (Guipúscoa, 24) hi ha un
plafó ceràmic que recorda la
inauguració del carrer, obra de Joan
Guivernau. A la cruïlla de la rambla
Guipúscoa i el carrer Julián Besteiro,
hi ha un mural de Josep Maria
Subirachs en què es representen ulls
i orelles.
Pel que fa a les escultures, cal
destacar La línia de la Verneda, obra
de Francesc Torres, que recorre tota la
rambla de Guipúscoa. La plaça de la
Palmera està ordenada a l’entorn
d’una gran escultura anomenada
El mur, obra de l’escultor nord-americà
Richard Serra.
Finalment, a la cruïlla dels carrers
Prim i Guipúscoa hi ha l’escultura
El llarg viatge, de Francesc
Torres Monsó.

Masies i fàbriques
El nucli de població al voltant de l’església de Sant
Martí va anar creixent a poc a poc. Es van construir més molins de farina, i més prats es van convertir en conreus, perquè
aquella era una terra molt fèrtil.
El nucli antic era el Fondo de Sant Martí i al seu voltant,
al llarg dels anys, havien anat apareixent masies com Can
Canals, Can Masover, Ca l’Armengol o Can Nyau. Algunes
han sobreviscut al pas del temps. Can Riera n’és una. Va ser
construïda al segle XVI i ens recorda el passat rural del barri
i la gran importància que va tenir el conreu de la vinya.
Al segle XIX, la Verneda va conservar la seva tradició
agrícola i va modernitzar els conreus amb noves tècniques.
D’altra banda, Sant Martí de Provençals es va industrialitzar
fins a convertir-se en el segon nucli fabril de tota Catalunya.
Les factories es van establir principalment a la part baixa del
municipi, mentre que els centres antics de Sant Martí i la
Verneda van quedar allunyats.
Tot i així, aquests canvis van fer que hi arribés gent
per treballar en l’agricultura i, sobretot, a les noves indústries
tèxtils mogudes per màquines de vapor. Aviat es van haver de
construir habitatges a prop de les fàbriques per allotjar
aquesta població nouvinguda.

Blocs de pisos
Recordeu que el nostre barri era ple de grans extensions
de conreus i d’algunes fàbriques? Doncs això canviaria al
llarg del segle XX. Amb el pas dels anys, al voltant dels antics
camins de la Verneda i del Fondo de Sant Martí es construirien
cada cop més cases. En aquells habitatges anirien a viure
obrers que treballaven a les indústries de Barcelona.

PETITA HISTÒRIA DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

ELS ARBRES DE LA VERNEDA
DE SANT MARTÍ
Avui dia, la plaça del Ram de l’Aigua és un homenatge
a les indústries tèxtils del passat que necessitaven molta
aigua per acolorir la roba. A poc a poc, les fàbriques van ser
substituïdes per blocs de pisos.

La Perona
Al llarg dels anys, a Barcelona es van construir diferents
poblats barraquistes com els que hi havia a Can Tunis, el
Carmel o el Somorrostro. Les barraques eren habitatges
provisionals que alguns nouvinguts a la ciutat es fabricaven
ells mateixos per viure-hi fins que poguessin pagar un pis. A
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ també hi va haver barraques.
Just a l’actual ronda de Sant Martí, al costat de la via del
tren, es trobava el poblat de la Perona. Sembla que va ser
construït al voltant del 1947 i hi vivia gent que havia arribat
a la ciutat per treballar en la indústria.
Com ens podem imaginar, les condicions de vida no
eren gens fàcils. A la Perona no hi havia clavegueres, ni llum

Si ens hi fixem bé quan passegem pel
barri, podem trobar alguns arbres molt
grossos. N’hi ha tres que estan
protegits com a arbres d’interès local i
tenen una història ben curiosa.
Alguns empresaris industrials que
havien fet fortuna a les colònies
americanes, sobretot al segle XIX,
quan tornaven a Catalunya plantaven
palmeres perquè els recordessin el
Carib. Per aquest motiu, n’hi havia
moltes al costat d’alguna fàbrica
important. Encara avui podem trobar
una gran palmera al carrer de
Guipúscoa amb el carrer de Bac de
Roda, just on hi havia la fàbrica
Blanqueo, Tintes y Aprestos Jover y
Castells (BTA). És un arbre declarat
d’interès local per l’Ajuntament de
Barcelona, com també un gran
plataner que hi ha al carrer de
Cantàbria, 72, i uns quants tarongers
situats al costat de l’església de Sant
Martí de Provençals.
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Obra Sindical del Hogar
L’Obra Sindical del Hogar (OSH) va inaugurar el 1957
el grup de pisos Parera, en honor del falangista Juan Antonio
Parera. Estan situats entre els carrers de Menorca, Guipúscoa,
Fluvià i Selva de Mar. L’OSH encara va construir una illa més
d’habitatges fins al carrer del Treball, que va ser coneguda
com les Cases Blanques.
El 1966, es va inaugurar el grup d’habitatges La Pau,
amb un centenar de blocs i 2.500 pisos. També va tenir problemes
i tres blocs de 16 pisos van haver de ser enderrocats el 1995.
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ va patir una gran manca
d’equipaments i les associacions de veïns van haver de lluitar
per trobar-hi solucions.

ARANTXA MORÁN

Via Trajana, el primer
Als anys cinquanta es van haver de construir blocs
d’habitatges per encabir-hi la gran quantitat de famílies
obreres que arribaven a LA VERNEDA DE SANT MARTÍ. Aquests
immigrants eren majoritàriament andalusos i havien vingut
per treballar a Barcelona. El 1953 algunes famílies van començar a viure als nous pisos de l’Institut Municipal d’Habitatge que s’havien aixecat al costat de la via Trajana. Les
cases tenien problemes estructurals i al cap dels anys van
haver d’enderrocar-les i tornar a construir-les.
Dos anys després, va ser La Caixa de Pensions la que
va inaugurar un grup d’illes de cases al costat del camp de
futbol municipal La Verneda, entre els carrers del Treball i de
l’Agricultura. Altres empreses, cooperatives i institucions van
construir blocs al barri, com ara Gallina Blanca, Telefónica,
Banesto, Caixa de Barcelona, Nuestra Señora de la Fe,
Montseny, Mútua Tèxtil o Santo Ángel.

PETITA HISTÒRIA DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

FRANCESC ALEMANY

LES FONTS FANAL

DANIEL TORRADO

LA PORTALADA DE L’ESGLÉSIA
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L’església de Sant Martí de Provençals
es va construir en honor del patró dels
cavallers i protector dels que
tractaven amb els animals que
portaven ferradures, com per exemple
els cavalls o els muls. Per aquesta raó,
durant molt de temps la porta
d’entrada va estar plena de ferradures.

elèctrica ni aigua corrent. A més, les barraques no estaven
preparades per suportar el fred gèlid de l’hivern ni la calor
sufocant de l’estiu. Tampoc hi havia escola i els nens havien
de caminar una bona estona si volien estudiar.
Quan el dictador Francisco Franco va venir a Barcelona
l’any 1966, es van enderrocar les barraques del Somorrostro
per no donar una mala imatge. Moltes de les famílies que hi
vivien es van haver de traslladar fins a la Perona, on cada cop
hi havia més gent i les condicions de vida eren pitjors. L’any
1976 hi vivien unes 3.000 persones. Tot i que quatre anys
abans s’hi havia construït la primera escola, la Perona continuava tenint moltes mancances. Les associacions de veïns es
van unir per reclamar solucions. Finalment, les darreres barraques que quedaven a la Perona es van enderrocar l’any 1989, i
en aquella zona avui hi ha el parc de Sant Martí.

Lluites veïnals
Si mirem enrere, LA VERNEDA DE SANT MARTÍ havia
passat de ser una zona agrícola plena de camps de conreus a

La font de la Rambla de Canaletes és
molt famosa, però al nostre barri en
tenim dues d’iguals. Meitat font i
meitat fanal, van ser dissenyades
l’any 1889 i estan decorades amb
l’escut de la ciutat. Si us hi fixeu bé,
tenen un petit abeurador per a gossos.
Una està situada a la cruïlla de la via
Trajana amb el carrer de Binèfar, i
l’altra a la plaça de la Infància.

convertir-se en un barri farcit de blocs de pisos sense gairebé
espais verds. Per aquest motiu, l’any 1977 les associacions
veïnals van presentar un pla popular en què exigien parcs,
escoles, centres socials, hospitals o poliesportius.
Els anys següents els veïns i veïnes van lluitar per un
barri digne, fins que van aconseguir diverses reivindicacions:
que no es construïssin edificis a la plaça dels Porxos; que el
carrer de Prim es convertís en una rambla; que es cobrís parcialment la Gran Via per evitar el molest soroll dels cotxes;
que s’edifiqués una escola de formació professional al solar
del Pont del Treball; que es construís una piscina al carrer de
Binèfar, o que es remodelés la rambla de Guipúscoa, on el
1997 arribaria la línia 2 del metro.

La cultura popular al barri
A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ les entitats culturals
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participen activament en les celebracions del barri. Hi ha
nombroses entitats: la Colla Gegantera de La Verneda - Sant
Martí, amb la Dolça i el Martí; els Diables de la Verneda i les
Guspires de Sant Martí, amb la seva bèstia Espiadimonis; les
cuques, gegantons i capgrossos, i grups musicals i de percussió
i de circ de les diferents escoles; els bastoners de l’Institut
Bernat Metge; l’escola sardanista de l’associació de veïns la
Palmera Centre; les germandats rocieras del Santo Ángel i La
Pau, amb les seves carretes fent la romeria del Rocío cada
segona Pasqua; el Centro Andaluz Comarca de Estepa y Sierra Sur, amb la seva caseta a la Feria de Abril i el seu grup de
dansa; el grup folklòric gallec de Cova da Serpe, amb el
Festival Musical Galego que celebra cada any; les nombroses
corals...
El Pla de barris de la Verneda i la Pau ha creat una
nova festa que se celebra a la plaça de la Palmera al mes de
maig i que aplega tots els grups de cultura popular del barri:
el Popularri.
Aquesta celebració s’ha afegit al cicle festiu anual,
que comença amb la cavalcada de Reis i segueix amb el
Carnaval, la diada de Sant Jordi, el PrimaVern, la revetlla de
Sant Joan, les festes majors d’estiu, la Diada nacional, la
Mercè, la festa major per Sant Martí, la Nit d’Ànimes, Nadal...
i torna a començar.

Un barri molt esportiu
Un barri, doncs, que estima i practica l’esport. Per als
Jocs Olímpics de Barcelona 1992 es va construir el poliesportiu
del carrer d’Espronceda. Els altres centres esportius van acollir

Una vila sempre oberta,
D’obrers i de menestrals,
primer poble i ara barri:
Sant Martí de Provençals.
Qui ha dictat aquest romanço
un deure filial vol complir,
que al número ú va néixer
del Fondo de Sant Martí.

moltes delegacions d’arreu del món per entrenar-se abans de
les competicions. Els frontons Bac de Roda van ser la subseu
dels Campionats del Món de Pilota del 2018.
Al barri també tenim la Casa de l’Esport, un edifici on
conviuen una vintena de federacions esportives catalanes,
entre les quals les de basquetbol i futbol sala.

EL FUTUR: UN BARRI FERROVIARI
L’antiga estació de mercaderies de la Sagrera s’està
convertint, lentament, en una nova estació ferroviària d’alta
velocitat i rodalies. En la seva construcció han quedat sota
terra moltes restes arqueològiques de gran valor, entre elles
la vil·la romana dedicada a la producció de vi fins al segle V.
L’estació és el futur del barri. No només perquè per fi
el veïnat podrà pujar a un tren, sinó perquè suposarà una
transformació física i social enorme. Entre la ronda de Sant
Martí, el carrer de Santander i la rambla de Prim es construiran més de 3.000 habitatges, que vol dir més de 10.000
habitants nous en un barri que no arriba als 55.000. Això
comportarà la creació d’equipaments nous: institut, escoles,
centre de salut... Tot aquest nou barri dins del barri s’articularà al voltant de la masia Can Riera.
A més, l’estació estarà coberta per un gran parc. Al
disseny hi destaca un gran roserar, que s’ubicarà entre els
ponts del Treball i de Bac de Roda.
L’antiga estació de La Sagrera es va construir el 1918
sobre la línea del ferrocarril a Granollers que s’havia posat en
servei el 1854, quan els terrenys encara pertanyien a l’antic
municipi de Sant Martí de Provençals.
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El folklorista Jaume Arnella va
compondre un romanço en què
s’explica la història de l’antic poble de
Sant Martí de Provençals. El va crear
el 1988 per estrenar-lo davant de la
masia Ca l’Arnó acompanyat dels
Minimàlia Manufactures Musicals. El
títol complet és Romanço de Sant
Martí de Provençals, en el que
s’explica, per sobre, la història de la
vila des dels orígens fins als nostres
dies.
La masia estava essent recuperada per
al barri per un camp de treball
internacional. La composició te 91
estrofes amb cinc tonades diferents i
consta de nou apartats: Introducció”,
“Orígens”, “Pirates”, “Bandolers”,
“1714. La Guerra de Successió”, “El
general Manso”, “L’Agregació”,
“Barris” i “Comiat”. Acaba dient:

CARLOS AZAGRA&ENCARNA REVUELTA

ROMANÇO DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

estvdis
Daniel Venteo Meléndrez

ELS gegants de La Verneda
Capítol dedicat als Gegants de La Verneda del llibre "Imatgeria festiva de Sant
Martí (1953-2006) publicat per l'Ajuntament de Barcelona el 2006. Apareixen
tots els gegants, gegantons, bèsties i capgrossos dels barris del Districte de
Sant Martí.

10 auro invento-03-novembre 2021

La Festa Major de la Verneda
Durant molt anys en què Barcelona no disposava de
les seves pròpies institucions d’autogovern democràtiques,
les associacions de veïns van exercir un paper fonamental en
la cohesió social i la promoció cultural dels barris. Aquest
també fou el cas, especialment, del barri de la Verneda, amb
l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals i l’Associació
de Veïns de la Verneda Alta. Al marge d’elles, durant la dècada
dels setanta no hi havia cap entitat cultural ni cap local on se
celebressin actes culturals. La història del líder de la primera
d’aquestes associacions, Manuel Martínez, ha quedat recollida
en el llibre El nieto del lector de periódicos (2002), escrit per
la periodista Joaquima Utrera, mentre que la història de la
segona ho ha estat en una altra publicació de gran interès:
Records d’una lluita per un barri millor: l’Associació de Veïns
de la Verneda Alta (2004).
Segons els membres de la Societat d’Estudis de la Verneda de Sant Martí, el concepte de cultura que tenia aquesta
associació «era molt diferent del que tenia l’Ajuntament [de
la dictadura]. Això va originar un seguit de discussions entre
les dues parts. Qualsevol acte que motivés els veïns a baixar
a la plaça l’Associació el considerava com a acte cultural. En
canvi, l’Ajuntament considerava la cultura des d’una perspectiva més estricta i tradicional. La feina que va fer l’Associació per organitzar la primera Festa Major (per la festivitat de
Sant Martí) es podria comparar a la del pagès que llaura per
primera vegada una terra erma. La programació dels actes
va ser molt rudimentària. Recordem que era l’any 1976 i els
veïns tot just acabaven d’inaugurar l’únic espai lliure on es
podia fer una celebració popular: la plaça de la Verneda». La
referència a la terra, en el cas de la Verneda, no era gratuïta.
El barri havia estat, històricament, en paraules de Josep M.
Huertas, «l’horta de la ciutat». I tampoc no és casual, com

Daniel Venteo, historiador, periodista i
museòleg, és autor d'una vintena de
llibres sobre la història de Barcelona.
Coordina les trobades dels centres
d'estudis locals de la ciutat.

veurem més tard, que els gegants del barri siguin, precisament, una parella de moliners.
Abans d’aquella primera Festa Major popular i catalana després de la mort del dictador, tot i que encara no abans
de la fi de la dictadura, al barri només s’havien organitzat
celebracions més o menys sentides, com ara la festa que organitzaven els comerciants del carrer de Cantàbria pel Pilar.
A la celebració hi havia ball, firaires, casetes i activitats per
als infants, però la seva existència, a cavall dels anys seixanta

Abans d’aquella primera Festa
Major popular i catalana al barri
només s’havien organitzat
celebracions més o menys sentides,
com ara la festa que organitzaven
els comerciants del carrer de
Cantàbria pel Pilar
i setanta, no va ser gaire estable. Amb la Festa Major organitzada pels veïns, a la celebració es va afegir un necessari to
reivindicatiu que ha mantingut al llarg dels anys i que ha
estat especialment efectiu, entre d’altres, tant en la lluita
per a la conservació de Ca l’Arnó, en els primers temps de la
mà de les associacions de veïns de Sant Martí de Provençals
i de la Verneda Alta, com en la millora de la qualitat de vida
en els més recents. La Verneda era, llavors, un barri relativament jove, amb molts matrimonis joves i des de les associacions
de veïns es va treballar intensament per arrelar les tradicions
populars catalanes. Progressivament al barri es van anar organitzant cada vegada més celebracions populars a peu de
carrer, com ara la commemoració de la Diada Nacional de
l’Onze de Setembre, el tió per Nadal, la recuperació de la
festa de Carnaval, la revitalització de les ballades de sardanes, parades de llibres i altres accions especials per la Diada
de Sant Jordi, la fira d’artesania i llaminadures de Sant
Ponç, la revetlla de Sant Joan, mostres gastronòmiques, etc.
Tot plegat per contribuir que els veïns sentissin seu l’espai

ELS gegants de La Verneda

La primera parella de gegants de la
Verneda fotografiats davant
l'església de Sant Martí Vell

públic com a lloc de trobada, de convivència i d’intercanvi.
Amb el pas dels anys, tots aquests esforços han donat com a
resultat iniciatives, com veurem després, com ara la construcció de la parella de gegants de la Verneda.
Després de la primera Festa Major del 1976, la següent
edició que fou especialment lluïda fou la de l’any 1981, en el
que ha estat qualificat pels membres de la Societat d’Estudis
de la Verneda com «una experiència que després s’ha demostrat fonamental per a la història de la vida cultural del barri:
una festa coordinada». Les associacions de veïns de la Verneda Alta, de Sant Martí de Provençals, de la Palmera i l’Ateneu
Llibertari van coorganitzar plegats una festa que tingué una
rebuda entusiasta entre la ciutadania. Després d’uns anys
de certa inestabilitat, a mitjan dècada dels vuitanta, la Festa

Major es reanimava amb la constitució, el 1986, de la Coordinadora d’Entitats de la Verneda de Sant Martí, coneguda popularment com a VERN. Amb una trentena d’entitats al seu
darrere, la nova coordinadora va reprendre l’organització de
la Festa Major del barri i ben aviat es va convertir en un punt
de referència del moviment associatiu a la Verneda. Amb la
perspectiva de la celebració dels Jocs Olímpics del 1992, el
barri de la Verneda es va beneficiar amb potents actuacions
de millora, com ara la construcció del pont de Felip II-Bac de
Roda, que trencava el tradicional aïllament d’una part del
barri, la construcció del poliesportiu de la Verneda, l’arranjament del Parc de Sant Martí, la reurbanització de la ronda de
Sant Martí, l’arribada del metro... Any rere any, la Festa Major
esdevenia una tribuna excepcional per valorar les millores i
reclamar-ne de noves. La iniciativa popular també va afavorir
la conversió de l’antiga via ràpida del carrer de Guipúscoa en
una bella rambla enjardinada. El 20 de setembre de 1996, en
el marc de les festes de la Mercè, s’obrien dues noves estacions
de metro: les de Bac de Roda i Sant Martí. Des del 1999 la
rambla llueix una intel·ligent escultura de l’artista visual
Francesc Torres, sobre la història de Sant Martí. Avui l’associacionisme al barri de la Verneda és especialment actiu,
amb entitats culturals i associatives consolidades, com per
exemple l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals, la

Coordinadora VERN, l’Escola d’Adults, l’Associació Sant Martí
Esport (ASME), el Centre de Solidaritat “Verneda Solidària” i
els Equips de Treball de Cultura Popular (ETCP), entre moltes
altres.

ELS GEGANTS DE LA VERNEDA
La parella de gegants de la Verneda es va començar a
gestar a la Barcelona post-olímpica l’any 1993. A la Festa
Major d’aquell any es va fer una crida ciutadana per crear
una parella de gegants. Segons la novella Colla Gegantera de
la Verneda de Sant Martí, es tractava de «construir un nou
símbol d’identificació del barri, donant un pas endavant en
la creació d’aquesta tradició i festa al barri». La constitució
d’aquesta Colla gegantera va ser, precisament, una de les
primeres manifestacions de la ferma voluntat d’un grup de
veïns i veïnes per materialitzar el projecte dels gegants. El
pregoner a la Festa Major del 1993 havia estat, precisament,
una persona molt vinculada el món geganter barceloní, en
Josep M. Gol i Perlàsia, veí del barri i persona destacada en la
recuperació i difusió de la cultura tradicional.
Un dels primers reptes amb els quals es va enfrontar
la Colla per construir els gegants va ser l’econòmic. El finançament de la seva construcció va esdevenir una oportunitat
única per idear alternatives viables a la injecció de recursos
per part de les administracions. Va ser així com la Colla va
organitzar diverses activitats lúdiques per implicar el veïnat
en el finançament de les seves figures festives. La principal
fou l’organitzada el dia 5 de juny de 1994 al Parc de Sant

11 auro invento-03-novembre 2021

L'any 1981, les associacions de veïns
de la Verneda Alta, de Sant Martí
de Provençals, de la Palmera i
l’Ateneu Llibertari van coorganitzar
plegats una festa que tingué
una rebuda entusiasta entre
la ciutadania

ELS gegants de La Verneda

L'actual parella de gegants de la Verneda
fotografiats davant l'església
de Sant Martí Vell
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figures. L’any 1994 contribuïa a la celebració de la Festa
Major del barri amb l'organització de la Primera Trobada de
Gegants de la Verneda de Sant Martí. Va ser una nova oportunitat per implicar el veïnat en el projecte d’en Martí i na
Dolça, cada vegada més avançat, i recollir mes recursos econòmics, cosa que es va fer mitjançant la venda de la popular
loteria de Nadal.
En previsió que els gegants, per ballar, necessitarien
anar acompanyats dels seus músics, la Colla de la Verneda
va organitzar un curset de tabalers i grallers i es va participar en diverses trobades geganteres.
Finalment, el 8 de juliol de 1995 la Colla recollia els
seus anhelats gegants a Tarragona. Aquella mateixa nit ja
dormien a la Verneda. Tot i que encara no estaven acabats
del tot, perquè els faltaven alguns petits detalls, els nous

Martí: la Festa Pro-Gegants. Hi van col·laborar diverses
entitats del barri i va ser una oportunitat excepcional per
popularitzar el projecte. Durant la festa es va celebrar un
cercavila amb diversos gegants convidats, es va fer un sorteig
i es van vendre samarretes per recaptar fons. També va tenir
lloc un dels actes més transcendentals per a la futura socialització de les figures: es van escollir, partint de les propostes
dels participants en la festa, els noms dels nous gegants,
que van ser els de Dolça i Martí. L’elecció del constructor i la
temàtica dels gegants era un altre dels reptes als quals calia
donar resposta. Segons Rosalia Molina i Maria Josep Zaragoza, de la Colla dels Gegants de la Verneda, «per donar personalitat pròpia als gegants, com a nou element d’identificació
cultural de la Verneda de Sant Martí, vam creure important
recuperar una petita part llunyana de la història del nostre
barri. Així, després de fer una recerca i de conèixer la història
del barri, i de molt pensar, la Colla de Geganters, juntament
amb la Coordinadora d’Entitats VERN, vam decidir un aspecte
que representava al barri, fa molts i molts anys: eren els molins de farina. Per tant, era clar que els personatges més significatius eren els moliners. Un cop vam tenir clar quins eren
els personatges, calia donar-los forma real, i així es va encarregar a un veí del barri el projecte de dibuix dels futurs gegants.
Va ser a partir d’aquest punt on es podia començar la construcció d’en Martí i na Dolça».
Al temps que es treballava en la construcció material
dels gegants, la Colla de la Verneda va anar participant en
diverses activitats preparatòries abans del part de les seves

L’any 1994 contribuïa a la celebració
de la Festa Major del barri
amb l'organització de la Primera
Trobada de Gegants de la Verneda
de Sant Martí
gegants van començar a participar des de bon principi en
totes aquelles activitats a les quals eren convidats, com ara
la jornada per l’Esclerosi Múltiple celebrada al C. N. Júpiter
aquell mateix estiu. Els gegants no es van banyar a la piscina, però sí que es van mullar perquè aquell dia la pluja va fer
acte de presència de manera inesperada.
Faltaven pocs mesos per a la presentació en públic i el
bateig dels nous gegants de la Verneda, prevista per a la
Festa Major, concretament el dia 12 de novembre.
Per al conjunt del barri, els gegants de la Verneda, la
Dolça i en Martí, van esdevenir una realitat tangible el mateix
1995. El barri estrenava dos nous “grans veïns” que van convertir la festa, com proclamava el lema de la Festa Major, en
una “festa gegant”. Van ser presentats en públic i batejats
durant la Festa Major d’aquell any, de la qual van esdevenir
protagonistes indiscutibles: van ser els pregoners. La seva
intervenció va ser el següent:
Pregó de la Festa Major de 1995 pronunciat per la
Dolça i en Martí
Martí: Pagesos i artesans,
Monjos i capellans:
Al Parc de Sant Martí
Un cop més celebrem la festa de cada any Per les collites dels
nostres camps.
Dolça: Escolta Martí, aquest començament del Pregó és molt
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La Dolça i el Martí van ser els
protagonistes indiscutibles de la Festa
Major de la Verneda del 1995

El diàleg igualitari es pot dur a
terme si els educadors i
educadores no tenen estratègies
preconcebudes que volen imposar
a les persones participants, i si
aquestes sempre saben què està
passant a les aules, perquè
les coses es fan d’una determinada
manera, i quins objectius
hi ha darrera de cada
intervenció pedagògica
Martí: Em sembla molt bé. Però no t’allarguis massa que ja
tinc ganes de donar una bona Festa Major a tothom. Digues
Dolça.
Dolça: Benvinguts a la Festa Major d’enguany.
Martí: Si fa no fa, comences com jo fa un moment.
Dolça: Martí, deixa’m dir! Aquest any s’anomena “Fes-la
gegant” per donar-nos la benvinguda a nosaltres dos, Dolça
i Martí, els vostres pregoners, els vostres gegants. Per fi hem
arribat. Ha calgut molt temps de treball i d’espera, moltes
persones, homes, dones, grans i petits, han posat molt
d’esforç i d’il·lusió perquè la nostra presència fos una realitat.
Som grans, alts i forts, però no ens movem sols; necessitem la
il·lusió i l’esforç de tots plegats per poder tenir vida pròpia,
per continuar movent-nos i participar en les festes d’arreu
del món com a ambaixadors de totes i tots, veïnes i veïns del
nostre barri.

Martí: Ha passat molt de temps d’ençà que aquesta vila, ara
barri nostre, era ple de masies, camps de conreus i molins;
era un lloc de pas mitjançant el camí de la Verneda, on vivien
pagesos i artesans, i nosaltres els moliners. Hem vist canviar
aquest barri i molts d’altres, i no entenem per què els humans
vau canviar el paisatge agrícola pel residencial, les masies
pels grans blocs de pisos, els nostres molins per la fàbrica de
la Coca-Cola; i us capfiqueu a fer-lo cada cop menys habitable.
Dolça: Encara entenem menys coses com: que després d’anys
d’obres interminables al carrer Guipúscoa, encara no s’hagin
acabat, i sembla ser que ningú no es recordar de fer-ho, ja
que ha passat gairebé un any i tot continua igual, sense tenir
la nostra rambla i que aquesta arribi a tot el barri. Que hi
hagi edificis que s’esquerden per manca de planificació i
voluntat urbanística i política. Que malgrat patir d’anys
d’obres al barri per construir els túnels de la línia II del metro,
aquest encara no funcioni en el nostre barri. Que la nova
escola d’adults encara sigui una il·lusió i no una realitat. I
també hem sentit que encara volen fer més coses... però no
pas per a millorar el barri, sinó per a interessos d’altres, com
la construcció de l’estació de l’AVE i una nova terminal de
rodalies a l’estació de la Sagrera, a sota mateix del pont del
Treball; de ben segur que seran unes obres que com sempre
patirem els veïns al llarg de prop de deu anys.
Martí: I gràcies a la nostra gran alçada, podem veure moltes
més coses que els petits humans no arriben a veure. Veiem el
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bonic, però et recordo que estem a l’any 1995. És elegant, tal
com el feien els nostres avis i rebesavis, però els temps han
canviat i la manera de fer el pregó també.
Martí: Sí, ja ho sé Dolça, però m’agrada tant aquest començament... Em remunta cent o dos cents anys quan encara hi
havia camps, conreus i molins, amb el seu nucli al voltant de
Sant Martí: Can Planes, Can Riera, Can Cadena i Ca l’Arnó
amb la seva finestra gòtica i l’escut pairal de 1689.
Dolça: I en un pla de 1697 apareixen molins a Sant Martí,
anomenats “de dalt” i “de baix” d’on diuen que era mosso en
Josep Manso. Però mira, la gent que ens està escoltant espera
un discurs popular per donar a conèixer les notícies que ens
afecten a tots i totes, i no la història de Sant Martí. Què et
sembla si els llegim el que hem escrit tu i jo, i després acabes
amb el teu pregó nostàlgic?

ELS gegants de La Verneda

Els Gegants Nous de la Verneda i la seva colla
actual durant la Festa Major del Clot-Camp de
l'Arpa del 2005, a la plaça de Valentí Almirall

fum que surt de Bòsnia, on encara no s’ha arribat a una veritable pau. On la gent lluita per motius ideològics, polítics,
lingüístics i religiosos; i moltes vegades per cap d’aquests, i
on s’ha demostrat, una vegada més, l’estupidesa i la vergonya
humana de l’absurd de les guerres.
Dolça: Tres vegades ens hem hagut de tapar els ulls davant
la deflagració de les proves nuclears a Muroroa. No hem pogut
veure durant uns minuts el magnífic paisatge d’aquelles
illes. Si continuem així, aviat no podrem veure ni aquest
magnífic paisatge ni cap altre de la resta del món, perquè
l’anirem fent desaparèixer.
Martí: Vols dir que passarà això?
Dolça: Martí, això és molt seriós, no és cap broma, és una
realitat actual que ens afecta a tots. Deixa’m continuar.
Martí: Està bé.
Dolça: Exigim l’aturament de tota prova nuclear arreu del
món, ja que estan pensades per fomentar les guerres, amb
armes més mortíferes, més contundents i de més grandària.
Nosaltres no volem cap guerra, ens declarem insubmisos per
convicció i alçada. No volem lluitar ni a favor ni en contra
d’altres gegants. Volem la PAU.
Martí: Veiem pel forat de l’ozó les estrelles molt més clares, i
alhora ens estem quedant cecs. Les preferim veure de nit,
sense cap porta oberta a l’espai.
Dolça: Veiem tot l’intríngulis polític del nostre país. Els
prepactes, els pactes i els postpactes que el que fan és distorsionar la voluntat popular a mercè d’interessos partidistes
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I gràcies a la nostra gran alçada,
podem veure moltes més coses que
els petits humans no arriben
a veure
i provoquen un desgavell polític considerable. Nosaltres no
som cap partit, ni reconeixem cap patró, ja que som part de
tots vosaltres, però estimem el nostre país i la nostra llengua,
sense entrar en contradicció amb altres cultures properes.
Martí: Vés amb compte Dolça que prop nostre hi ha uns senyors
amb corbata que han posat cara seriosa quan has dit no sé
què dels pactes.
Dolça: Per què deu ser? Tampoc no entenem per què les persones no es poden entendre pel sol fet de ser diferents. La tolerància és la mínima qualitat per poder ser persona humana.
Nosaltres, els gegants, la practiquem, i ens enriqueix conèixer
gegants d’altres cultures, per això ens rebel·lem quan veiem
una sèrie d’Homo NO Sàpiens que es dediquen, mitjançant
l’ús i abús del poder, a discriminar i maltractar persones que
pensen diferent, que tenen el color de la pell diferent o que
creuen diferent.

Martí: No entenen que la diferència és un estímul per viure,
per conèixer, per aprendre.
Dolça: També hem vist els actes que s’han organitzat per
celebrar el 50è aniversari de l’ONU, entitat teòricament àrbitre
en els conflictes d’arreu del món. Aquesta entitat fa molta
feina, però, com tota entitat, necessita un finançament per
part de tots els països que la formen, i el que és més sorprenent
és que tots tenen deutes amb ella, sobretot els EUA, per què
deu ser?
Martí: Ara que anomenes el finançament, això em recorda que
encara no estem pagats del tot, oi? Em sembla que quan ens
van prometre els Gegants per la Festa Major de 1994 es referien a l’empenta popular i no als pressupostos.
Dolça: Podem aprofitar que al nostre costat tenim persones
que han sigut escollides per tots nosaltres com a representants de les institucions que havien de gestionar les nostres
vindicacions, i preguntar-los-hi.
Martí: Són els de la cara seriosa d’abans. Aprofitem ara per
dir-los alguna cosa més.
Dolça: Just! És el moment de recordar-los, una vegada més,
que donin els passos necessaris per allargar i acabar la nostra
rambla del carrer Guipúscoa, per posar semàfors en cruïlles
perilloses, per solucionar la reducció d’aparcaments, per trobar
sortida als locals de diverses associacions de barri, perquè
l’ESO sigui una realitat i no un projecte agafat amb puntetes,
perquè l’escola d’adults tingui el seu propi local, per donar
als joves uns contractes de treball dignes, per estudiar
l’impacte de les obres del metro en diferents edificis del barri
i per acabar les obres del metro, encara que nosaltres, malgrat
tot, no hi podrem pujar mai.
Martí: Ep! T’oblides una cosa important per a nosaltres dos.
Un local en condicions per a la nostra Colla Gegantera.

ELS gegants de La Verneda

Els gegants a la seva "casa" de Can Planas

Any rere any els gegants del barri
han intentat estar presents en la
Festa Major de la Verneda i altres
celebracions pròpies, com ara
Primavern, i encara d’altres de la
resta del districte de Sant Martí i
també la Mercè
Martí: Pagesos i artesans,
Monjos i capellans:
Al Parc de Sant Martí
Un cop més celebrem la festa de cada any
Per les collites dels nostres camps.
Enguany, però, amb més gatzara
Perquè ens investiran pregoners majors.
Aquesta setmana serà de gran divertiment
I tots hi sou convidats.
Ens acompanyaran en el festeig
Totes les persones que han preparat la festa.
Vingueu tots ben mudats
Amb els millors vestits que tingueu.
Deixeu les vostres ocupacions habituals i maldecaps
I veniu tots a disfrutar de la Festa Major
Dolça i Martí: Bona Festa Major 1995!

La Dolça i en Martí es donen a conèixer al barri
«Vet ací, que per fi ja hem arribat, estarem amb
vosaltres per les festes del barri d’enguany. El nostre part ha
estat llarg i ple de dificultats, però hem crescut molt i els
nostres “pares i mares” ja ens han posat nom: ens diem
Dolça i Martí.
Hem nascut d’aquesta terra abans plena de camps i
conreus i tan rica que fins i tot hi havia molins, aigua i boscos
de verns... Per a nosaltres, els gegants, el temps passa molt
de presa, i us veiem als humans tan afanyats fent i desfent
tot allò que ens dóna la Mare Terra. I hem vist que aquell
paisatge ha canviat, i on abans hi havia conreus per alimentar tota la gent de la ciutat anys després -segles per als
humans- van arribar màquines que ho van malmetre i gent
que venia de qualsevol indret de Catalunya, i de la Península,
i d’arreu del món...; s’instal·laven fàbriques i es feien pisos i
la gent treballava molt per mantenir-se a si mateixos, les
seves famílies i també d’altres que es deien “especuladors”...
Els veïns del que ja aleshores era un barri de la ciutat,
la Verneda, estimaven, treballaven, tenien il·lusions i... volien
sentir-se a gust en el lloc on, moltes vegades, només venien a
dormir.
El barri es va anar omplint de nenes i nens, joves i
grans... que vibraven de ganes de fer coses, de manera que
tothom que hi visqués es pogués considerar ciutadana i ciutadà
d’aquest barri nostre i tenir tot allò que acompanya i fa plena
de joia la vida humana.
Res més que per tot això que entre totes i tots, que ens
teniu al cor, ens heu buscat i ens heu trobat. Gràcies a la

15 auro invento-03-novembre 2021

Dolça: És veritat. Demanem doncs als responsables de dur a
terme totes aquestes reivindicacions que siguin conseqüents
amb el que diuen i amb el que fan, no sigui que...
Martí: Bé, Dolça, ara ja és el moment de començar la nostra
Festa Major.
Dolça: I tant! Com veureu, la Festa Major és plena d’actes per
a tots els gustos. Us volem recordar que aquesta festa i totes
les anteriors han estat pensades i preparades per un munt de
gent del nostre barri que han treballat i han donat moltes
hores lliures perquè tothom ara en pugui gaudir. Per això us
volem encoratjar a participar de valent en tots els actes públics
i demanar-vos la vostra ajuda per a les properes festes majors
del nostre barri, encara que ens retallin els pressupostos, ja
que la gent nova sempre porta idees noves.
Martí: Cal recordar també que el nostre bateig es farà el dia
12 de novembre, aquí mateix, i esperem que ens acompanyeu
al llarg de tota la Festa Major i en totes les activitats que
anirem fent per poder tenir vida pròpia, la vida que entre
totes i tots plegats vulgueu donar-nos.
Dolça: Ara ja pots treure el pregó del bagul i dir-lo en veu ben
alta, que a mi també m’agrada molt.

ELS gegants de La Verneda

De celebració per la Via Trajana,
7 de gener del 2005

il·lusió i empenta i ganes que uns quants de vosaltres heu
posat, la Colla de Geganters de La Verneda de Sant Martí,
heu fet possible el nostre naixement.
Així, de la mà de la Colla de Geganters, ens presentarem
a tots i totes vosaltres, joves, grans, nens, petites... acompanyats de totes les Colles Geganteres convidades al nostre
bateig.
Només assistint al bateig i acompanyant-nos en totes
les activitats que anirem fent, podrem tenir vida pròpia: la
vida que entre totes i tots plegats vulgueu donar-nos.
Us hi esperem!! Per molts anys.
Dolça i Martí. Colla de la Verneda».

ELS GEGANTS NOUS DE LA VERNEDA
L’any 1998 el barri de la Verneda estrenava una nova
parella de gegants, de les mateixes característiques i denominació que substituïa els anteriors.
Al llarg de la seva existència la Colla dels Gegants de
la Verneda, com és obvi i habitual en la resta de colles, ha
experimentat diversos alts i baixos que han condicionat, en
certa mesura, la projecció de les seves figures festives. Any
rere any els gegants del barri han intentat estar presents en
la Festa Major de la Verneda i altres celebracions pròpies,
com ara Primavern, i encara d’altres de la resta del districte
de Sant Martí i també la Mercè.
En els últims anys a l’entorn de la Colla dels Gegants

de la Verneda s’ha format un grup humà extraordinàriament
multicultural, format per persones d’aquí i de procedències
ben diverses, com ara el Marroc, Portugal, els Estats Units, i
l’Amèrica Llatina, entre d’altres. La Colla dels Gegants manté
una estreta relació amb el Casal-Residència de la Gent Gran
de la Verneda. Fa algun temps, aquest Casal guardà els
gegants i fou al seu pati on els membres de la Colla van fer
els primers assaigs ajudats per membres de la primera Colla. Ja fa anys que els gegants disposen del seu propi local,
construït a mida, al Parc de Sant Martí. Amb motiu de la celebració de la Festa Major de la Verneda del 2006 la Colla
estrena un capgròs, l’Àvia Martina, donat per la Fundació
Salut i Comunitat i el Casal-Residència de la Gent Gran de la
Verneda.

CICLE DE XERRADES SOBRE LA HISTÒRIA DE
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
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La Barcelona dels anys 50
La Guerra Civil feia més de deu anys que s’havia acabat, però les greus conseqüències sòcio-econòmiques que va
causar a la població es feien especialment evidents en les
grans aglomeracions com Barcelona on, dia rere dia, anaven
arribant onades d’immigrants procedents de tot l’Estat, sense
que la ciutat es trobés preparada per absorbir-les. Començava
així una nova i important arribada d’obrers a Barcelona,
després d’aquella de la revolució industrial i de l’Exposició
Universal de 1929. Molts obrers, a més d’enfrontar-se amb
les dificultats de trobar feina, patien per la manca d’habitatge. La situació provocà la proliferació del barraquisme i el
fenomen dels rellogats. Tot i que no tan espectacular, això
darrer no deixava de ser una situació dramàtica, ja que, en
molts casos, dues i fins i tot tres famílies es veien obligades
a conviure en pisos de dimensions reduïdes.
El Govern va intentar com fos que les empreses s’aboquessin a construir habitatges per als obrers però la primera
resposta que va obtenir de la iniciativa privada no va ser suficient i es va veure obligat a adoptar mesures contundents i
d’urgència. D’una banda, en un primer moment, retornava
els immigrants al seu lloc d’origen, mentre que de l’altra va
començar a planificar la construcció d’habitatges socials a
l’engròs. Pel que fa a les expulsions, milers de famílies van
ser obligades a marxar de Barcelona a mitjans dels anys 50,
davant la falta de treball i la possibilitat, com apuntava una
publicació de l’època (01), que acabessin acampant al mig
de la plaça de Catalunya.
El Servicio de Evacuación y Construcciones del Gobierno Civil era l’encarregat d’espantar els barraquistes i de fer
la convenient propaganda perquè el missatge atemoritzador
arribés a les zones més degradades d’Espanya, on els camperols, empesos per la fam i les falagueres notícies que els
arribaven dels familiars i amics que havien marxat buscant

Montse Oliva Vilà (1966-2018) va ser
periodista, cronista parlamentària i
delegada a Madrid del diari "El Punt Avui".
També té un llibre sobre el barri de La Pau.

fortuna i que els asseguraven que hi havia treball a les
fàbriques, seguien fent les maletes per traslladar-se a les
grans ciutats.
Les expulsions van servir de ben poca cosa. On es treien
dues barraques, l’endemà n’hi havia quatre. El pocs espais
lliures que es podien trobar a l’Eixample s’edificaven de forma caòtica, amb passatges pel mig que formaven autèntics
laberints. A més a més, els immigrants no podien pagar el
que valien els escassos pisos que quedaven lliures al centre
de la ciutat o que es construïen a les zones menys allunyades.
Optaven per fabricar-se la casa pel seu compte.
En alguns casos es van arribar a construir veritables
poblats d’immigrants, amb casetes ben arrenglerades i cuidades, que no disposaven, però, dels serveis més elementals
com són el subministrament d’aigua, de llum o la xarxa de
clavegueres. Aquestes edificacions, en el cas concret de la
zona de la Verneda, van derivar anys més tard en el barraquisme dels gitanos de la Perona els quals, si era possible, encara
vivien de forma més precària que els seus antecessors, els
paios, procedents majoritàriament de les províncies extremenyes i andaluses, que havien anat abandonant les casetes
a mesura que se’ls adjudicaven els pisos.
A partir de la proliferació de la gent que s’enquibia en
petits poblats o rellogats en pisos, l’Ajuntament va estudiar
la possibilitat de fer créixer la ciutat, mitjançant un pla
urbanístic, de manera que s’estengués d’una forma mes o
menys ordenada, més enllà dels límits prefixats. Una de les
sortides era traspassar el Clot i edificar cap a la zona d’hortes
de Sant Martí de Provençals situada entre Sagrera, Poblenou
i els límits de Sant Adrià. La manera com es pensava dur-ho a
terme era molt diferent de com 60 anys abans preveia fer-ho el
Pla Cerdà (que inicialment anava d’Hostafrancs al Besòs).
Paral·lelament es va reprendre amb més força l’ambiciós projecte estatal de construir en pocs anys mig milió
d’habitatges que fossin assequibles als obrers, alhora que es
fomentava la iniciativa privada. Per aquest motiu els anys 40
es van constituir organismes com el Patronato Provincial de
la Vivienda, l’Instituto Municipal de la Vivienda (02) —més
tard Patronato Municipal— o l’Obra Sindical del Hogar y de
Arquitectura, dependent del Sindicato Vertical, promotora
dels blocs del polígon Parera.
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Dos capítols del llibre "Parera", editat per l'empresa pública Adigsa de la
Generalitat de Catalunya el 1995. Dedicat al barri que l'Obra Sindical del Hogar va construir als anys cinquanta a La Verneda de Sant Martí.
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Naixement de la Verneda com a
gran àrea poblada
L’edificació del que en un principi es va considerar genèricament com la zona de la Verneda va iniciar-se a principis
dels anys 50 amb unes cases promogudes per la Caixa de
Pensions. Estava situada en el quadrat que formen els carrers
Andrade, Treball, Agricultura i Concili de Trento; i amb els
pisos del Patronato Municipal de la Vivienda de la Via Trajana,
tocant ja a Sant Adrià, seguit al cap de molt poc temps pel
polígon Parera. És per això que aquests tres grans complexos
van quedar exempts del pla comarcal (03), que a finals dels
50 va convertir-se en el Pla Parcial de la Zona Levante-Norte,
un projecte que s’estenia per la banda del Besòs, fins als límits amb Sant Adrià, i que devia regir la manera com s’havia
de reordenar el territori, en uns moments que se sentia la necessitat de crear habitatge. La idea era constituir una gran
àrea residencial, amb una densitat aproximada de 850
habitants per hectàrea, i amb una mínima infraestructura
de serveis i zones verdes.
Per això, el Pla Parcial va patir diverses modificacions
els anys 60 i 70, arran de les queixes dels veïns, que veien com
s’aixecaven enormes blocs de pisos arreu i que s’anaven menjant els solars que farien falta per fer-hi els escassos equipaments previstos o per a espais públics. Malgrat que es van
introduir alguns canvis, no van ser suficients atès el gran
volum de població que es va instal·lar a les diferents zones
del districte desè, com per exemple el que ara és la Verneda
Alta o l’àrea de Sant Martí de Provençals. La vinguda de
població es feia amb un ritme descontrolat i només es va
aturar per la manca de nous espais i la recessió econòmica
que es va iniciar a finals del anys 70.
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Projecció i construcció del
polígon Parera
L’Obra Sindical del Hogar (OSH), organisme creat a
mitjans dels anys 40 dins del que l’Administració va anomenar
“l’ofensiva per acabar amb la manca d’habitatge”, va arribar a construir a Barcelona i província 67 polígons amb un
total de 44.700 pisos, entre els quals destaquen els de la
Trinitat, la Pau i Verdum —a Barcelona capital—, i els de
Sant Cosme del Prat de Llobregat, Sant Roc de Badalona, i
Victòria de Granollers. Aquests blocs van ser edificats entre
finals dels anys 50 i mitjans dels 60, i més tard, quan molts
veïns ja havien deixat de pagar, cansats de reclamar a l’Administració que els resolgués el mal estat de les cases, van ser
traspassats a l’Instituto Nacional de la Vivienda (INV), que
tampoc no els va aportar gairebé cap solució.
L’OSH es va estrenar a Barcelona l’any 1948 amb el
polígon de la Mercè, gairebé al mateix temps que acabava de
construir un altre grup d’habitatges a la població de Santa

Maria del Corcó, a la comarca d’Osona. Un any després va
comprar dues finques a l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (o de Sant Pau), que en aquella època era gestionat per
un patronat dependent de l’Església.
Els terrenys, qualificats d’al·luvió o de sedimentació
(04), fins aleshores arrendats a pagesos com a sòl destinat
a l’horta, estaven ubicats al sud-oest del que s’havia considerat el nucli de l’antiga població de Sant Martí de Provençals.
L’hospital, segons el contracte de compra-venda formalitzat
el 12 de setembre de 1949, es va desfer d’aquestes propietats
per menys de quatre milions de pessetes.

L’any 1953 l’Obra Sindical va
realitzar el projecte definitiu del
polígon Parera, que va començar-se
dos anys més tard amb la
construcció de les dues primeres
fases dels blocs, amb un total de
816 habitatges i 121 locals
En el moment que es va fer la compra aquestes dues
finques de conreu convivien amb dues o tres fàbriques tèxtils
que es dedicaven al tractament de fibres, material que posteriorment s’utilitzava en les indústries de confecció del Clot
i del Poblenou. Hi havia també una bòvila, una vaqueria que
tenia una vintena d’animals i uns enormes magatzems. La
resta eren camps d’horta, sobretot de cols, enciams, bròquils,
cebes i tomàquets, fins arribar al nucli de l’església de Sant
Martí, on hi quedava mitja dotzena de masies i un hostal.
L’any 1953 l’Obra Sindical va realitzar el projecte definitiu del polígon Parera, que va començar-se dos anys més
tard amb la construcció de les dues primeres fases dels blocs,
amb un total de 816 habitatges i 121 locals. Van fer els
plànols dos dels arquitectes oficials del Movimiento, Julio
Chinchilla, germà del secretari tècnic de l’Obra, Fernando
Chinchilla i Luis María Escolà. En total, es van invertir 37
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Les Cases Blanques formen un complex
peculiar i diferenciat de la resta dels blocs
del polígon Parera (Foto: Litus Pedragosa)

Estil arquitectònic dels blocs.
Distribució de les vivendes
L’estil que es va utilitzar en els blocs del barri és el
tradicional de l’època, el conegut com a arquitectura oficial, que s’adaptava a les vivendes de promoció social. A
criteri dels experts, a primer cop d’ull, són edificis que ofereixen una certa qualitat i dignitat en la seva concepció arquitectònica com ja no es repetirà en els altres polígons que
construirà l’Obra Sindical en dates posteriors. Els blocs,
d’una alçada mínima de cinc pisos i d’una màxima d’onze,
amb dos o quatre pisos per planta, estan distribuïts en cinc
superilles. Una d’elles, la coneguda popularment com les
Cases Blanques —entre Menorca, Selva de Mar, Treball i
Guipúscoa—, té una configuració totalment diferent de la
dels blocs compresos entre els carrers Fluvià, Menorca, Selva de Mar i Guipúscoa.
Aquests edificis darrers formen quatre grans blocs,
dividits de forma horitzontal per dos passatges interiors, el
del Doctor Zamenhof i el d’Alcalà de Guadaíra, que es van

concebre com a zones obertes per construir-hi parcs infantils.
No van passar molts mesos de l’estrena que aquests espais
quedaven totalment abandonats. La imatge d’avui dia, però,
és la d’un carrer pel qual circulen vehicles, que disposa d’uns
petits passeigs o placetes centrals, arbrats i amb parterres,
amb quatre bancs de fusta i gronxadors per als nens.
Cadascuna d’aquestes quatre superilles disposa també
de patis interiors, creats per dotar les cases de més llum, i
com espais comuns. però actualment es fan servir de terrasses

Per construir la tercera fase del
polígon l’Administració central va
procedir a l’expropiació forçosa de
nou finques de l’anomenat Fondo de
les Eras, situat al voltant dels
mateixos blocs
i de magatzems dels locals comercials ubicats al baixos. En
algun cas s’han arribat a convertir en un veritable abocador
de deixalles, llançades pels veïns des de les finestres dels
seus pisos. Naturalment, hi campen al seu gust els gats, i
fins i tot les rates.
L’aspecte extern de les cases es manté encara força
bé, malgrat que no s’han arreglat des de principis dels anys
80. Els blocs estan pintats d’un color cru. Una peculiaritat fa
que se’ls reconegui fàcilment com els del polígon Parera i és
que a la part central de les façanes principals hi ha un enorme quadrat on s’ha deixat la totxana a la vista, que adquireix
un característic color rosat.
Només a les Cases Blanques la façana és uniforme,
tota del color que els dóna el nom. Aquesta illa, que pertany a
la segona fase de construcció de Parera, està formada per
blocs aïllats, de diferents alçades, configurant una sèrie de
petits passeigs interiors i una mena de placeta central amb
gespa i arbres que també serveix de parc infantil.
Tots els blocs, excepte els de les Cases Blanques,
disposen d’ascensor, un fet que no es donava sempre en
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milions de pessetes en la primera fase, i 27 en la segona. El
cos real per pis anava de les 140.000 a les 155.000 pessetes.
Aquestes dues fases van ser adjudicades a les constructores
Fomento de Obras y Construcciones i Mató i Alberola, SA.
Encara no havia passat un any que s’havia posat la
primera pedra quan els veïns començaven a ocupar els pisos
de les cases de l’anomenada segona fase, que van ser els
primers blocs que es van estrenar.
El mateix any 1955 l’Obra Sindical ja havia decidit
ampliar el polígon Parera amb la construcció de 831 habitatges i 80 locals comercials més. Les obres es van adjudicar
a l’empresa Ingeniería y Construcciones Sala Amat SA. El
cost total d’aquest últim projecte va ser de 31 milions de
pessetes, i va estar enllestit a finals de 1957.
Es va estrenar un any després. Tot plegat, amb poc
més de dos anys, l’organisme havia edificat 121 escales amb
els 1.647 pisos i els 201 locals de què consta l’actual barriada de Parera.
Per construir la tercera fase del polígon l’Administració
central va procedir a l’expropiació forçosa de nou finques de
l’anomenat Fondo de les Eras, situat al voltant dels mateixos
blocs. En total es van necessitar gairebé 30.000 metres
quadrats de superfície. Pertanyien a sis propietaris diferents
de l’àrea de Sant Martí de Provençals. Un d’aquests propietaris
es tenia per hereu de la vídua del general Manso, i fins l’any
1982 va ser amo de la masia de ca l’Arnó. Un altre era un dels
germans Crusens, que tenia una vaqueria. L’expropiació dels
terrenys es va fer mitjançant el reial decret de 29 de maig de
1954, fixant-se uns preus que anaven des de les 60 a les 100
pessetes per metre quadrat.
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Els patis interiors oberts i espaiosos dels
blocs doten de força llum els pisos
(Foto: Litus Pedragosa)

aquests tipus de construccions de protecció oficial. Tampoc
la superfície dels habitatges d’aquests blocs és la més habitual. Els pisos més petits tenen uns 55 metres quadrats, i els
més espaiosos, uns 80. La distribució està feta de forma molt
racional: tres habitacions petites, un bany, la cuina i el menjador, en la majoria dels casos amb força llum exterior. Aquest
espai tampoc no es va prodigar en els posteriors pisos que va
construir la mateixa Obra Sindical o en d’altres deguts a la
iniciativa privada, a la Verneda o a altres barriades. En la major part dels casos els habitatges més grans no passaven dels
60 metres quadrats, superfície inferior a un pis mitjà de Parera,
i els petits tenien al voltant de 40 o 45 metres quadrats.
Precisament, una de les queixes dels veïns de la Verneda feia referència a les escasses dimensions dels pisos. Segons
el seu criteri haurien de disposar d’un mínim de disset metres
quadrats per persona. Així, un matrimoni amb dos fills necessitaria una mitjana de 70 metres quadrats (05).

Polígon integrat a la
trama urbana
Tot i que el polígon de Parera va néixer com un complex
aïllat, els tècnics que en els darrers den anys han participat
en la remodelació dels habitatges destaquen el fet positiu
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Recorden els berenars que tot
sovint s’organitzaven al costat dels
camps de fruites i verdures, i d’on
més d’una vegada s’havien hagut
d’escapar amb la patata a mig
escalivar, fugint de les pedrades que
els llançaven els pagesos
que els blocs s’han integrat completament dins el traçat
urbà, no només arran de la forta política d’expansió de la
vivenda en direcció a Sant Martí de Provençals que es va viure
els anys 60, sinó també al fet que l’Ajuntament, més o menys
seguint el Pla Cerdà, ja tenia feta la distribució d’alguns dels
carrers del barri, abans i tot de ser projectat, cosa que no va
donar-se en d’altres polígons de l’OSH, que quedaven fora
dels equipaments i de les línies de comunicació de les gran
àrees que els envoltaven. Concretament, el carrer Guipúscoa,
que en aquella època encara es considerava una prolongació
del carrer Aragó, ja estava planificat.
L’aïllament de Parera va durar pocs anys. Exceptuant
els veïns de les cases de la Caixa, els més pròxims eren els de
les barraques de la Perona, juntament amb els habitants del
Clot, els de Poblenou i els de Sant Adrià. Quedaven molts

camps dedicats al conreu, amb les seves masies. Els que eren
la quitxalla de Parera de finals dels 50 i principis dels 60
encara recorden els berenars que tot sovint s’organitzaven al
costat dels camps de fruites i verdures, i d’on més d’una vegada s’havien hagut d’escapar amb la patata a mig escalivar,
fugint de les pedrades que els llançaven els pagesos, indignats
tant per les rampinyades com per les destrosses que feien als
conreus, ja que no es tenia massa cura a l’hora de travessar
els terrenys acabats de sembrar. Es diu que el Piaio era el
més temut de tota l’horta, perquè era el que tenia millor
punteria: quasi sempre l’encertava. En una època en què el
menjar no era el que més abundava, aquests berenars
infantils eren una cerimònia tan ben preparada que abans
de sortir de casa cadascú tenia clar si havia de portar la sal
o el pa. En les poques ocasiones que algú aconseguia oli, la
festa d’aquell dia era grossa.

Qui era Juan Antonio Parera
El grup d’habitatges porta el nom de qui era el delegat
provincial de Sindicatos en el moment que els promotors de
l’obra iniciaven la construcció del polígon. Poca bibliografia
s’ha pogut trobar de Juan Antonio Parera, un falangista nascut
a Barcelona, encara que la major part de la seva trajectòria
política la va desenvolupar a Madrid, on va dirigir diferents
àrees del Sindicato Vertical, entre elles el sector de Industria
de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. Parera va prendre possessió del seu càrrec de delegat a Barcelona
el 21 de gener de 1954, en substitució de José Sanz Catalán,
que va ser enviat a l’ambaixada de París. Estava sota les ordres de Felipe Acedo, llavors governador civil i cap provincial
del Movimiento.
Però Juan Antonio Parera va durar molt poc com a delegat de Sindicatos. El 23 de desembre de 1954, el mateix any
que havia tornat a Barcelona, era enterrat amb una gran cerimònia, després que dos dies abans morís d’un atac al cor
mentre treballava en el seu despatx de Via Laietana. Quan a
finals de 1955 i principis de 1956 van arribar els primers
veïns al polígon, aquest ja tenia el nom del dirigent falangista.
Avui són pocs els veïns que sàpiguen donar raó de la persona
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Juan Antonio Parera, l'home que dóna
nom al barri. Un falangista gris que
durant un any va ser delegat del
Sindicato Vertical a Barcelona

que va donar nom al barri. La majoria, sobretot les persones
de mitjana edat, coincideixen que devia tractar-se d’algun
personatge gris del Movimiento. En l’actualitat tothom coneix
el barri simplement com el grup Parera o Joan Antoni Parera.
Però, tot i que en l’ús habitual i en alguns documents han
catalanitzat el nom, l’Associació de Veïns encara està inscrita com Juan Antonio Parera. La intenció és d’esmenar-ho.

En els primers projectes de l’obra el polígon constava
amb el nom de San Pablo, possiblement pel fet que els primers
terrenys es van comprar a l’Hospital de la Santa Creu i de
Sant Pau. En documents datats a mitjans de 1955, quan encara no s’havien estrenat les dues primeres fases, el nom del
barri ja era el de Juan Antonio Parera.
La inauguració oficial dels habitatges la va fer Francisco Franco el 8 de juny de 1958, quan ja pràcticament estava enllestida l’última fase dels blocs. El dictador va fer una
breu visita vestit de paisà. Això, segons expliquen els veïns,
no va restar solemnitat a l’acte perquè es va omplir de militars
condecorats que acompanyaven el cabdill. En Pere, que en
aquella època era un marrec, encara recorda la imatge del
general amb un vestit fosc i amb barret passejant en mig
d’un llarg passadís d’homes i nens amb el braç alçat. Franco
va recórrer el carrer Zamenhof de Menorca a Huelva, al final
del qual s’havia moblat un pis, evidentment un dels més
grans, que va ser el que li van mostrar.

Els carrers de Parera
Els noms dels carrers de Parera no obeeixen a un criteri
racional perquè a més d’un el nom els ve d’abans, de quan
Sant Martí de Provençals era un poble independent. Aquest
deu ser el cas del carrer Provençals, que és el nom genèric del
terme, i el del carrer del Treball, que ja figurava en un mapa
de l’any 1887. En canvi del carrer Fluvià se’n deia carrer Balmes, i del carrer Selva de Mar en deien de Sant Martí, que era
el nom propi del municipi. Tots quatre carrers, Fluvià (riu de
la comarca de la Garrotxa), Provençals, Selva de Mar (municipi
de l’Alt Empordà) i Treball, per aquest mateix ordre, travessen
els blocs verticalment d’oest a est del barri, configurant-ne
els seus límits.
En el mateix mapa del segle passat s’aprecia que els
carrers Menorca, Huelva i Guipúscoa (06), que també per
aquest ordre limiten de nord a sud els edificis de forma horitzontal, estaven pensats com una prolongació dels carrers Mallorca, València i Aragó, segons els esquemes que 20 anys abans

s’havien traçat al Pla Cerdà de l’Eixample de Barcelona.
El canvi de Mallorca per Menorca, València per Huelva
i Aragó per Guipúscoa, així com les denominacions de Fluvià
i Selva de Mar, es produeixen al voltant de la dècada dels 50.
En els documents d’expropiació de les finques (novembre de
1955) ja es parla “de la futura calle Huelva” i de “Guipúzcoa,
una prolongación de Aragón”. A mitjans dels 60 aquests
carrers van prendre de forma oficial l’actual denominació. En
la primera època els veïns coneixien alguns dels carrers que
envolten Parera no tant pel nom sinó pel número.
El polígon només té dos carrers en exclusiva, els esmentats passatges interiors, que es van formar entre dos blocs
d’edificis, partint l’illa. Aquests porten el nom del Doctor Lázaro L. Zamenhof (1859-1917), inventor de la llengua internacional esperanto, i d’Alcalà de Guadaíra, ciutat del cinturó
urbà de Sevilla, banyada pel riu Guadaíra. Pel que fa al motiu
pel qual es va posar cadascun d’aquests noms als carrers de
Parera, el Nomenclàtor editat per l’Ajuntament de Barcelona
sobre les vies públiques no ho esclareix, i es limita a donar una
relació del significat genèric de les esmentades denominacions.

UN BARRI MAL CONSTRUÏT
Un cop aixecats els polígons, l’Obra Sindical del Hogar
pràcticament se’n rentava les mans: el manteniment d’aquests
edificis va arribar a ser escàs o nul. En molts casos pràcticament no s’havia fet cap treball de reparació en els 20 anys
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La inauguració oficial dels
habitatges la va fer Francisco
Franco el 8 de juny de 1958
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Distribució d'una planta amb tres pisos dels
anomenats de tipus estrella (Arxiu ADIGSA)

següents de la seva creació. No solament la degradació externa dels edificis era més que evident, sinó que en moltes ocasions es va produir una sèrie de problemes estructurals molt
importants, fins i tot irreversibles, a conseqüència de la deixadesa i de la baixa qualitat dels materials emprats.
El cas de Parera no va ser una excepció de la mala
gestió, tot i que les condicions de les vivendes eren millors
que les edificacions posteriors, com la Pau o Verdum, que si
bé en aquella època el franquisme les va exhibir com un
exemple del que havien de ser els habitatges socials, ben
aviat es va haver d’oblidar d’ensenyar-les massa. Les esquerdes, les deficiències de la xarxa elèctrica i les filtracions d’aigua van aparèixer ben aviat. Però els promotors, que construïen
a un ritme frenètic, no tenien cap pressa per arreglar els
defectes.
Les contínues protestes dels veïns no van aconseguir
res més que el reconeixement per part de l’Administració que
els edificis s’havien construït en molts casos amb materials
de baixa qualitat i es va procedir a fer un pla per pal·liar les
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La mesura adoptada inicialment per
un grup de veïns es va estendre
fins arribar a més de 1.100 famílies
les quals, més o menys fins al 1992,
van seguir ingressant l’equivalent
de l’antiga quota a un compte
corrent obert per l’Associació de
Veïns Joan Antoni Parera
mancances més urgents, sobretot a Sant Cosme i a la Trinitat,
on els anys 70 la degradació general de la barriada era més
que evident, i on ja s’havien enfonsat habitacions de diversos
pisos.
Van començar així els projectes de remodelació, però
no es passà d’una política de bones paraules i quatre pedaços,
que consistien en la majoria d’ocasions en la repintada de les
façanes. L’any 1974 s’aprovava el primer gran pla de rehabilitació d’uns 25.000 habitatges dels polígons que l’OSH havia
construït a Barcelona i a la província, però gairebé no se’n va
tornar a parlar fins l’any 1980, quan ja ho havia assumit el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), organisme
que va considerar que es necessitarien al voltant de 20.000
milions de pessetes per arreglar tots els habitatges socials.
però amb un matís: en aquell moment només es disposava de
3.000 milions per començar a dur a terme les obres. Les arques de l’Administració estaven buides i es van haver de bus-

car dues solucions: d’una banda apujar les quotes de conservació, i de l’altra empènyer els veïns que acabessin d’amortitzar els habitatges i així poder-se treure la responsabilitat
del damunt.
Abans que passés a mans del MOPU, l’Obra Sindical,
en alguns polígons, va fer el primer augment dels rebuts de
manteniment. això en el seu dia ja va fer créixer el malestar
dels veïns, els quals, des dels anys 60, no veien altra cosa que
forats, humitat, brutícia i rates. Per això van decidir mobilitzar-se d’una forma més efectiva que presentant queixes i
denúncies a l’Administració i als diaris, i van optar per continuar pagant l’antiga quota d’amortització, que en un futur
els permetria d’accedir a la titularitat del pis, però obviant la
part corresponent al manteniment. Aquesta protesta es va
fer en primer lloc als polígons de Verdum i de la Trinitat i
després es va estendre amb molta més contundència a la
Pau. Parera, per la seva banda, es va mantenir al marge fins
als primers anys 80, quan es va produir un segon augment
dels rebuts mensuals, coincidint amb un ressorgiment en
aquest barri del moviment associatiu.

La protesta de les quotes
Si Parera va tardar més temps a fer-se sentir amb
força no era precisament perquè fossin uns privilegiats. Els
veïns asseguren que en 30 anys gairebé mai no van veure un
paleta ni un lampista pels edificis, llevat que es tractés d’una
urgència molt puntual i prou greu perquè es bellugués l’Administració. Tampoc s’aportava cap solució pel mal estat dels
carrers, plens de clots i fang i amb escàs enllumenat. Bona
part de les obres que es van fer als blocs eren insignificants,
i només es tenia una certa cura dels ascensors. Malgrat
aquesta evident manca de diligència, sembla que no se’ls
oblidava del tot, encara que només fos sobre el paper.
Així es dedueix del projecte de rehabilitació dels edificis
de Parera realitzat l’any 1975. L’ambiciós estudi feia referència a la remodelació total dels blocs per acabar amb les
mancances que deu anys més tard es va trobar l’empresa
pública ADIGSA quan es va fer càrrec del polígon. El projecte
incloïa la reparació de la xarxa d’aigua, els desguassos, el
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Plànol de la façana dels blocs del carrer
Guipúscoa (Arxiu ADIGSA)

NOTES
01. Diario de Barcelona (11-8-55).
02. Aquest organisme va heretar el patrimoni del Patronato
de la Habitación, constituït el 1927 per tal de construir les
anomenades Cases Barates.
03. El projecte tenia dos fronts d’actuació: el de la zona
Levante-Norte i un altre per la banda del Llobregat, el Plan de
la Zona Norte de la Avenida del Generalísimo Franco.
04. Terres que s’han anat assentant o sedimentant en un
punt arran de la contínua erosió de les aigües.
05. Plan Popular aprovat per l’assemblea de l’Associació de
Veïns de la Verneda Alta el 9 de juny del 1978. S’hi incloïa una
llarga llista de totes les mancances tant estructurals com
d’equipaments del barri.
06. El carrer Guipúscoa seguia en part l’antic traçat del camí de la Verneda, que va desaparèixer amb l’impuls urbanitzador. El carrer va ser batejat oficialment el 19 d’octubre de
1963.

RUTES HISTÒRIQUES PER
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
Dissabte, 29 gener 2022
LA VERNEDA NEGRA

Dissabte, 5 març 2022
CARRERS, PLACES I JARDINS AMB NOM DE DONES (I)

Dissabte, 19 febrer 2022
BOTIGUES CINQUANTENÀRIES

Dissabte, 12 març 2022
CARRERS, PLACES I JARDINS AMB NOM DE DONES (II)

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB DEL CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ
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clavegueram, l’enllumenat i una extensa llista de deficiències,
que suposaven una despesa global de més de cent milions de
pessetes, i que s’havien de fer en un any.
Després d’un impàs i d’un altre petit augment de les
quotes de conservació, a principis dels anys 80 els veïns van
trobar-se amb la sorpresa que s’havien augmentat desmesuradament els rebuts que abonaven cada mes pel pis, sense
rebre cap altra explicació que la que es tractava d’un augment
dels serveis de manteniment dels blocs. Josep Antoni del Castillo, president de l’Associació de Veïns Joan Antoni Parera,
una de les dues que actuen al barri, assegura que fins a cert
punt es podia entendre que es necessitessin més diners de les
60 o 100 pessetes de quota que en aquell moment corresponien
a l’apartat de conservació i obres, però la manca d’una explicació concreta i raonable de l’augment, així com les escasses
perspectives que es milloressin les deficiències que patia el
polígon, van acabar amb la paciència dels veïns, que també
van decidir seguir pagant l’antiga quota, sense fer cas de les
noves taxes decidides per l’Administració. Per tenir una idea
de l’augment posem el cas del veí que pagava 350 pessetes
mensuals; la puja elevava la quantitat a 2.200 pessetes.
La mesura adoptada inicialment per un grup de veïns
es va estendre fins arribar a més de 1.100 famílies les quals,
més o menys fins al 1992, van seguir ingressant l’equivalent
de l’antiga quota a un compte corrent obert per l’Associació
de Veïns Joan Antoni Parera vuit anys abans. Només trescents veïns van quedar fora de la protesta, que es va anar
resolent a mesura que es van anar amortitzant i escripturant
els habitatges a nom dels veïns que els ocupen actualment.
L’accés a la propietat dels habitatges va ser una altra
reivindicació important que va marcar aquesta època de protestes i mobilitzacions al grup Parera.

estvdis
Xavier Camino i Pilar Díaz Giner
Fotos: Esteve Lucerón

La Perona. CONSEQÜÈNCIES DE
LA SEGREGACIÓ SOCIAL (i 2)
Segona part del capítol del llibre "Barraquisme, la ciutat (im)possible", editat
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 2011, dedicat al
barri de la Perona. La investigació, a càrrec d'un grup d'historiadors, antropòlegs
i geògrafs, es va realitzar entre els anys 2004 i 2008.
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Els reallotjaments de la
Perona. Afrontar un vell
problema social
Des de l’aprovació del Plan General de Supresión del
Barraquismo (1961), l’actuació de l’Administració es va centrar a eradicar els focus de barraques més nombrosos i que
ocupaven espais de major interès urbanístic per a la ciutat.
Aquest fet afavorí el creixement dels nuclis ubicats a les zones perifèriques, com fou el cas de la Perona. Si bé l’any
1957, poc abans d’iniciar-se el pla d’eradicació, la Perona
comptava amb 460 barraques, (50) el 1971 va esdevenir el
nucli més extens de la ciutat amb un total de 653. No serà,
doncs, fins a principis dels anys setanta que l’Ajuntament
inclogui per primera vegada el barri de la Perona dins dels
plans d’eradicació del barraquisme.
Per tal de fer front a l’enderrocament dels darrers nuclis de barraques, el Patronato Municipal de la Vivienda, amb
la col·laboració del Ministerio de la Vivienda, inicià la construcció dels polígons de la Mina i Canyelles, amb la previsió
d’aconseguir fer desaparèixer el fenomen del barraquisme de
la ciutat de Barcelona cap al 1974. (51) Jaume Camallonga,
tècnic del Patronat, reflexiona sobre les darreres actuacions
d’aquesta institució en el període predemocràtic.
Amb la construcció dels polígons de la Mina (52) i
Canyelles s’aconseguí reduir considerablement el nombre de
barraques a la ciutat de Barcelona. (53) Seguint la dinàmica
de la dècada anterior, les primeres famílies que varen aban-

Xavier Camino i Pilar Díaz Giner,
antropòlegs socials membres de l'equip
investigador del llibre "Barraquisme, la
ciutat (im)possible".
Esteve Lucerón, fotògraf, autor del llibre
"El barri de la Perona. Barcelona, 19801990" (2017) del que estan extretes les
imatges que il·lustren el text.

donar les barraques per accedir als pisos de protecció oficial
a principis dels anys setanta foren les que comptaven amb
més recursos. Aquest procés va acabar provocant una alta
concentració de famílies desfavorides als darrers nuclis
barraquistes amb greus problemes d’exclusió social (Camino
i Díaz, 2010).

Per tal de fer front a
l’enderrocament dels darrers nuclis
de barraques, el Patronato Municipal
de la Vivienda, amb la col·laboració
del Ministerio de la Vivienda, inicià
la construcció dels polígons de la
Mina i Canyelles, amb la previsió
d’aconseguir fer desaparèixer el
fenomen del barraquisme de la
ciutat de Barcelona cap al 1974
Per abordar la situació de marginació al barri de la
Perona, a principis de la dècada de 1970 es desenvoluparen
els primers projectes d’intervenció social. L’Escola Los Pinillos
va ser l’únic recurs compromès amb l’educació dels infants
del barri fins que, l’any 1976, inicià la seva trajectòria l’Obra
Social Sant Martí, dirigida per les Filles de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül. (54)
La crisi econòmica dels anys setanta va dificultar greument la promoció i el manteniment d’habitatges de protecció
oficial (Valls, 2001: 14). No obstant això, la transició democràtica va permetre una progressiva organització i estructuració
dels serveis socials en els diferents àmbits de l’Administració
(Casasayas, 2010; Domènech, 2005). Paral·lelament, les
organitzacions veïnals varen aconseguir actuar dins el marc
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Tot i les dificultats generades per
la crisi i els problemes socials
heretats de la gestió del règim
franquista, l’esperança democràtica
va condicionar el deure d’incloure la
perspectiva social i la participació
dels afectats en el disseny dels
programes de reallotjament i
eradicació del barraquisme
En aquest context democràtic el Patronato Municipal
de la Vivienda va deixar de ser una eina de confiança de
l’Ajun-tament, en tant que encara se l’associava amb la gestió
del règim franquista. La complexitat i els problemes derivats
dels darrers polígons varen desprestigiar la capacitat gestora del Patronato (Segarra, 2003: 51-52). Així doncs, fins a
les primeres eleccions democràtiques les intervencions en
matèria de barraquisme quedaren a càrrec de la Delegació
d’Acció Social i la Delegació d’Urbanisme i Obres públiques
de l’Ajuntament.
El mes de setembre del 1976 la Delegació d’Acció Social de l’Ajuntament publicava els plans d’actuació per a
l’any següent i, en relació amb la intervenció per fer front al
barraquisme de la ronda de Sant Martí, projectava la
construcció de 112 albergs provisionals d’integració social
per a les famílies gitanes al barri de Vallbona. Enfront
d’aquesta proposta, però, els veïns de Vallbona s’organitzaren
per manifestar el seu descontentament i el projecte quedà
deses-timat. (56)
Paral·lelament, els habitants de la Perona s’organitzaren per fer arribar a l’Ajuntament la seva negativa davant
la proposta de traslladar-los al barri de Vallbona. Algunes de
les famílies gitanes que aleshores vivien a la Perona abans
havien viscut a Torre Baró i no volien retornar a un espai tan
allunyat del centre de la ciutat. La seva prioritat era romandre
al barri i aconseguir algunes millores d’habitabilitat. (57)
La presència de professionals implicats en el desen-

volupament del barri va permetre un cert procés de conscienciació sobre les necessitats i les capacitats de la població
barraquista. Així doncs, es varen estructurar dues associacions
de veïns a l’interior del mateix barri, una en representació de
les barraques ubicades entre el pont d’Espronceda i el pont
del Treball, i l’altra per als barraquistes que vivien entre el
pont del Treball i la riera d’Horta. Aquest fet va possibilitar
l’establiment d’un diàleg entre els representants del barri i
l’Administració per tal d’adequar el futur projecte de
reallotjament a les necessitats dels seus beneficiaris.
Així, davant les dificultats per dur a terme el reallotjament a Vallbona, l’Ajuntament desenvolupà un nou pla l’any
1978, a partir d’un conveni entre el mateix alcalde de Barcelona, Socias i Humbert, i l’Instituto Nacional de la Vivienda.
(58) El projecte consistia a edificar 312 albergs provisionals
al polígon de Pedrosa, ubicat al barri de la Zona Franca, i es
va fer públic mitjançant un comunicat a La Vanguardia el 17
de juny del 1978. (59) A diferència del pla de reallotjament a
Vallbona, l’elaboració d’aquest nou projecte va comptar amb
la participació d’alguns representants del barri de la Perona.
L’arquitecte responsable del disseny, Ignacio Paricio Ansuategui, va esbossar una proposta de reallotjament amb la
col·laboració i supervisió dels seus beneficiaris. D’aquesta
manera es va aconseguir un important grau de satisfacció
entre la població de la Perona i tècnics socials del barri.
Així doncs, en el context del nou govern democràtic
constituït a partir de les eleccions municipals l’abril del 1979,
s’aprovava el Projecte de Pedrosa. Però novament la implementació del projecte va quedar aturada per la impugnació de les
associacions de veïns de Mare de Déu del Port i de Viviendas
de la SEAT. (60)
Enfront de l’oposició de les associacions de veïns, el
mes de febrer del 1980 es va celebrar un ple extraordinari
amb la presència dels delegats d’Urbanisme, de Serveis
Socials i del Patronat Municipal de l’Habitatge,(61) amb la
finalitat de justificar el projecte davant la presència dels
veïns de la Zona Franca. Tot i així, no s’aconseguí arribar a
cap acord i el projecte quedà temporalment aturat. Per tal de
poder afrontar la problemàtica amb més capacitat es va
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de la legalitat i milloraren les seves possibilitats de decisió i
participació en els processos de transformació dels barris.
Tot i les dificultats generades per la crisi i els problemes
socials heretats de la gestió del règim franquista, l’esperança
democràtica va condicionar el deure d’incloure la perspectiva
social i la participació dels afectats en el disseny dels programes de reallotjament i eradicació del barraquisme. (55)
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crear la Comissió Gestora per a l’Eradicació del Barraquisme,
integrada pel nou Patronat Municipal de l’Habitatge, l’Àrea
de Serveis Socials, l’Àrea d’Ensenyament i la participació
d’experts en la matèria. Des de la Comissió Gestora es pretenia
elaborar un pla global capaç d’abordar definitivament el
fenomen del barraquisme a Barcelona.
Mentrestant, l’Ajuntament va respondre a algunes de
les demandes que els representants de la Perona reclamaven
des de feia temps. Des del Districte de Sant Martí es va promoure l’ampliació i millora de l’Escola Los Pinillos i des de
l’Àrea d’Ensenyament es va aprovar la creació d’una escola
d’adults al barri que seria inaugurada a finals del 1978.
Per la seva banda, el Patronat Municipal de l’Habitatge, amb el suport de diferents unitats operatives de
l’Ajuntament, va iniciar un pla de millora de les condicions
d’habitabilitat als barris de barraques més deteriorats.(62)
En el cas de la Perona es varen realitzar millores en les
instal·lacions elèctriques, es va asfaltar el carrer, es varen
fer campanyes de desratització i també es va proporcionar
material constructiu per realitzar algunes millores a les
barraques més precàries.
El mes de maig del 1980 la Comissió Gestora per a
l’Eradicació del Barraquisme comunicava als representants
del barri de la Perona la decisió d’anul·lar definitivament el
projecte del polígon de Pedrosa. I per tal de cercar noves solucions la Comissió Gestora va encarregar a l’antropòloga Teresa San Román el disseny d’un nou pla de treball social que
tingués en compte diferents línies d’intervenció per a la inserció
social del col·lectiu gitano barraquista (San Román, 1981).
Per tal d’assumir l’encàrrec es va crear l’Equip d’Assumptes Gitanos, en el marc de l’Àrea de Serveis Socials, coordinat
per Teresa San Román i constituït per un grup de professionals
compromesos amb la situació al barri de la Perona. L’Equip
d’Assumptes Gitanos va treballar de forma coordinada amb la
resta d’entitats que intervenien al barri per abordar de forma
integral diversos aspectes del desenvolupament comunitari,
tant urbanístics com sanitaris, assistencials i educatius.
Mentre l’Equip d’Assumptes Gitanos avançava amb el
projecte d’intervenció, les tensions entre els veïns de la
Verneda i els barraquistes gitanos s’anaren incrementant
fins que la situació esclatà el mes de novembre del 1980,
arran de la iniciativa del Patronat de construir unes quadres
per a les famílies que posseïen animals a fi de millorar
l’habitabilitat al barri. Els veïns varen reaccionar de forma
organitzada per impedir l’avenç de les obres de construcció
de les quadres.
L’escalada de conflictes entre barraquistes i veïns de
la Verneda va desencadenar la reacció de la Coordinadora
d’Entitats per a l’Eradicació del Barraquisme de la Perona,
(63) que a finals de novembre del 1980 va presentar un

comunicat a l’Ajuntament denunciant l’incompliment de les
promeses municipals i exigint l’eradicació definitiva de les
barraques. La resposta fou un informe del Patronat anunciant
d’una manera ambigua i gens concreta les actuacions
realitzades i les previstes per al barri de la Perona.
Paral·lelament, la tasca desenvolupada fins aleshores
al barri per l’Equip d’Assumptes Gitanos va servir de punt de
partida per a l’organització de les Primeres Jornades Catalanes sobre Població Gitana l’abril del 1981, promogudes pel
Patronat Municipal de l’Habitatge, conjuntament amb l’Àrea
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, a fi d’estudiar
de forma global el problema de l’eradicació del barraquisme
a Barcelona i concretament al barri de la Perona. Les
conclusions de les jornades reflectien la urgència d’intervenir
al barri i la necessitat de fer-ho de forma prioritària amb el
suport de projectes educatius, socials i sanitaris que reforcessin el programa de reallotjament de les famílies i l’en-

La tasca desenvolupada al barri per
l’Equip d’Assumptes Gitanos va
servir de punt de partida per a
l’organització de les Primeres
Jornades Catalanes sobre Població
Gitana l’abril del 1981
derrocament definitiu de les barraques. (64)
Així doncs, seguint les directrius proposades a les
conclusions de les Primeres Jornades sobre Població Gitana,
es va elaborar un projecte de reallotjament des del Patronat
Municipal de l’Habitatge en coordinació amb les tasques de
desenvolupament comunitari impulsades des de les àrees de
Serveis Socials, Ensenyament, Joventut i Sanitat. El programa preveia absorbir les 305 barraques que quedaven al barri
l’any 1982 mitjançant tres actuacions simultànies:
- La primera opció consistia en la construcció de tres poblats de
transició. El primer s’edificaria al barri del Maresme, el segon

al Districte II i el darrer consistiria en la reurbanització de la
ronda de Sant Martí. Aquests habitatges provisionals facilitarien
un procés de transició cap a la integració global dels barraquistes intensificant el treball social i educatiu a fi i efecte que
les següents generacions accedissin a habitatges formals.
- La segona opció consistia en l’adjudicació d’habitatges del
mercat secundari per a les famílies amb ingressos suficients
per assumir les despeses i amb el compromís d’escolarització
dels fills. Els requisits pretenien garantir l’adaptació de les
famílies a les noves exigències i per això es fixava un marge
de prova de dos anys. Durant aquest període el beneficiari
havia d’ingressar mensualment 3.000 pessetes, suma que,
passats els dos anys, es contemplaria com una amortització
de la compra. Aquesta opció requeria d’un seguiment
continuat per part dels serveis socials.
- Com a darrera opció, s’oferia la possibilitat de retorn a la
regió d’origen a canvi d’una indemnització i del compromís
de coordinació entre l’Administració local i l’Administració

Les primeres mostres públiques de
descontentament es varen
desencadenar amb l’inici de les
obres de construcció del poblat del
Maresme l’any 1982, quan els veïns
dels barris del Besòs, el Maresme i
Poblenou es varen manifestar en
contra del projecte impedint el
progrés de la feina de les màquines
excavadores
municipal de la regió acollidora per tal de garantir la integració social de la família.
El calendari de treball preveia pel primer trimestre del
1983 adjudicar els habitatges del Maresme i els pisos del
mercat secundari, pel segon trimestre del mateix any edificar
el poblat del Districte II i pel 1984 acabar amb el replanejament urbà de la Perona. Però, novament, la implementació
del projecte topà amb el rebuig dels veïns dels barris receptors.
Les primeres mostres públiques de descontentament es varen
desencadenar amb l’inici de les obres de construcció del poblat
del Maresme l’any 1982, quan els veïns dels barris del Besòs,
el Maresme i Poblenou es varen manifestar en contra del
projecte impedint el progrés de la feina de les màquines
excavadores. (65)

Davant l’oposició veïnal l’Ajuntament va intentar justificar la implementació del projecte mitjançant comunicats
informatius, així com obrir canals de comunicació amb les
associacions de veïns dels barris receptors, però els esforços
varen ser insuficients i la construcció del poblat del Maresme
va quedar definitivament abandonada.
Com ja s’ha explicat en el capítol anterior, els veïns de
la Verneda varen interpretar que la incapacitat de l’Ajuntament per reallotjar els barraquistes al poblat del Maresme
representaria la permanència d’aquests a la ronda de Sant
Martí i, com a mostra del descontentament, varen reprendre
les mobilitzacions.
El dia 5 d’octubre el tinent d’alcalde d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona, Josep Miquel Abad, delegat
extraordinari per a l’eradicació del barraquisme, es va reunir
amb els representants de la Coordinadora d’Entitats per a
l’Eradicació del Barraquisme de la Perona per pactar les
actuacions de futur. Arran de la reunió es va crear una comissió
de seguiment formada per representants de la mateixa coordinadora per tal d’assegurar que els compromisos s’anirien
complint. La nova proposta descartava la construcció del
poblat del Maresme i plantejava reallotjar, abans de finalitzar
l’any 1982, vuitanta famílies en habitatges del mercat
secundari. Quedarien, doncs, per a la segona fase nous
reallotjaments al mercat secundari i la construcció de dos
poblats de transició.
Les adjudicacions de pisos del mercat secundari
s’havien iniciat abans que esclatessin els conflictes, però la
voluntat de complir els compromisos de la primera fase va
precipitar les actuacions, de manera que a principis del 1983
s’aconseguí traslladar 91 famílies i enderrocar 85 barraques.
En part, això va ser possible per un abús de l’estratègia d’indemnitzacions a canvi del compromís de retorn a la regió
d’origen, sense fer un seguiment que en garantís el compliment. Moltes famílies s’acolliren a les indemnitzacions sense
garantir el compromís de retorn ni les capacitats d’accés a
un habitatge, en alguns casos per la por a quedar-se a les
barraques suportant les contínues manifestacions de rebuig
dels veïns i en altres casos per la temptació d’aconseguir
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diners de forma immediata. L’abús d’aquesta maniobra, però,
va provocar la reaparició de noves barraques als afores de la
ciutat o a prop de la Perona. No obstant això, un informe de
valoració del Patronat Municipal de l’Habitatge assegurava
que “es comprova amb rigor —mitjançant prova documental— que aquells barraquistes que opten per retornar al seu
lloc d’origen disposen d’un habitatge estable.” (66)
Els compromisos que l’Ajuntament havia adquirit amb
la comissió de seguiment per eradicar les barraques es
convertiren en prioritaris davant l’objectiu d’inserció social
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El degoteig, però, no estava lliure
de problemes i l’acollida de les
famílies barraquistes als barris
receptors va provocar, en alguns
casos, mobilitzacions dels veïns per
mostrar el seu descontentament
de les famílies. l’estratègia d’oferir indemnitzacions de forma sistemàtica agilitzava el procés i a finals del 1983 només
quedaven 111 barraques al barri. El mes de maig del 1984 la
Coordinadora d’Entitats va expressar el seu descontentament
per l’incompliment dels compromisos acordats per a la segona
fase. No s’havien edificat els poblats ni s’havien proporcionat
els recursos necessaris per a la inserció social de les famílies
als nous barris. I, sobretot, va denunciar l’abús del que anomenà «operació submarí», referint-se a l’oferiment d’indemnitzacions sense garantir l’accés a un habitatge reglat.
L’alternativa proposada per la Coordinadora d’Entitats
consistia en l’edificació de vint barracons provisionals a la
ronda de Sant Martí, entre el pont del Treball i la riera d’Horta,
per allotjar temporalment les famílies que estiguessin en procés
d’inserció social fins que fossin definitivament deri-vades a
pisos reglats. La proposta es va dur a terme i el març del 1985
es desocupava definitivament el tram de la ronda de Sant
Martí comprès entre el pont d’Espronceda i el pont del Treball.
A partir d’aquell moment s’abordaria el procés de
reallotjament de les famílies que quedaven entre el pont del
Treball i la riera d’Horta, unes barraques que, segons les
memòries del Patronat, estaven habitades “per les famílies
més marginades i que menys condicions reuneixen per incorporar-se a hàbitats normals”.
Les dificultats d’inserció d’aquestes famílies i l’alça
dels preus al mercat immobiliari varen endarrerir el procés
d’eradicació del nucli i l’any 1987 es produí un augment del
nombre de barraques provocat principalment pel creixement
vegetatiu, però també pel retorn d’alguns d’aquells barra-

quistes que havien optat per les indemnitzacions.
El Periódico explicava el creixement de la següent manera: “En casi todos los casos, los nuevos barraquistas son
personas que ya vivieron en La Perona y obtuvieron del Patronato Municipal de la Vivienda dinero o un piso de alquiler a
cambio de su marcha.” (67)
El degoteig, però, no estava lliure de problemes i
l’acollida de les famílies barraquistes als barris receptors va
provocar, en alguns casos, mobilitzacions dels veïns per mostrar el seu descontentament. A la Trinitat Vella, Badalona,
Santa Coloma i Sant Adrià es varen organitzar manifestacions
veïnals i els mateixos ajuntaments receptors van comunicar
al Patronat el seu malestar per no haver informat dels
trasllats. (68)
El reallotjament de les seixanta famílies que quedaven
al barri a finals del 1988 (69) estava previst que fos supervisat
per la comissió de seguiment de la Coordinadora, que
prioritzava la necessitat de millorar les mesures de seguiment
i d’integració de les famílies que encara havien d’abandonar
la Perona i de les que ja estaven reallotjades a altres barris
(Diari de Barcelona, 1 de febrer del 1989). Però, novament, la
urgència dels enderrocaments provocada per les noves mobilitzacions dels veïns de la Verneda va interrompre el procés.
Els veïns denunciaven actes delictius al barri i responsabilitzaven l’Ajuntament de mostrar poca voluntat de resoldre el
problema del barraquisme (El Periódico, 18 maig del 1989).
En resposta a les acusacions dels veïns, la Regidoria
del Districte de Sant Martí va ordenar la instal·lació d’un
punt de control policial a la Perona per tal de controlar les entrades i sortides del barri. (70)
Tot plegat va possibilitar l’enderrocament definitiu de
les barraques del nucli de la Perona el juliol del 1989. La darrera a caure fou la que ocupava la comunitat de les Filles de
la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
Des de l’Administració democràtica es varen destinar
molts esforços a desenvolupar un programa d’integració social per afrontar un problema heretat de la gestió del règim
franquista, la segregació social del col·lectiu gitano. Tanmateix, la forta pressió veïnal, la influència de l’opinió pública,

la manca de coordinació entre institucions, els interessos
urbanístics generats per la imminent celebració dels jocs
olímpics a la ciutat i les dinàmiques especulatives del mercat
immobiliari varen condicionar els projectes en el transcurs de
la seva implementació. El resultat final no coincideix amb els
objectius plantejats al Programa d’Eradicació del 1981 i es
prioritzaren els reallotjaments per davant dels processos
d’integració social.
Amb la tècnica del degoteig, quedava clar que la distribució geogràfica de la marginació era un primer pas per
trencar la seva reproducció, però calia continuar treballant
per la integració de les famílies. Aquest estudi no ha realitzat
una valoració sobre la situació actual de les famílies que
visqueren al barri de la Perona durant l’última etapa, però la
recerca de testimonis ens ha evidenciat que moltes d’aquestes
s’acabaren concentrant en barris perifèrics d’altres municipis
que encara avui destaquen per ser focus d’exclusió social. És
per això que, més enllà dels programes que l’Ajuntament va
dissenyar i implementar amb l’objectiu de resoldre el problema social de la Perona, cal destacar la pressió que el mercat
immobiliari ha exercit en la distribució social de l’espai urbà
resultant.
Finalment, l’experiència que ens mostra el cas de Barcelona és un exemple més de com les ciutats estableixen
fronteres entre les diferents condicions socials que les conformen, expulsant, fins i tot mes enllà dels seus límits, allò
que no pot integrar el seu model de creixement.

NOTES
50. L’any 1957 al barri del Somorrostro hi havia 1.332
barraques, a la muntanya de Montjuïc 6.090 i a l’Hospital de
Sant Pau 1.294. DUOCASTELLA, R. (comp.). Los suburbios.
Semana del Suburbio. Barcelona, 1957.
51. Segons declaracions del Patronat recollides al diari Barcelona informa l’any 1972, els polígons de Canyelles i la Mina
havien d’absorbir definitivament la totalitat de la població
que vivia als barris de barraques. «El fin de las barracas», a
Barcelona informa. Suplemento de la Gaceta Municipal, núm.
2. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, octubre del 1972.
52. El barri de la Mina va acollir 469 famílies del Camp de la
Bota, 352 de la ronda de Sant Martí, 310 de Can Tunis, 107
del sector de l’Hospital de Sant Pau, 397 de Montjuïc i voltants
i 52 de la riera Blanca i Francesc Alegre, segons SAGARRA,
Ferran (2003). «Una aproximació a la història del Patronat.
1929-1979», a De les cases barates als grans polígons. El
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i
1979. Barcelona: Patronat Municipal de l’Habitatge,
Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2003.

53. L’any 1970 el nombre total de barraques a la ciutat de
Barcelona ascendia a 4.085 (Vivienda. Boletín informativo
del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, núm.
33. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Arxiu del Patronat
Municipal de l’Habitatge) i el 1974 la xifra va quedar reduïda
a 1.948 (MARTÍNEZ, J. M. «Situación actual del chabolismo
en Barcelona», a Vivienda. Boletín informativo del Patronato
Municipal de la Vivienda de Barcelona, núm. 43. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona, 4t trimestre 1973-1r trimestre 1974,
pàg. 17-27. Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge).
54. Impulsat per Càritas Diocesana des de la Parròquia de
Sant Martí.
55. Durant la segona etapa del franquisme s’inicià una
tendència de canvi en l’orientació de la política social. El
1957 el mateix Patronato Municipal de la Vivienda fou una de
les primeres institucions de l’Ajuntament que incorporà la
figura de les treballadores socials per atendre els problemes
socials dels nous barris i els reallotjaments dels barraquistes.
SANTOS, Imma (2003). «El funcionament del Patronat als
anys seixanta segons alguns dels protagonistes», a De les
cases barates als grans polígons. El Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979. Barcelona:
Patronat Municipal de l’Habitatge, Ajuntament de Barcelona.
El 1971 l’Alcaldia de Barcelona publicà un decret on proposava
donar una nova orientació a la política social d’intervenció
als barris de barraques, transferint totes les funcions que
exercia la Delegación de Servicios de Urbanismo y Obras Públicas a la Delegación de Servicios de Sanidad y Asistencia
Social: «Se atribuye a la competencia de la Delegación de
Servicios de Sanidad y Asistencia Social la actividad de promoción social de los sectores y zonas deprimidas de la ciudad
(...) de intervención de barracas». «El fin de las barracas»,
a Barcelona informa. Suplemento de la Gaceta Municipal,
núm. 2, octubre del 1972. En aquest sentit, els projectes de
construcció dels polígons de la Mina i Canyelles es trobaven
immersos dins d’aquesta nova orientació. No obstant això, la
perspectiva d’acció social va ser poc efectiva, com ens mostren
els resultats finals. COLOMER, MontserratEl treball social
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que jo he viscut (1939-1987). Barcelona: Editoral Impuls a
l’Acció Social. Barcelona, 2006.
56. Una notícia publicada al Mundo Diario el setembre del
1976 reflectia l’opinió dels veïns: “el barrio no puede aceptar
esta decisión, porque aunque durante muchos años se ha
hablado de la erradicación del chabolismo, no creemos que la
solución sea sacar a los gitanos de La Perona y trasladarlos a
Vallbona.” (Mundo Diario, 11 de setembre del 1976.)
57. La preocupació dels veïns se centrava bàsicament a
transmetre a l’Ajuntament la necessitat de millorar alguns
serveis bàsics per al barri, com ara l’enllumenat públic al
carrer, la col·locació d’un semàfor al pont del Treball i la
instal·lació de quatre cabines telefòniques distribuïdes pel
barri, a més de deixar constància del mal estat de les
instal·lacions d’aigua, sol·licitar unes infraestructures
adequades per a l’escola, activar una campanya de
desratització i condicionar aquelles barraques que estiguessin
en pitjor estat (López, 1989).
58. El conveni signat acordava la construcció de 1.080
habitatges, 312 dels quals serien destinats a la reubicació
de la població barraquista de la Perona.
59. “El Ayuntamiento tiene en estudio, en fase muy avanzada, el proyecto de construcción en el polígono de Pedrosa de
varios centenares de viviendas adecuadas, destinadas a
barraquistas, en algunos casos de difícil integración social,
que actualmente viven en el barrio de La Perona, en La Verneda.
(La Vanguardia, 17 de juny del 1978.)
60. “Los vecinos creen que con ello sólo se conseguirá cambiar de lugar los problemas de La Perona. En su opinión la
comunidad gitana debe tener, además de un núcleo de viviendas, escuelas, centros sanitarios, etcétera (...) el traslado forzoso es un error sociológico porque destruye cualquier
arraigo humano y social (...) solidifica y perpetúa el hacinamiento y la marginación, anulando la posible participación
de los interesados. (Mundo Diario, 7 de juliol del 1979.)
61. En el marc del nou govern municipal presidit per Narcís
Serra, a finals de 1979 el Patronat Municipal de l’Habitatge
va ressorgir de l’exclusió institucional a que havia estat
relegat, per assumir novament competències relacionades
amb l’eradicació del barraquisme (X. Valls, 2001: 14).
62. Tanmateix, el Patronat, entre els mesos de juny i novembre
del 1980, va realitzar un cens de barraques a la ciutat de
Barcelona, a partir del qual es posaren en marxa mecanismes
de control per impedir el creixement del barraquisme.
63. Creada l’any 1979, el 1980 estava integrada per
l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, l’Associació de Veïns
de la Perona, l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals,
els Familiars de Sant Martí, l’Associació de Veïns del ClotCamp de l’Arpa i l’agrupació del PSUC de Sant Martí.
64. “El programa para La Perona no es, pues, un programa

exclusivamente de vivienda. La vivienda y el medio urbano
son factores fundamentales para lograr esa convivencia y
una necesidad inaplazable de poner en marcha las acciones
educativas y de trabajo social, en general, que posibiliten esa
misma convivencia y que conduzcan a payos y gitanos a un
conocimiento y una toma de conciencia solidaria de los problemas que esta población tiene planteados.” Conclusiones
“I Jornadas Catalanas sobre Población Gitana”. Patronat
Municipal de l’Habitatge. Àrea Serveis Socials. Barcelona,
abril de 1981.
65. “No vamos a permitir que se hagan las casas. No queremos ni un gitano más. Ya tenemos bastantes problemas en
este barrio, donde somos muchos los parados. ¿Por qué no los
llevan a Pedralbes? (...) nos quieren rodear. Ya tenemos La
Mina al lado y allí, el Campo de la Bota, y hay muchos gitanos
viviendo en el barrio, que los lleven a otro, que los repartan
mejor.” (El Periódico, 24 juny del 1982.)
66. Informe de l’Actuació Municipal al barri de La Perona.
1983. Arxiu Municipal Districte Sant Martí.
67. Javier Belmonte. El Periódico, 4 de febrer de 1987.
68. “El Ayuntamiento de Santa Coloma ha denunciado la
presencia de unas veinte familias que han sido trasladadas
a este municipio por el Patronato Municipal de la Vivienda del
Ayuntamiento de Barcelona (...) Este traslado de familias,
que afecta a otros municipios del entorno de la capital catalana, se ha realizado a espaldas de estos municipios, lo que
ha provocado un cierto malestar entre los políticos de estos
ayuntamientos (...) La cuestión ha enfrentado a los responsables del Patronato con los miembros de los consistorios de
Badalona y Santa Coloma (...) expusieron su negativa a aceptar más familias si antes no se negociaba cierto tipo de
compensaciones económicas para estos municipios.» (J. V.
Aroca, La Vanguardia, 17 de novembre del 1988.)
69. Memòries del Patronat Municipal de l’Habitatge.
70. “Las 36 familias que quedan en las barracas de La Perona
(ronda de Sant Martí, barrio de La Verneda) entran y salen de
la calle en que se encuentran sus viviendas tras pasar el
correspondiente control policial e identificarse.” (M.ª Ángeles
López, El Periódico, 19 de març del 1989).
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Article aparegut al número 2 de la revista "Icària" de l'Arxiu Històric del Poblenou
l'any 1997 amb motiu del centenari de l'agregació de Sant Martí de Provençals
a Barcelona.
En aquest any de commemoració del centenari de les agregacions de sis poblacions del Pla a Barcelona s’ha fet una
revisió acurada d’aquest episodi cabdal en la història de la
ciutat. Els resultats d’aquesta revisió són el llibre que s’està
elaborant des de l’Institut Municipal d’Història i la celebració,
a final d’any, del V Congrés d’Història de Barcelona, que
tractarà aquest tema monogràficament. Bona part d’aquest
treball ha estat possible gràcies al buidatge de la documentació dels arxius històrics dels districtes i de l’Ajuntament de
Barcelona. A mesura que s’ha anat aprofundint, el tema de
l’agregació ha guanyat matisos i complexitat. De ser una
qüestió plana, tractada per la historiografia amb un relatiu
maniqueisme en contraposar una Barcelona prepotent i uns
municipis víctimes del seu expansionisme, a passat a ser el
resultat d’un procés dialèctic i ric en derivacions en tots els
camps. Per això, l’interès per l’agregació depassa en molt
l’exercici d’un acte de justícia i memòria històriques i exigeix
atendre també les seves nombroses implicacions. l’agregació
és una de les claus de volta que ens permetran construir un
discurs històric més ajustat sobre les relacions entre Barcelona i les poblacions del Pla i, alhora, il·lustrar les característiques de l’inici de la Barcelona contemporània
Un dels aspectes que ha originat els debats més interessants d’aquesta revisió historiogràfica ha estat les diferents respostes que van donar els diversos sectors de la població a la proposta agregacionista de l’Ajuntament de Barcelona. Quins eren els grups interessats en què es dugués a
terme? Quins s’hi oposaven amb més intensitat? És una
qüestió clau per a la bona comprensió del procés, ja que
precisament els ajuntaments de la Restauració, sobretot els
més petits, estaven immersos sovint en crisis de representativitat envers els seus administrats i es movien per impulsos de les pressions que exercien damunt seu els grups socials
amb un major poder econòmic.

Jordi Pujol i Forn és coautor del llibre
"El cementiri de Poblenou. Una visió
històrica".

1. L any 1889, moment decisiu del
debat martinenc
Actitud dels diferents grups socials
A partir de 1885-1886, davant l’espectacular creixement de l’Eixample i la projecció internacional de la ciutat a
causa de l’Exposició Universal, es tramità formalment la petició d’agregació de Barcelona i alhora s’articulà amb més
profunditat una resposta ciutadana que es va traduir en la
presa de posició de diferents grups socials martinencs a favor d’una agregació pactada malgrat l’antiagregacionisme
oficial de l’Ajuntament. Interessa, doncs, conèixer la resposta
dels grups amb un major pes específic a la població: propietaris, comerciants i industrials, i obrers.
Ens situem al final del 1888, quan només faltava
l’Ajuntament de Sant Martí per informar sobre la petició
d’agregació feta per l’Ajuntament de Barcelona. l’expedient
de Barcelona i la petició d’informe del governador, des del
final del 1886, havia anat passant per tots els altres pobles,
esglaonadament i per l’ordre que havia planejat el governador
civil, i cadascun d’ells havia expressat la seva postura a
través d’un dictamen oficial. En la sessió del 5 de desembre
de 1888, l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals va rebre
amb apassionada indignació l’expedient de Barcelona i l’ordre
d’elaborar l’informe en un termini màxim de deu dies i a partir d’una consulta als veïns. A l’expedient s’incloïen ja els
dictàmens de Gràcia, les Corts, Sarrià i Sant Gervasi, alguns
dels quals es manifestaven favorables a una agregació amb
condicions. Aquest plantejament pactista pren una major
significació si es considera que l’expedient que anava circulant
contenia també la proposició del regidor republicà Sol i Ortega. Aquesta proposició, encara que no havia estat aprovada
pel consistori barceloní, plantejava la necessitat d’obtenir
una llei especial que garantís un període transitori de 25
anys perquè els pobles poguessin adaptar les seves tributacions
als valors de Barcelona i, per tant, demostrava una preocupació per fer una agregació atenta als perjudicis reals que es
podien generar als pobles.
En aquest context sorprèn l’extremisme de l’alcalde de

Sant Martí, Joan Agustí Carreras, en la intervenció que va fer a
l’Ajuntament quan es va rebre la petició d’informe. Lluny de les
fórmules de compromís que sembla que s’imposaven en d’altres
pobles, va exhibir un tarannà poc conciliador i rebutjà qualsevol
possibilitat de pacte amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquest
antiagregacionisme visceral és el que millor caracteritza la
resposta de l’Ajuntament martinenc, que en aquest període
s’atribueix el lideratge del moviment d’oposició dels pobles
Els propietaris, pel pacte amb Barcelona
El radicalisme de l’alcalde contrasta amb l’actitud
adoptada pels propietaris, fins al punt que es pot parlar d’un
divorci entre ells i el consistori municipal. l’any 1883, els
propietaris de l’esquerra de l’eixample de Sant Martí s’havien

Per als propietaris, doncs, era una
bona oportunitat per revaloritzar
uns terrenys marginals en relació
amb el gran creixement que
experimentava l’Eixample en
indrets on la realització del pla
Cerdà era més fàcil
declarat en contra de l’agregació, però només dos anys més
tard els propietaris arrencaven de l’ajuntament martinenc
un conveni amb el de Barcelona per al desviament de la riera
de Malla. Aquesta obra, que l’Ajuntament de Sant Martí no
podia assumir pel seu alt cost, era imprescindible per canalitzar fins al mar la gran col·lectora provinent de Gràcia i per
millorar la connexió viària de Sant Martí amb Barcelona. Per
als propietaris, doncs, era una bona oportunitat per revaloritzar uns terrenys marginals en relació amb el gran creixement
que experimentava l’Eixample en indrets on la realització del
pla Cerdà era més fàcil. l’estratègia de recórrer a Barcelona
a l’hora d’assumir les grans despeses d’infraestructura la
trobem de nou documentada el 1887 quan es va plantejar a
l’Ajuntament de Sant Martí una proposta de traspàs d’uns
terrenys a Barcelona perquè s’hi pogués ubicar l’Hospital
Clínic que, finalment, es construí en uns altres terrenys segregats de Gràcia. Els propietaris, davant l’evidència de la
major capacitat administrativa i econòmica de l’Ajuntament
de Barcelona, acariciaven la possibilitat d’una agregació amb
condicions. Aquesta dissidència va ser censurada per Joan
Agustí, que es va plànyer en la sessió ja esmentada del 5 de
desembre de 1888 que “los mayores contribuyentes no se hubieran apresurado a prestar al Ayuntamiento su valioso apo-

yo y reconocidas influencias a favor de los intereses del pueblo”, frase que va esdevé rellevant quan, uns moments després
en la mateixa intervenció, l’alcalde denuncià l’absència en la
sessió de Salvador Buxó Batista, propietari del Clot i antecessor seu a l’alcaldia, senyal —segons ell— de suport a les
propostes agregadores.
Per entendre millor la indignació de l’alcalde, cal
assenyalar que els propietaris de Sant Martí s’havien oposat
llargament a la realització del pla Cerdà al seu terme municipal i havien aconseguit frenar-ne el desenvolupament, que
si s’hagués portat a terme tal com estava previst hauria
perjudicat greument els seus interessos immediats. Aquest
col·lectiu, contràriament, hauria estat partidari del creixement
al llarg dels eixos tradicionals i seguint la trama dels cascos
i de les parcel·lacions preexistents.
Però a mesura que avançava l’edificació de l’Eixample
en direcció a Sant Martí augmentaven les expectatives de
revalorització del sòl i creixia també l’interès dels propietaris
per urbanitzar-ne els terrenys segons les pautes barcelonines.
Aquest és el col·lectiu que Rius i Taulet volia guanyar per a la
causa agregacionista i a aquest efecte el convocà a una reunió a l’alcaldia de Barcelona. Sembla, doncs, que el 1889 els
propietaris donaven suport a les iniciatives de Rius i Taulet,
sobretot perquè l’Ajuntament de Barcelona, malgrat l’exigüitat
dels seus pressupostos, els oferia millors garanties per fer
front a les grans obres d’urbanització que el de Sant Martí,
feble, mal administrat i sense recursos.
L’espai del terme municipal de Sant Martí que pels
volts de l’any 1889 restava sense edificar era el menys sol·licitat i els propietaris no assumien la cessió de vials i urbanització prèvia, costosíssima en algun punt per la construcció
d’obres importants.
Aquesta reticència dels propietaris havia fet desviar
el creixement de l’eixample de Sant Martí cap a altres municipis, tendència que ara es volia corregir amb l’aproximació a
Barcelona i que obtingué els seus fruits posteriorment, quan
el 1894 aconseguiren el traspàs del sector del carrer Marina
a Barcelona i l’acolliment als beneficis de la llei d’Eixample.
Comerciants i industrials, el nucli
antiagregacionista
El rengle dels antiagregacionistes estava representat
pels comerciants, en especial els del vi, i els industrials. Per
als primers l’agregació hauria suposat la pèrdua del guany
per diferències en la tributació de consums entre Barcelona i
els pobles, que originava un contraban a petita escala i que
representava per a Barcelona una minva important dels
ingressos municipals. Per als industrials l’agregació hauria
comportat la puja de la contribució industrial i, per tant, una
reducció de beneficis.

33 auro invento-03-novembre 2021

1889: El decantament del debat sobre l'agregació

1889: El decantament del debat sobre l'agregació

Dibuix satíric al·lusiu a l'agregació dels
municipis del Pla. Publicat a l'Almanach
de L'Esquella de la Torratxa, l'any 1897
(AHCB)

levantar el edificio fuera del límite de lo que fuese ciudad”
per tal de no haver de fer front a la tributació que correspondria
a la de la ciutat més gran originada amb l’agregació, argumentació amb base real però exagerada, si es té en compte
que l’agregació els suposaria un recàrrec aproximat del 10
per cent en relació amb la quantitat que havien anat pagant
fins aleshores.
L’alcalde, a més de farmacèutic, era majorista de vins,
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L’alcalde Joan Agustí Carreras ja
havia aportat com a exemple del
que podrien ser les conseqüències
negatives de l’agregació a
Barcelona la decisió d’un “de los
més importantes y conocidos
comerciantes de vino de la
localidad” que havia projectat
invertir 100.000 duros en un edifici
pel seu negoci
Cal considerar que l’estructura de la contribució de
Sant Martí és atípica en relació a les altres poblacions, a
conseqüència de la preeminència de la industrial i del poc
pes relatiu de la territorial i els consums. Aquesta circumstància pot explicar la bona representació dels industrials,
tant del Poblenou com de la Sagrera, a l’ajuntament de Sant
Martí. El manteniment de l’autonomia municipal els assegurava, a més, la llibertat de què havien gaudit fins llavors a
l’hora d’establir les seves fàbriques, sense control urbanístic
ni sanitari, donant per resultat el caos urbanístic que és Sant
Martí de Provençals, població amb unes difícils condicions de
vida, on s’intercalaven habitatges i fàbriques sense solució
de continuïtat. La situació era especialment preocupant a la
part baixa del terme, al Poblenou, que s’estava urbanitzant
sense que l’ajuntament realitzés el drenatge suficient per
eliminar les aigües residuals i pluvials, que anaven acumulant-s’hi amb greu perill per a la salut pública, com registren
les altes taxes de mortalitat.
En l’esmentada intervenció del dia 5 de desembre l’alcalde Joan Agustí Carreras ja havia aportat com a exemple
del que podrien ser les conseqüències negatives de l’agregació
a Barcelona la decisió d’un “de los més importantes y conocidos comerciantes de vino de la localidad” que havia projectat
invertir 100.000 duros en un edifici pel seu negoci “más por
temer a la agregación había desistido de tal idea prefiriendo

de manera que hem de suposar que coneixia bé aquest ram,
que després del tèxtil (55 per cent) ocupava el segon lloc de la
contribució industrial, igualat amb el fariner (10 per cent) i
era un dels inductors del creixement de Sant Martí, pel desenvolupament paral·lel de la indústria dels boters i de la química. l’alcalde presagiava l’abandonament de les fàbriques del
terme si es consumava l’agregació, argumentació del tot
coincident amb la que també pel 1894 adduïren alguns dels
grans fabricants d’alcohols de Sant Martí.
L’apatia dels obrers envers l’agregació
Els obrers, com a consumidors majoritaris i com a víctimes de l’augment dels impostos indirectes, són els grans
absents del moviment antiagregacionista. No van assistir,
almenys a Sant Martí, als actes públics expressament adreçats
a ells per la Junta Antiagregacionista, indiferència que tradueix presumiblement censura cap al seu ajuntament i desinterès pel caire polític que el tema estava prenent, en un moment de forta agitació social i sindical. La seva apatia contrastava fortament amb l’activitat dels industrials, aglutinats
a l’entorn de la societat “El Fenicio” i que constituïen el nucli
de la Junta antiagregacionista de Sant Martí, que secundava
l’acció del consistori en la recollida de signatures, afixament
de bans, coordinació amb d’altres municipis, celebració de
mítings i preparació de la manifestació antiagregacionista
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2. El discurs antiagregacionista
de l'alcalde Joan Agustí
Carreras
Així doncs, quan va arribar el moment que l’ajuntament
s’havia de definir en relació a l’agregació s’havia produït una
polarització dels diferents grups socials en relació a aquest
tema. Els propietaris s’anaven definint cada cop més com a
partidaris de l’agregació, mentre que els comerciants, els
industrials i els empleats municipals i clientela de l’entorn
de l’alcalde militaven activament en el camp contrari. Els
obrers es mantenien al marge de la polèmica.
En aquest context l’alcalde va pronunciar un llarg
discurs el febrer de 1889, en un acte solemne, amb nombrosa
assistència de la població, a la sessió municipal on es va
presentar el dictamen contrari a l’agregació elaborat pels
assessors municipals. Aquest discurs constitueix una de les
fites més significatives del moviment d’oposició dels ajuntaments del Pla. Fou imprès i repartit entre la població. La
defensa de l’autonomia ocupa més d’una tercera part i la
resta es reparteix per igual entre la reivindicació de poder
seguir exercint l’administració del seu territori i l’exposició
sobre els perjudicis econòmics de l’agregació.
L’autonomia municipal és vista com el dret col·lectiu a
gaudir d’una vida i d’uns costums propis i a disposar d’una
estructura política local, més propera al ciutadà i més
coneixedora de les seves necessitats. Aquesta pretesa defensa de l’autonomia municipal i les emotives referències al
patriotisme local no arriben a dissimular, però, la seva voluntat

de dominar la vida de la població pel tal d’aprofitar en benefici
propi les estructures de poder.
Aquesta és una opció sense futur, ja que la crisi dels
partits dinàstics, l’extensió del vot que va suposar la implantació del sufragi universal masculí i l’entrada en joc de noves
forces polítiques havien de treure als dirigents locals els
principals ressorts de control polític i administratiu. Els polítics
sabien que el sistema estava en crisi i s’aferraven a qualsevol
recurs per trobar sortida a la seva frustrada carrera política.
l’alcalde Joan Agustí Carreras és també en això un cas paradigmàtic, com ho demostra el fet que intentés pactar amb
Rius i Taulet per dos cops —el 1886 i el 1889— i que busqués
obrir un nou capítol de la seva actuació política a les Corts
espanyoles, circumstància que no es va produir perquè fou
reelegit alcalde de Sant Martí i morí el 1891 exercint el càrrec.

Va anar difonent-se un estat
d’opinió favorable a una agregació
pactada, que contemplés unes
condicions i uns terminis d’adaptació
a la nova situació fiscal que es
crearia amb l’agregació
L’altre gran tema que l’alcalde treu a relluir en el seu
discurs és la defensa de la capacitat del seu ajuntament per
fer front a la bona urbanització del seu territori. Conté els
fragments més durs de denúncia dels incompliments de les
responsabilitats contretes per l’ajuntament de Barcelona:
“Pues bien, nuestro Ayuntamiento no tuvo inconveniente en
ceder al de Barcelona terrenos apropiados para emplazar su
Necrópolis. ¿Sabéis como ha pagado nuestra prueba de compañerismo? Valiéndose de todas las argucias y de todos los
sofismas para conseguir que dejáramos de tener jurisdicción
en aquel Paseo comprendido dentro de nuestro término”.
La interessada i demagògica lectura que fa dels diferents conflictes mantinguts amb Barcelona —per l’Eixample,
pel Cementiri, per l’Hospital Clínic, pel desviament de la
riera de Malla— li treuen tota credibilitat, sobretot a la llum
de l’actitud adoptada pels propietaris, com a grup més sensible als efectes que es podrien derivar d’un enfrontament o
d’una manca de col·laboració entre els dos ajuntaments.
Finalment, en l’aspecte econòmic, Joan Agustí Carreras s’estén en els catastròfics anuncis de la ruïna econòmica
de Sant Martí, per la davallada de l’activitat industrial i comercial i per l’emigració dels obrers. Al costat d’aquesta
concessió a la tribuna, el seu discurs esdevé més tècnic quan
es refereix a l’impost de consums. Tota la seva argumentació
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dels pobles del Pla realitzada a Barcelona el 7 d’abril del
1889. La revista L’Arch de Sant Martí en la crònica sobre
aquesta manifestació ens fa una relació dels participants. Hi
anaren “una part del Ajuntament, la majoria dels individuos
de la Junta antiagregacionista, los guardias municipals y
una infinitat de guardias de consums vestits d’home, las
brigadas de peons presididas pell seu cabo, los agutzils y tot
lo demés personal d’empleats presidits per lo senyor secretari,
tres grups d’obrers y un de donas, també obreras, perteneixent
a certas casas industrials d’aquesta població que estan edificadas en terrenos viables d’ensanxe, seguian després dos o
tres societats, entre ellas, la indispensable Alianza de Sant
Martí de Provensals, que abans de la manifestació s’ha anomenat sempre del Pueblo Nuevo”. D’aquesta ressenya ressalta
en primer lloc la vinculació de certes associacions amb els
dirigents polítics locals i en segon lloc, la utilització dels
obrers pels seus amos, pràctica habitual en les ambivalents
relacions d’un proletariat en vies de conscienciació i uns
fabricants paternalistes. I finalment, el retrat d’una classe
política local i dels empleats municipals, interessats en
mantenir els privilegis que la situació els concedia
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Últim segell utilitzat al municipi de
Sant Martí de Provençals durant el
període 1855-1897 (AHCB)

en aquest punt es centra en la impossibilitat de la seva unificació amb Barcelona i la resta de poblacions: “Sres. Concejales, ya comprenderéis que esto no es serio ni formal. ¿Es
factible que el Ayuntamiento de Barcelona al hablar de encabezamientos lo haya dicho creyendo que podría cumplirlo sin
estudiar debidamente la ley de consumos o tan solo por decir
algo? Yo confieso que el Ayuntamiento de Barcelona lo ha
dicho porque sí, sin estudiar debidamente tan vital asunto
puesto que no es, repetimos, formal ni serio prometer algo lo
que no es facil lo cumpla”. Fins i tot en aquesta qüestió, de
tan impacte social, l’ajuntament eludeix les seves responsabilitats i no surt a la defensa de les classes obreres, que més
havien de sofrir per l’augment de l’impost.
Resumint, doncs, la retòrica de l’alcalde posa èmfasi
en els aspectes més polítics del tema però en canvi no articula una defensa del municipi en base als interessos dels
diferents grups socials. Com sovint passa en relació amb
l’agregació ens trobem davant d’una manipulació política
del debat a càrrec dels dirigents locals, que busquen mantenir-se en les seves situacions de privilegi en lloc d’avançar
en la discussió real sobre les limitacions que l’ajuntament
tenia per fer front a les noves necessitats sorgides de
l’expansió de Barcelona, a nivell urbanístic, i de la revisió de
la representativitat dels ajuntaments, a nivell polític.
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3. L agregació, solució final
Al costat, i enfront, d’aquest discurs oficial antiagregacionista —reincident en els tòpics de la defensa de
l’autonomia i de l’antibarcelonisme— va anar difonent-se
un estat d’opinió favorable a una agregació pactada, que
contemplés unes condicions i uns terminis d’adaptació a la
nova situació fiscal que es crearia amb l’agregació. El viatge
a Madrid del juny del 1889 reflecteix molt bé la dicotomia en
què sembla haver caigut la qüestió de l’agregació: per una
banda, la representació oficial de Sant Martí amb la d’alguns
altres pobles, amb alcaldes i secretaris i junta antiagregacionista, que presenten al Ministre de Governació un document
sobre els perjudicis de l’agregació, per l’altra, la junta agregacionista de Sant Martí, que ofereix un document que estipula les garanties per a una agregació pactada en la línia del
dictamen presentat per la Diputació. El govern no es defineix,
però ningú no dubta, el 1889, que de la mateixa manera que
urbanísticament l’agregació ja és un fet, també ho serà a nivell polític. Per això, encara que no es veiés consumada en
aquell moment, podem afirmar que a partir d’aleshores la
culminació del projecte va ser únicament una qüestió de temps
i d’oportunitat històrica. A partir del 1889 no trobem reaccions
antiagregacionistes a l’ajuntament de Sant Martí a excepció
de l’oposició que es va fer el 1892 al projecte de llei especial
promoguda pels senadors catalans. Contràriament, va tre-

ballar-se per acollir-se als beneficis de la llei d’Eixample i un
grup de propietaris urbans va pressionar, amb acord de
l’Ajuntament de Sant Martí, per segregar el sector del carrer
Marina i agregar-lo a Barcelona a canvi de què aquest es fes
càrrec de les obres d’infraestructura i urbanització. Resultat

Va anar difonent-se un estat
d’opinió favorable a una agregació
pactada, que contemplés unes
condicions i uns terminis d’adaptació
a la nova situació fiscal que es
crearia amb l’agregació
d’aquestes negociacions foren l’obertura del carrer Marina i
la Gran Via, que van fer efectiu l’enllaç de Sant Martí amb
l’Eixample de Barcelona. Aquests dos passos anaven en la
línia d’enfortir la integració del municipi a la dinàmica urbanitzadora del Pla i de superar els obstacles que s’oposaven a
l’extensió de la quadrícula de Cerdà al seu terme municipal.
En definitiva, eren passos claus i irreversibles a favor
de l’agregació.

estvdis
Jordi Pradas i Andreu

La premsa a Sant Martí de
PRovençals: 1872-1897

INTRODUCCIÓ
L’objectiu del present treball és el de donar a conèixer
un catàleg comentat de les publicacions periòdiques publicades a l’antic poble de Sant Martí de Provençals en el període
1872 (data d’aparició de la primera publicació) i 1897 (quan
el poble fou agregat al municipi de Barcelona). Pensem que
pot ser interessant donar a conèixer l’abast qualitatiu i quantitatiu d’un tipus de premsa llunyana de les grans col·leccions
periodístiques barcelonines. La premsa martinenca aixopluga
una munió de títols —la majoria de curta o curtíssima durada—, adreçada a un indret geogràfic molt concret i amb
una diversa orientació social, ideològica i política, exponent
de la complexitat del teixit social de l’antic municipi.
La premsa periòdica pot constituir una font complementària —i, a voltes, fonamental— per a l’anàlisi del passat
recent. Sovint, l’historiador es veu obligat a recórrer al seu
estudi per a apropar-se a una sèrie de temes quotidians que
difícilment generen una documentació escrita pròpia. Òbviament, caldrà valorar, en cada cas, la importància i influència
de cada publicació; és el mateix historiador el que haurà de
valorar els criteris i metodologia més escaients a cada cas.
Ja hem comentat l’abast cronòlogic del treball: el 1872
apareix el degà de la premsa martinenca (El Eco del Taulat)
i la cloenda la posa la mateixa desaparició de Sant Martí com
a ens administratiu, el 1897, tot coincidint amb el darrer
dels setmanaris pròpiament dits (El Adalid martinense). En
aquests vint-i-cinc anys s’ha configurat una oferta periodística que presenta, al nostre parer, tres aspectes bàsics: en
primer lloc, la data relativament tardana de la seva desaparició (fet gairebé comú a la premsa de tots els pobles del Pla
de Barcelona); en segon lloc, un creixement potser no gaire
espectacular, però tanmateix gens negligible (trenta-quatre

Jordi Pradas i Andreu, bibliotecari. A la
seva pàgina web (pradas.org) es poden
trobar molts estudis sobre l'antic
municipi de Sant Martí de Provençals.

capçaleres en un quart de segle); finalment, l’amplitud del
ventall ideològic que cobreix, anant del conservadurisme
disfressat de benintencionat apoliticisme fins a l’anarquisme,
passant pel catalanisme i les diverses expressions dels
partidaris de la República.
La compilació d’aquestes trenta-quatre publicacions
ha estat un xic dificultosa atesa la dispersió dels números
solts que han perviscut fins l’actualitat. Si bé la majoria de
col·leccions es troben a l’Arxiu Històric Municipal de Barcelona, altres han estat localitzats a l’IISG [International Institute
of Social History] d’Amsterdam i fins i tot algunes han aparegut accidentalment; en tot cas, no s’han estalviat esforços
a fi d’aconseguir còpies de les col·leccions originals que romanen fora del país. Hem de considerar també les publicacions
perdudes i de les quals només tenim alguna referència aïllada.
Els criteris emprats per a confeccionar el llistat de la
premsa martinenca consisteixen fonamentalment en l’adscripció al poble, és a dir, que la seva direcció, redacció i/o impressió tinguin llurs respectives seus al municipi. En funció
d’aquesta elemental normativa hem evitat incloure títols
apareguts a altres municipis del Pla. Els interessats en història urbana han de tenir en consideració l’existència d’altres
publicacions (com El Heraldo de las Afueras, de Sant Andreu
del Palomar, o La Unión: gaceta de los contribuyentes), que
tenien una perspectiva supramunicipal, que per les raons
acabades d’esmentar queden fora del present treball.
El nostre treball, a l’igual que la premsa martinenca,
té la seva pròpia història. Pren com a punt de partida un primer inventari realitzat al llibre Apunts per a la història de
Sant Martí de Provençals, inventari valuós però amb algunes
mancances i sense aparell crític i erudit. Serveix com a treball
per als estudis d’història contemporània del seu autor i, posteriorment, per als seus estudis de biblioteconomia.
De la visió “històrica” neixen el comentari (breu
caracterització de cada títol) i la sel·lecció d’articles, amb el
que hom cerca una doble finalitat: en primer lloc, tractar de
donar una perspectiva aèria de la vida quotidiana d’un
suburbi industrial barceloní en els seus múltiples aspectes
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Reproduïm aquest treball sobre les moltes publicacions que durant el segle
XIX van néixer a l'antic municipi de Sant Martí de Provençals, sobretot al
Poblenou i el Clot. Les il·lustracions de les portades es poden trobar a l'Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona.

LA PREMSA A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS: 1872-1897

(conflictivitat social i obrera, lluites polítiques, problemes
administratius, vida associativa, la qüestió de l’agregació);
en segon lloc, malda per caracteritzar cada publicació a través del seu redactat, d’un cert estil en la redacció i articulació
d’idees, des de la perspectiva del llenguatge estil, que sorprendrà a qui no estigui habituat a la lectura de textos decimonònics.
De la visió “biblioteconòmica” surt la fitxa tècnica, o
descripció analítica de cada publicació. S’ha procurat dotar
d’homogeneïtat a cada descripció, complimentant cada
apartat amb el màxim rigor possible, i deixant-lo en blanc
quan no es disposava de la informació necessària.
Tot i això, el treball que ens ocupa té, a desgrat dels
anys en que ha romàs anònimament amagat en una carpeta,

38 auro invento-03-novembre 2021

Aquesta expansió de l’activitat
constructiva prengué com a eixos
els quatre nuclis tradicionals (i força
mal comunicats) en el que es dividia
el terme municipal: els barris de
la Muntanya, la Sagrera, el Clot
i el Poblenou
un cert aire de provisionalitat. Algunes descripcions, acceptem-ho d’entrada, són incompletes i haurien de ser verificades
en una futura revisió del text. La bibliografia, llevat de la que
és específica per a Sant Martí, no ha estat actualitzada i
caldria una ullada a les aportacions en historiografia de la
premsa que hagi pogut aparèixer en aquests darrers anys,
tant la que ha estat publicada comercialment com la que
roman inèdita en forma de tesis doctorals o literatura grisa.
En definitiva, publiquem aquest treball amb una forta
consciència de les seves mancances, amb el desig que pugui
servir d’estímul per a posteriors recerques.

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS A LA
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX
Fins ben entrada la segona meitat del XIX, el lloc
suburbà conegut com a Sant Martí de Provençals se’ns apareix
com un espai físic d’una projecció històrica de poca transcendència, essent poca cosa més que una perllongació residual dels extrems més deshabitats de la gran ciutat. D’aleshores ençà, però, Sant Martí començà a emplenar-se de
contingut social: a l’expansió demogràfica succeeix l’afermament de la personalitat de l’ex-municipi en el context de la
Barcelona metropolitana.
Un primer índex de l’envol de Sant Martí rau en el nom-

bre d’habitants. Segons els censos clàssics, el municipi experimentà un creixement notable ja al segle XVIII, quan passà
de 177 a 1715 habitants entre 1717 i 1787; aixó és, del 0’4 a
l’1’3 per cent de Barcelona i el seu pla. Després de llarg mig
segle d’estancament, la represa demogràfica esdevingué altra
vegada prou significativa: entre 1860 i 1877, la població
augmentà en 13.500 ànimes; el 1877, ja s’ultrapassava la
cota dels 30.000 habitants. Bona part d’aquest creixement
correspon a la fenomenologia immigratòria, encara per
quantificar, però de la qual tenim, si més no, lleugeríssims
indicis de la seva magnitud i repercussions socials.
Urbanísticament, aquest procés es reflectí en una
contínua expansió del sól edificable a desgrat dels usos
tradicionals del mateix, que fins aleshores havien conservat
el seu caràcter d’activitats primàries (agricultura i ramaderia). El producte líquid imponible relatiu a la propietat urbana es multiplicà per 10’6 en el període 1851-1898, producte
del progressiu augment de sol·licituds d’edificació de vivendes
particulars, establiments industrials i projectes d’urbanització
de solars i parcel·les de terreny amb finalitats especulatives.
Al fons d’urbanisme de l’Arxiu Històric Municipal de Sant
Martí de Provençals es conserven més de 4.000 expedients de
permisos d’obres en el lapse cronològic determinat pels anys
1841 i 1897; i caldria incloure encara a les edificacions que
es duien a terme, de forma ilegal, al marge del tràmit administratiu de rigor.
Aquesta expansió de l’activitat constructiva prengué
com a eixos els quatre nuclis tradicionals (i força mal comunicats) en el que es dividia el terme municipal: els barris de
la Muntanya, la Sagrera, el Clot i el Poblenou. Molt lentament,
però inexorable, s’anà emplenant la zona d’eixample del poble,
tot i que obstacles urbanístics notables dificultaren la comunicació entre Sant Martí i Barcelona fins dates excessivament
avançades (construcció del Pont de Marina, 1927). Tot i així,
sovint era més factible traslladar-se de Barcelona a llocs
concrets de Sant Martí que no entre les diverses barriades
que formaven l’antic poble. Així, per exemple, la connexió
Clot-Poblenou sempre depengué del precari eix Marià AguilóSant Joan de Malta, en tant que els veïns de la Muntanya es
manifestaren repetides vegades en contra del seu excessiu
aïllament. Els eixos ferroviaris de Mataró i Granollers accentuaren el desllorigament intern de l’espai físic del poble.
Pel que fa a les activitats econòmiques, hom té la
imatge de Sant Martí associada a la figura del “Manchester
català”, figura retòrica que popularitzà un publicista periodista del segle passat. Segons aquest tòpic, Sant Martí fora
una mena de paradís de la gran indústria, indret farcit de
grans xemeneies i ensordidores sirenes cridant als obrers a la
feina moment rera moment. Si bé és evident l’existència de la
gran indústria, principalment vinculada als sectors tèxtil i

metal·lúrgic, d’altra banda cal constatar la presència d’unitats de producció de tamany mitjà i petit (en ocasions poca
cosa més que tallers domèstics) de sectors diferents als
acabats d’esmentar: magatzems de vi, oli i boteria, materials
per a la construcció (forns de totxos, serraduries i fusteries
industrials), el de l’alimentació (farineries, molineries), els
dipòsits comercials, els curtits, els productes químics, etc.
La societat martinenca de l’època se situava en un
espectre més ampli que el circumscrit a la classe obrera, però
en la que aquesta exercia un predomini, si més no, quantitatiu;
els propietaris de les fàbriques i/o establiments industrials i
comercials eren aliens a la dinàmica social del poble. Ens movem
així en un context social relativament estret, en el que no hi ha
excessives diferències pel que fa a l’estructuració econòmica

La premsa apareguda a Sant Martí
de Provençals fins el 1897 pot
dividir-se en tres blocs: la obrerista,
la d’adscripcions polítiques concretes
i la pseudoapolítica, aquella que
s’aixopluga sota un lema del tipus
“publicación defensora de los
intereses morales y materiales de
la localidad”
(llevat de les corresponents excepcions, que sempre n’hi havia),
però en el que d’altra banda s’observen respostes força diferents
a nivell de comportaments polítics individuals i col·lectius. La
lluita per ocupar l’Ajuntament, sens dubte el referent essencial
de la vida política local, reflecteix aquesta varietat de conductes.
Sant Martí no s’escapolí de les imposicions de la vida política
oficial, amb les seves lluites entre faccions pro-dinàstiques,
però el fort arrelament de sectors obreristes, republicans i
regionalistes dibuixa en la xarxa social del poble un tarannà
particular i original, que passà a formar part de la dinàmica
general barcelonina un cop consumada l’agregació. Destacarem, dins el camp de les opcions republicanes, la forta
presència real dels federals i l’efectiva dels possibilistes, que
en algun moment arribaren a controlar el consistori; la del
sindicalisme moderat de les “Tres Classes de Vapor”, d’una
banda, i la de les opcions més anar-quitzants, de l’altra, pel
que fa a l’obrerisme; finalment, l’embranzida que prengué el
catalanisme conservador, bé que disfressat, a voltes, de
connotacions progressistes. Tot aquest ventall de postures han
quedat reflectides en la molt diversa orientació de la premsa
martinenca, com veurem més endavant.

La vida associativa de Sant Martí, tant la que travessava pels canals legals de la inscripció a les corresponents
instàncies administratives com la que en romania al marge,
palesa tanmateix aquesta diversitat de tendències a les quals
ens venim referint. Societats de resistència obrera, comités i
centres republicans, ateneus i centre d’instrucció popular,
entitats recreatives (moltes de les quals emergien només a
l’hora de celebrar la Festa Major, per entrar de nou en un
període de letàrgia), societats de socors mutus, cooperatives,
casinos i centres de tertúlia, configuren un panorama en que
les interrelacions respectives entre totes aquestes institucions
demostren el caràcter relativament petit (car tothom, d’una
manera o altra, tenia referències de tothom), però conceptualment ampli, del Sant Martí de la passada centúria.
Els paràmetres pels quals es desenvolupava la vida
quotidiana dels martinencs del Nou-cents es pot rastrejar a
través de la premsa. La pèssima xarxa de transports; la
manca de serveis i infraestructures, a les quals els diversos
con-sistoris de Sant Martí no donaren altres respostes que
les purament sectorials; la sanitat pública, amb les repetides
invasions de malalties epidèmiques; la mala qualitat i
carestia dels aliments; l’administració d’espais públics, com
el cementiri, el mercat o les escoles; el xoc de les noves
opcions lliurepensadores amb l’església oficial; la vida
associativa, de la qual acabem de donar lleugeríssima
referència; l’oferta d’habitatge i d’espai edificable; la
població marginal, amb sistemàtica presència de fenòmens
relacionants amb el submón de la mendicitat, la
delinqüència i la prostitució; la protesta obrera; la repercussió
a nivell local de temes de política nacional, com el
caciquisme, les guerres carlines o els conflictes colonials, i
així un llarg etcètera, configuren un seguit de temes pels
quals deduïm la complexitat de les activitats diàries de
totes i cadascuna de les persones que vivien o simplement
medraven en el que ja aleshores es definia com un suburbi
industrial —com tants d’altres— d’una gran ciutat —
com tantes d’altres—. Esperem que el present recull de
premsa sigui d’alguna utilitat als estudiants, inves-tigadors
o simplement curiosos que s’arrisquin a encarar-se amb els
petits temes de la història escrita en minúscules.

LA PREMSA A SANT MARTÍ DE
PROVENÇALS: NOTES PER AL
SEU ESTUDI
A grans trets, la premsa apareguda a Sant Martí de
Provençals fins el 1897 pot dividir-se en tres blocs: la obrerista,
la d’adscripcions polítiques concretes i la pseudoapolítica,
aquella que s’aixopluga sota un lema del tipus “publicación
defensora de los intereses morales y materiales de la localidad”. Aquests blocs tendeixen a interferir-se, atès que tant la
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premsa obrerista com la d’interessos locals palesen sovint
actituds polítiques molt definides, mentra que la premsa política dedica la major part del seu contingut a temàtica estrictament local. En qualsevol cas, a efectes d’anàlisi, pensem
que aquesta mena de taxonomia pot resultar orientativa.
Anem tot seguit a veure les característiques bàsiques dels
grups esmentats.
La premsa obrerista és la menys farcida de títols i,
malauradament, la que ha arribat a nosaltres en pitjor estat
de conservació. En efecte, de El Eco de obreros toneleros de la
Regió Española (1887-1904) i de La Tracción Ferroviaria Ilustrada (1893-1901) només ens han perviscut uns pocs exemplars solts; la seva lectura reflecteix el tarannà exclusivament
professional, amb poques crítiques globals a l’estructura de

40 auro invento-03-novembre 2021

La premsa política és formada per
diverses capçaleres de filiació
republicana en les seves diverses
faccions: la progressista en La
Unión de los Pueblos i El Porvenir
o la possibilista en La Consecuencia.
També simpatitzen amb els
republicans, però sense afinitats
tan explícites, La Antigua Unión i
El Nuevo Intríngulis, l’única mostra
de premsa satírica
la societat i, menys encara, amb propostes ideològiques. Un
altre caire ofereix El Grito del Pueblo (1996), que pren partit
per les tesis anarco-col·lectivistes en un moment d’embranzida de l’anarco-comunisme i d’esllanguiment de la més
explícitament anarquitzant plataforma obrera d’aleshores,
la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, de la que
n’era un dels seus més actius propagandistes el mateix director de la publicació, el vallisoletà Indalecio Cuadrado.
Ignorem per quin motiu Cuadrado establí la redacció a
Sant Martí ¿Desavinenteses personals amb membres de la
Federació establerts a Barcelona? ¿Desig d’obtenir ressò en
un medi suburbà? ¿Li era millor resistir a Sant Martí que no
pas a Barcelona ciutat la persecució governamental contra
els mitjans d’expressió dels treballadors? Si aquesta darrera
hipòtesi és la correcta no podem dir que l’èxit acompanyès al
dirigent anarquista, car El Grito del Pueblo quedà proscrit
cinc mesos després d’iniciar-se l’aparició.
El quart i darrer títol de la premsa obrerista és La Unión

Obrera (1895). Amb lemes tan explícits com “las organizaciones traen en si el germen de la sumisión, del idiotismo é imbecilidad” i “las relaciones, el origen de la crítica, examen y por
ende principio esencial del estudio racional y científico”, la
publicació pretenia situar-se en una directriu radical dins
l’elaboració intel·lectual anarquista, que els dos únics exemplars
conservats no permeten de definir amb més claredat.
La premsa política és formada per diverses capçaleres
de filiació republicana en les seves diverses faccions: la
progressista en La Unión de los Pueblos i El Porvenir o la
possibilista en La Consecuencia. També simpatitzen amb els
republicans, però sense afinitats tan explícites, La Antigua
Unión (1880-1886) i El Nuevo Intríngulis (1884-1885), l’única
mostra de premsa satírica. En general, aquestes publicacions
estan a cavall entre la informació local i la general, si bé la
darrera guanya importància en determinades col·leccions,
com La Consecuencia. Tenien com a lema únic, a l’igual que
la premsa d’interessos locals, la defensa de la moralitat administrativa, i l’estri emprat és la crítica més o menys sistemàtica als diversos ajuntaments formats per membres dels
partits dinàstics i/o republicans d’altres faccions. El republicanisme que hom defensa és més aviat insípid i poc convincent
d’ençà una perspectiva ideològica, amb una sobredosi, a més,
de devoció acrítica als liders estatals de les diverses branques
(Castelar, Ruiz Zorrilla, etc.). Socialment no poden dissimular
un tarannà força conservador, especialment visible en aquells
articles i treballs doctrinals que res tenen a veure amb la
temàtica local o municipalista (serveixin d’exemple qüestions
com el paper de la dona en la societat, la conflictivitat obrera, la defensa del proteccionisme econòmic, etc.). Des d’aquest
punt de vista, cal filar molt prim per a traçar una línia divisòria
nítida entre aquest bloc de publicacions i la resta de la premsa
local.
Però si hi ha una publicació política que destaca pel
damunt de la resta aquesta és, sens cap mena de dubte,
L’Arch de Sant Martí (1884-1891). La seva originalitat i
qualitat ja no en el conjunt de la premsa martinenca sinó a
nivell de tot el país el fan abastament mereixedor d’una anàlisi
individualitzada, que escapa als nostres objectius. Insistim,
fou sens dubte la millor capçalera martinenca, tan a nivell
d’acabat tipogràfic com de continguts. Representava una
nova alternativa política —la del catalanisme conservador—
en un període en què encara no podia plantar cara amb opcions
d’èxit electoral als partits dinàstics. En conseqüència, L’Arch
de Sant Martí pren sovint un to entre radical (vegeu els articles
dedicats a la qüestió irlandesa) i populista, amb intents d’atraure
un potencial lector no necessariament identificat amb el catalanisme (d’aquí la presència de col·laboradors que llueixen
pseudònims tan significatius com l’andalús del Clot, per
exemple). No exempt de contradiccions, el conservadurisme

antigovernamental de l’hebdomadari no ens ha de fer oblidar
que el seu director, Josep Serra i Sulé, estigué estretament
vinculat als rengles de Planas i Casals a Sant Martí —retret
que li feren la resta de publicacions coetànies, especialment
les republicanes— i que, d’altra banda, el seu més destacat
redactor, Josep Narcís Roca i Farreres, provenia del republicanisme federal.
Finalment, la premsa d’interessos locals i materials
aixopluga un ampli ventall de capçaleres, començant pel degà
de la premsa martinenca, El Eco del Taulat / El Eco de la
Verdad (1872-1873), i acabant pel su darrer representant,
en el moment que Sant Martí perd l’autonomia municipal, El
Adalid Martinense (1897), passant per El Vigilante (1873-

¿Quins són els “interessos
materials” que defensen, o pretenen
defensar, els títols suara
esmentats? En general, aquest bloc
de publicacions amaga un rerafons
polític notable: hom ataca els
representants dels consistoris que
pertanyen al partit rival, tot
disfressant les crítiques de defensa
pretesament honesta del
concepte abstracte de la
“moralitat administrativa”
1879), El Debate (1876-1879), El Martinense / El Pueblo
Martinense (1878-1880), El Pueblo Nuevo (1878-1879), La
Unión (1879-1882), El Eco de las Afueras / La Voz de las
Afueras (1884-1896), Las Afueras de Barcelona (1887-1897)
i El Provensalense (1875-1897). ¿Quins són els “interessos
materials” que defensen, o pretenen defensar, els títols suara
esmentats? En general, aquest bloc de publicacions amaga
un rerafons polític notable: hom ataca els representants dels
consistoris que pertanyen al partit rival, tot disfressant les
crítiques (que moltes vegades són d’una virulència insospitada, especialment quan qualsevol motiu més o menys fútil
encén una picabaralla entre dues publicacions) de defensa
pretesament honesta del concepte abstracte de la “moralitat
administrativa”. Especialment denostat pels seus colegues
fou el setmanari La Voz de las Afueras, acusat en tot moment
de ser redactat i inspirat pels mateixos funcionaris municipals
(fent-se mereixedor dels malnoms de “la voz de las nóminas”

o “la voz de de la alcaldía”); curiosament, i com si volgués
donar la raó als seus detractors, es tracta de la capçalera de
més llarga vida de totes les aparegudes a Sant Martí. Ultra
aquest cas, però, trobem tanmateix altres interessos específics
representats per El Eco del Taulat o El Vigilante, adreçats a la
defensa de la petita i mitjana propietat urbana, o La Unión
de los Pueblos i El Martinense, dedicats a vetllar per les pretensions del gremi de taverners de la localitat en la seva pugna per assolir un tractament de favor en el repartiment de
l’impost de consums.
Tot i aquestes dades aïllades, l’anàlisi dels sectors
hipotèticament beneficiats per les orientacions dels diferents
setmanaris esdevé difícil d’escatir, per raons múltiples. En
primer lloc, cal posar de relleu la irregularitat en les seves
línees d’opinió editorial, sotmesos com estaven a canvis
sobtats en llurs equips de redacció i direcció (així, per exemple,
La Voz de las Afueras fou dirigida per un carlí, Miguel Cía, i
després de diversos canvis passà a mans d’un republicà, Ivo
L. Ribot). En segon lloc, aquesta premsa té una escassísima
predisposició a defensar sense ambigüitats una opció política concreta en nom d’un pretés i malentés apoliticisme (neutralitat que queda en entredit quan es recolzen determinades
candidatures, especialment en les eleccions a Corts; en aquest
sentit, Las Afueras de Barcelona i La Voz de las Afueras es
decantaren pels candidats dinàstics conservadors i, excepcionalment, pels republicans moderats). En tercer lloc, i tal vegada és aquest l’aspecte més destacable, convé fer esment
de la comptadíssima notícia que aquestes publicacions donen de sí mateixes, el que fa que, sovint, només sigui possible
assebentar-se dels canvis en la direcció, redacció o propietat
d’una determinada capçalera a través de la resta de publicacions coetànies. Com ja passava en la premsa republicana,
la visió que de la societat té el sector de publicacions d’”interessos morals” és molt conservadora, conservadurisme no
explícitament manifest però perceptible en els seus articles
doctrinals, col·laboracions, reproducció de premsa forània,
etc. Serveixi d’exemple l’article que extractem de El Martinense,
que ens enquadra perfectament el cos ideològic subjacent en
les seves planes.
L’estructura de les publicacions comentades ve a ser
molt homogènia. El setmanari martinenc prototípic consta
de quatre planes i inclou: un comentari editorial —sense
signar o signat per “la redacción”—, lligat tant a temes
locals com a notícies polítiques generals (cas més freqüent
en la premsa repunlicana); en segon lloc, la “gacetilla”,
consistent en una munió de notícies curtes, diverses i
abundants sobre temàtica estrictament local; les seccions
fixes, d’entre les que destaquem la crònica oficial (relació
dels permisos obres, disposicions i edictes emanats de
l’Ajuntament), la crònica dels oficis religiosos, la ressenya de
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la sessió municipal, les cartes al director i, eventualment,
una incipient publicitat. En alguns casos, hom presta atenció
a allò que s’esdevé a altres pobles del pla (principalment
Sant Andreu del Palomar, Sant Gervasi i Horta), destinant-hi
un corresponsal o establint-hi una redacció. No cal dir que les
publicacions obreristes no respecten aquesta estructura; El
Grito del Pueblo, per exemple, ofereix una disposició molt similar a la d’altres títols coetanis de contingut reivindicatiu,
com El Productor.
Els autors i promotors de la premsa martinenca pertanyen als mitjans i petits estrats de la burgesia resident al
poble: ensenyants, botiguers, funcionaris municipals, petits
industrials, etc. Ja hem fet notar anteriorment que allò que
defineix les publicacions que ens ocupen és la poca notícia
que donen de sí mateixes i, per tant, no podem aprofondir en
aquesta línia d’anàlisi. Algunes breus orientacions, però, ens
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Els autors i promotors de la
premsa martinenca pertanyen als
mitjans i petits estrats de la
burgesia resident al poble:
ensenyants, botiguers, funcionaris
municipals, petits industrials, etc.
seran orientatives. Dels 23 redactors que tenim localitzats
pertanyents a El Eco del Taulat, com a mínim onze van formar
part alguna vegada del consistori martinenc (en altres paraules, es tracta de gent significada en la defensa dels interessos de la propietat urbana i industrial). No és aquest un cas
excepcional, no molt menys; també trobem membres del consell
municipal a El Martinense, La Antigua Unión i d’altres.
L’activitat professional dels directors d’alguns títols és tanmateix significativa: Serra i Sulé, de L’Arch de San Martí, tractant
en carns; Pau Ràfols, d'El Eco del Taulat, ensenyant; Pere
Ramis i Estaña, de El Martinense, Las Afueras de Barcelona i
La Unión Martinense, barber. Un cas excepcional era Emilio
Coca y Collado, de La Consecuencia, que era, de fet, periodista professional.
Un protagonisme notable tingueren els impressors. Tal
com es pot colegir de les fitxes de cada títol, la premsa martinenca fou majoritàriament confegida als tallers dels dos impresors que, al llarg d’un grapat d’anys, monopolitzaren el
sector de les arts gràfiques a Sant Martí: Joan Torrents i
Coral (establert al carrer Triomf número 4, segurament ja
abans del 1872) i el de Mestres i Aymerich, empresa que
travessà per diverses vicissituds i canvià d’adreça més d’un
cop. Joan Torrents s’obrí més a les línies republicana i obre-

rista, i en general desempellegà una major activitat, controlant directament alguna publicació, com La Unión de los
Pueblos. En canvi, Mestres i Aymerich van centrar llur actuació
en col·leccions de llarga durada, com La Voz de las Afueras i
Las Afueras de Barcelona.
El ventall de temes tractats per la premsa de Sant
Martí és lògicament molt ampli i hem procurat que quedi més
o menys reflectit en el recull d’articles que acompanyen les
fitxes tècniques. Ara bé, cal apuntar que les preocupacions
principals s’adreçaven a tres blocs temàtics: a) el seguiment
general de la política espanyola en el context del sistema de
la Restauració, expressat en les contínues referències a la
necessitat d’establir barreres proteccionistes que assegurin
la pervivència de la indústria autòctona, per un cantó, i les
crítiques al caciquisme —sempre des d’una perspectiva genèrica i sense esmentar noms ni fets concrets—, de l’altra; b)
la temàtica municipalista, propensa a reflectir determinats
interessos polítics i econòmics; i c) la problemàtica urbanística, que apunta, primerament, a les condicions de vida globals
i quotidianes del poble i, en segon lloc, a les relacions amb la
metròpoli, marcades inexorablement per l’agregació dels pobles del pla a Barcelona l’any 1897.
Un darrer punt sobre el que no està de més fer algun
comentari rau en l’acceptació que la premsa martinenca disfrutava entre els habitants del poble. A manca d’estadístiques
(que a Espanya no apareixen fins ben entrat el segle XIX),
hem de deixar la paraula als mateixos protagonistes. El Eco
del Taulat, en el número corresponent al 22 de setembre de
1873, es lamenta de la seva escassa repercussió: "El apoyo de
los últimos [els compradors no subscriptors], necesario auxiliar para atender á presupuestos extraordinarios que la organización acarrea, ha sido infructuoso por considerar subido el
precio de 4 cuartos; asegurándonos en prueba los vendedores, un total despacho al precio de 2 cuartos"; s’afirma tot
seguit que són els subscriptors els que permeten cobrir el
pressupost de despeses (especialment d’impremta, dubtem
que els redactor o redactors cobressin). En el mateix sentit, El
Martinense de l’1 de gener de 1873 donava notícies de queixes
relatiu al preu excessiu (1 ral l’exemplar solt, 4 rals la subscripció mensual) i denunciava el desinterès palesat pels “propietarios y habitantes del primer pueblo de España” per la
premsa local. És molt probable, doncs, que la financiació de
les capçaleres, al marge d’una incipient publicitat, no anés
tant per la venda directa al carrer com per la consolidació
d’una xarxa relativament fidel de subscriptors. La Unión de
los Pueblos afirmava tenir-ne 500 l’octubre del 1890; en canvi,
La Unión Martinense, el 10 d’octubre de 1886, atribuia al seu
rival La Voz de las Afueras “79 suscritores en San Martín, 25
en San Andrés y 10 escasos en la villa de Gracia (...) con un
director que percibe por el periodico seis ú ocho duros sema-

LA PREMSA A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS: 1872-1897

MATARÓ
REUS
RIPOLL
SITGES
SANT MARTÍ
VALLS
VIC

HABITANTS 1887

HABITANTS 1900

18.429
28.870
4.549
2.129
32.695
13.274

nales”. En general, cal pensar que aquestes publicacions no
gaudiren d’un gran ressò, especialment tenint en compte les
mancances en la capacitat adquisitiva i en l’ensinistrament
cultural de la base socioeconòmica majoritària al poble, la
dels treballadors. Paral·lelament, aquests criteris fan aparèixer com a gens menyspreables la relativament llarga vida
d’algunes capçaleres (12 anys La Voz de las Afueras, 11 anys
Las Afueras de Barcelona, 8 anys L’Arch de San Martí, La Voz
de las Afueras i La Unión de los Pueblos, 7 anys El Vigilante i
La Antigua Unión, 6 anys La Consecuencia), potser deguda,
repetim-ho un cop més, al suport d’un nombre reduït però
constant de subscriptors. A Sant Martí arribaven també altres
periòdics barcelonins, que esporàdicament donaven infor-

19.918
26.681
4.919
2.081
35.000 (aprox.)
12.625
11.628

PUBLICACIONS
31
52
4
4
34
19
20

DATA 1a
1820
1813
1881
1887
1872
1868
1803

ma-ció del poble o hi mantenien una corresponsalia. Pel que
pertoca a la presència de títols martinencs fora del seu àmbit
geogràfic, només L’Arch de San Martí (i per raons molt diferents la premsa obrera i professional, en especial El Eco de
Obreros Toneleros de la Regió Española) fou capaç d’afermar
la seva personalitat en el conjunt de la oferta periodística
catalana dels darrers vint-i-cinc anys del vuit-cents.
A tall de cloenda, insertem una taula comparativa de
diverses poblacions catalanes en relació al període 18721897 que considerem prou orientativa sobre la relació entre
habitants i número de publicacions. Les fonts per a l’elaboració de dades provenen de la bibliografia emprada, i a ella ens
remetem.
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1872-1873 EL ECO DEL TAULAT /
EL ECO DE LA VERDAD
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SUBTÍTOL: “Periódico quincenal de intereses locales”.
DATA INICIAL: 11 d’agost de 1872.
DATA FINAL: 29 de juny de 1873 (42 números en total).
PERIODICITAT: Quinzenal. Setmanal a partir del número 5,
modificant-se, en conseqüència, el subtítol.
IMPREMTA: Narciso Ramírez y Cª (Ptge. Escudillers, 4,
Barcelona).
DIRECTORS. Pau Ràfols i Marcel·lí Casajuana.
REDACTORS I COL·LABORADORS: Domènec Cantí, Joan
Agustí, Damas Calvet, Pau Torrebadella, Antoni Alesan,
Carles Trullàs, Ferran Aymerich i d’altres.
PREU: 0’50 cèntims l’exemplar solt.
TENDÈNCIA: Informació local.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
COMENTARI
El degà de la premsa martinenca, El Eco del Taulat (a partir
del número 37, El Eco de la Verdad) assenyalà d’alguna manera la pauta a seguir per la resta de publicacions. L’estructura que el definia —el comentari editorial, la “gacetilla”,
les diverses seccions, etc.— es repetirà, amb variacions de
desigual intensitat, en els títols a aparèixer.
Amb això no volem dir que aquesta estructura tan simple fos cap invent dels Ràfols, Casajuana i companyia, que
no feren altra cosa que adaptar, a escala reduïda, el model
de publicació informativa que predominava en aquells moments. Nogensmenys, el fet de ser El Eco del Taulat el capdavanter agosarat li dóna dret, a manca d’altres mèrits, a
ocupar el lloc de predecessor indiscutible en la nissaga periodística martinenca.
El Eco del Taulat encetà tanmateix la tradició dels
setmanaris que, sota el lema de defensa dels interessos materials i morals del poble, amagaven un notable component
conservador. Conservadurisme que no ens ha d’estranyar gens
ni mica atès que, com dèiem anteriorment, una bona part de
l’equip de redacció —aquesta publicació fou l’única en
esmentar amb noms i cognoms la seva plantilla de col·laboradors— tenien experiència, o l’agafarien en els anys a venir,
en les tasques del govern municipal; d’altra banda, recordem
que els anys 1872-1873 foren d’intensa agitació republicana
i obrera. Al respecte, és significatiu el següent episodi: pel
desembre de 1872, els boters de l’empresa vinícola Gironella
es declararen en vaga arran de la pretensió d’aquest comerciant d’introduir maquinària en part del procés de fabricació
de les bótes. Quan del conflicte en reeixiren els obrers, El Eco
publicà (de forma que no deixa marge a la simple coincidència)
un article intitulat "Utilidat de las maquinas per la classe
jornaler", un dels pocs publicats en català. El signant, ocultant-se sota el pseudònim de “un trevallador d’aqueix poble”,
exposava la manipulació a la que, segons ell, romania sotmesa
la classe obrera per part dels sectors antimaquinistes i defen-

sava la conveniència d’aplicar nous recursos tecnològics a
les diverses branques de la indústria. L’òrgan internacionalista La Federació es feu ressò de l’article i reaccionà
contundentment, qualificant a El Eco de “periódico semitonto” i “órgano de la aristocracia de campanario de San
Martín de Provensals”. El setmanari, tal vegada sorprès per
les rèpliques que va generar l’escrit del seu col·laborador,
renuncià discretament a entrar en polèmica.
No acabarem aquest comentari sense fer un parell
d’observacions. En primer lloc, El Eco del Taulat canvià de
forma gairebé simultània de capçalera i director, sense que
podem afirmar amb coneixement de causa si una cosa anava
lligada a l’altra. La substitució de Ràfols per Casajuana es
degué a un afer privat, del que res en sabem, en el que semblen haver estat involucrats ambdós personatges i la Junta
Municipal de Sanitat. El canvi de títol s’emmarcà possiblement
en el desig de la redacció del diari de no trobar-se involucrada
amb els intents de segregació del barri del Taulat, fet capdavanter de la menuda política local l’any 1873. En segon lloc,
recordem que la desaparició de El Eco de la Verdad la vingué
a cobrir El Vigilante, publicació que es considerava directa
continuadora d’aquella (les versemblances en format i presentació visual reafirmen aquesta impressió). El seu estudi per
separat respon a que El Vigilante, per la seva peculiar evolució
i llarga durada, bé es mereix un tractament específic.
ARTICLE SELECCIONAT
El problema de la vivenda assolí a Sant Martí proporcions
que, no per conegudes, deixen de resultar menys colpidores.
El següent retall de l’article signat per “la redacción”, aparegut
al número 39 (15 de juliol de 1873), presenta un d’aquests
freqüents casos:
“Otro acuerdo de idéntica clase é igual interés creemos que debería tomarse, respecto a la casa señalada con los ns. 10 y 12 de la calle Triunfo.
Repetidas veces hemos oído de personas competentes, que aquel edificio es poco sólido y que
algunas de sus paredes no tienen el grueso debido. Como nosotros no somos péritos en esta parte,
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1873-1879 EL VIGILANTE

Aquella casa como todas las que
reunen pésimas condiciones
higiénicas, tienen la fatalidad de
albergar muchas familias: en cada
piso hay ocho habitaciones: como
consecuencia no tienen la debida
capacidad, estan poco aireadas,
escasea la luz, los cuartos reducidísimos; las paredes y los techos no
dejan ver si están blanqueados o
pintados, pues tanta es la suciedad
que allí existe, lo propio que en los
suelos y la escalera
Desgraciadamente esta clase de hormigueros estan
siempre habitados por ser algo mas barato su alquiler que el de la generalidad de las otras casas.
Lástima que aquellas familias no comprenda que,
para ahorrar 4 ú 8 reales al mes, gasten un inapreciable capital de salud.
Asó, pues, suplicamos á la Autoridad local, que demuestre una vez mas su interes en favor de los
proletarios, que sin conocimiento de causa son
víctimas de una mal entendida economía”.

COMENTARI
El Vigilante s’autodefiní com a hereu directe d'El Eco del
Taulat i el tarannà, contingut i presentació de la nova publicació no aporten cap innovació considerable respecte la línia
traçada pel seu predecessor. De totes formes, El Vigilante és
una publicació a considerar per totes les persones interessades
en la història del Pla en general i de Sant Martí en particular
a la segona meitat del Nou-cents, a saber: en primer lloc, per
la quantitat d’informació que dóna, del tot insignificant considerada aïlladament, però que en conjunt ofereix una acceptable mostra dels paràmetres pels quals es descabdellava la
vida quotidiana dels martinencs decimonònics; tanmateix,
en segon lloc, no oblidéssim que El Vigilante cobrí un període
llarg, agitat i ric en esdeveniments de tota mena.
La petita història de la publicació que ens ocupa conegué una suspensió governativa (del 31 de desembre de 1875 al 6
de febrer de 1876) i un canvi en la redacció i direcció —acompanyada paral·lelament d’una variació en l’habitual format
de 210x300mm— pel mes de març de 1879; tot plegat representà el cant del cigne, atès que transcorregut encara no cinc
mesos El Vigilante es fusionà amb El Debate per a engendrar
La Unión. A propòsit de la rivalitat entre El Vigilante i El
Debate, cal observar les seves desavinences fins que el primer canvià de director i redactors. D’altra banda, al capdavant
d'El Debate figurà Pau Ràfols, anteriorment director de El
Eco del Taulat fins la seva substitució per Marcel·lí Casajuana.
I, finalment, les picabaralles entre ambdues publicacions
assoliren llur màxima violència justament quan Casajuana
entrà a formar part del consistori martinenc. Aquestes anècdotes palesen, al nostre entendre, que aquests òrgans periodístics no eren altra cosa que portaveus d’interessos polítics
i econòmics locals molt concrets i no sempre fàcilment escatibles.
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transmitimos, y nada mas, lo que nos han referido.
Referente á la insalubridad de sus habitaciones, si
que podemos espresarnos con pleno conocimiento de causa. Aquella casa como todas las que reunen pésimas condiciones higiénicas, tienen la
fatalidad de albergar muchas familias: en cada piso
hay ocho habitaciones: como consecuencia no tienen la debida capacidad, estan poco aireadas, escasea la luz, los cuartos reducidísimos; las paredes y los techos no dejan ver si están blanqueados
o pintados, pues tanta es la suciedad que allí existe, lo propio que en los suelos y la escalera. En
una palabra: es un edificio que entre dueño e inquilinos, se ha convertido en inhabitable estercolero.
Sabemos por los medicos que han tenido ocasion
de visitar tan tristes viviendas, que apenas se desarrolla enfermedad alguna en sus moradores, que
no tome un caracter más ó menos pútrido.

SUBTÍTOL: “Periódico semanal de intereses locales, de San
Martín de Provensals”.
DATA INICIAL: 7 de desembre de 1873.
DATA FINAL: 31 d’agost de 1879.
PERIODICITAT: Setmanal.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carretera de Mataró número
300 (actual carrer Pere IV).
IMPREMTA: Joan Torrent (carrer Triomf número 4, actual
Rambla del Poblenou)
DIRECTORS: Marcel·lí Casajuana i Joan Antoni Sorribas.
Consta com a propietari Jacint Castells.
REDACTORS I COL·LABORADORS: Eudald Torrents, Joan
Almeda i d’altres.
FORMAT: 210 x 300 mm (8 planes).
PREU: 0’50 rals l’exemplar solt (any 1873).
TENDÈNCIA: Informació local.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa) i
AHMSMP (un volum relligat, 1873-1875).
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ARTICLE SELECCIONAT
Aparegué al número 20 (18 de maig de 1879) i no és un article original sinó un fragment de la llarga exposició que els
Ajuntaments dels pobles de Pla adreçaren al govern central
en contra del projecte d’agregació (l’exposició fou reproduïda
en diversos lliuraments a El Vigilante). S’hi troba un dels
principals arguments contra la supressió de les autonomies
municipals, com és el de la caracterització dels pobles com a
suburbis de la metròpoli i la necessitat d’indrets específics
per a la instal·lació de fàbriques i residència de la classe
obrera al voltant de la gran ciutat.
“Hay, en efecto, otro inconveniente de fatales consecuencias, tanto para Barcelona como para los
pueblos circunvecinos, que quizá no se ha previsto todavía.
Son en escesivo número los operarios que van á
trabajar á la capital y viven con sus familias en los
pueblos del radio, porque ganando un reducido
salario no pueden soportar la enorme diferencia de
precio de los comestibles y alquileres de las habitaciones del casco de aquella.
Las fábricas á su vez han ido desapareciendo de la
ciudad antigua, montándose de los pueblos del llano, donde la clase jornalera, con menos salario, se
proporciona mayores comodidades y consigue mejor bienestar, con lo cual saliendo beneficiados
los industriales y fabricantes, lo quedan tambien
los trabajadores, que logran cubrir mas holgadamente que no en el centro de la ciudad, donde
tendrian que imponerse toda clase de privaciones
para su precaria subsistencia.
Dese por supuesto, empero, que la fusion es un
hecho, y no dude el Gobierno de S.M., llegando
este caso, que las fábricas del radio sufririan un
rudo golpe, porque distintas las condiciones del
vecindario y equiparada á las de la capital,
soportarian con más dificultad la competencia.
Los infelices que á su vez, por razon de su clase ó
industria y de su escaso jornal, se ven actualmente
en la necesidad de abandonar la capital, para esta-

blecerse en los pueblos circunvecinos, no duda
tampoco el Gobierno que tendrian que emigrar á
otros mas distantes, donde fueran mas soportables
los alquileres y menos caras las subsistencias.
Y no vale decir que si no libran su sustento en una
localidad, se ha de esperar que lo busquen en otra,
pues sin negar que así tal vez sucediera en algunas, sería de todos modos siempre inhumano que
pudiendo evitarlo se les espusiera á las contingencias de su precaria situacion. Pero aun asi,
¿quien les daria seguridad de encontrar trabajo en
otro sitio en ventajosas condiciones? ¡Más á que
hacerse ilusiones! ¿Dónde puede esperarse que lo
hallen fuera de los pueblos que circuyen la ciudad? ¿Hay centro alguno manufacturero que carezca de arrabales? ¿Cómo lo haria sin estos la clase
jornalera en los principales centros de produccion
de Europa?”

Los infelices que á su vez, por razon
de su clase ó industria y de su
escaso jornal, se ven actualmente en
la necesidad de abandonar la
capital, para establecerse en los
pueblos circunvecinos, no duda
tampoco el Gobierno que tendrian
que emigrar á otros mas distantes,
donde fueran mas soportables
los alquileres
Com a complement a aquesta ressenya, serveixi de
complement la nota apareguda al número 24 (17 de maig de
1874, sense signar), en el que l’anònim autor aprofundeix en
la mateixa idea:
“La experiencia ha demostrado que á toda poblacion
y de mucho movimiento por su industria, comercio
ó agricultura, ó por hallarse reunidos dos de ellas,
ó juntos los tres, les son necesarios otros focos de
poblacion llamados vulgarmente afueras, extramuros, arrabales ó suburbios que no son otra cosa
que apéndices de la principal que les ha dado origen. De éstos los hay de diferentes clases y con
fines distintos, figurando entre ellos como mas principales a los industriales, de los cuales es uno
San Martin de Provensals respecto á Barcelona”.
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1876-1879 EL DEBATE

1878-1879 EL PUEBLO NUEVO

SUBTÍTOL: “Periódico semanal de intereses morales y
materiales”.
DATA INICIAL: Imprecisa (març 1876?).
DATA FINAL: Imprecisa (agost o setembre 1879?).
PERIODICITAT: Setmanal.
DIRECTOR: Pau Ràfols.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Major número 101 i
carrer Amistat número 45.
IMPREMTA: Narciso Ramírez y Cª (Ptge. Escudillers, 4,
Barcelona)
FORMAT: 320 x 430 mm. (4 planes).
TENDÈNCIA: Informació local.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMSMP (17 exemplars).

SUBTÍTOL: “Semanario satírico, científico, literario, de
intereses morales y materiales”.
DATA INICIAL: 1 de desembre de 1878.
DATA FINAL: Setembre de 1879 (42 números en total).
PERIODICITAT: Setmanal.
DIRECTOR: Agustí Cazadó (Cassadó?).
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Major del Taulat
número 42, i carrer Cristina (Barcelona).
IMPREMTA: Oliveras (sense adreça).
FORMAT: 360 x 225 mm. (4 planes).
TENDÈNCIA: Informació local.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
COMENTARI
Com es despèn de la fitxa tècnica, molt minso és el comentari
que podem fer d'El Pueblo Nuevo, publicació de vida efímera
que aparegué i desaparegué sobtadament sense arribar a
celebrar el seu primer aniversari, degut a la manca de recursos econòmics per continuar endavant amb l’empresa. Seguint
fidelment l’estructura arquetípica de les publicacions d’informació local, El Pueblo Nuevo es distingí, emperò, per un trac-

Seguint fidelment l’estructura
arquetípica de les publicacions
d’informació local, El Pueblo Nuevo
es distingí, emperò, per un
tractament quelcom més irònic del
que fins ara era habitual de les
notícies i comentaris (en especial les
que feien referència a l’actuació dels
consistoris municipals vigents en
aquells dies)
tament quelcom més irònic del que fins ara era habitual de
les notícies i comentaris (en especial les que feien referència
a l’actuació dels consistoris municipals vigents en aquells
dies), i per una poc definida orientació progressista que anticipa les directrius generals que caracteritzaren altres òrgans
periodístics no gaire posteriors, com La Antigua Unión, La
Unión Martinense i d’altres. Aquest caire pseudo-progressista
es pot veure en alguns articles com aquell que defensava la
llibertat d’ensenyament en contra del monopoli eclesiàstic
(número 5), i el del número 13, que reproduïm a continuació,
en el que hom s’adreça a la problemàtica del caciquisme. En
definitiva, El Pueblo Nuevo s’emmarca en el context d’una
iniciativa poc reeixida de confeccionar un setmanari progressista quan el mercat de la premsa local estava copat, per
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COMENTARI
De forma absolutament casual, l’autor d’aquest treball va
localitzar alguns exemplars aïllats d'El Debate al bell mig del
fons d’urbanisme de l’AHMSMP, encartats com a informació
complementària entre expedients de permisos d’obres. El fet
que només hagin estat trobats disset exemplars fa impossible
destriar què era i què representava aquesta publicació en el
context local del seu temps. Hi ha, però, alguns indicis que
ens permeten una aproximació al tarannà del setmanari. En
primer lloc, el seu director: Pau Ràfols, director en altres
temps d'El Eco del Taulat i que abandonà aquest càrrec quan
el degà de la premsa martinenca passà a anomenar-se El
Vigilante; les constants picabaralles entre El Vigilante i El
Debate —divertides en alguns moments, mesquines i
barroeres en la majoria— fan pensar en un clar rerafons
personalista en la trajectòria d’ambdós títols. En segon lloc,
l’examen u observació dels pocs exemplars conservats evidencien les limitacions d' El Debate : una estructura
absolutament tradicional —”gacetilla”, crònica oficial, cartes
al director...— encapçalades per treballs tan poc suggerents
com la “Instrucción para llevar á efecto en la Península é
islas adyacentes el Real Decreto de 1º de Noviembre, por el
que se dispone la formación del censo general de población”
(núm. 50), que de ben segur no estaven inclosos en les
preocupacions quotidianes dels potencials lectors martinencs.
Es desprèn una vessant diguem-ne “administrativa” de la
publicació, que fa pensar més en un òrgan administratiu que
en un òrgan periodístic pròpiament dit. Per això hem prescindit
de reproduir un article, com hem fet en la resta de publicacions,
atès la dispersió de la publicació i el seu escàs interès com a
eina per historiar la vida local.
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aquesta època, per altres títols d’ideari més conservador,
però tanmateix amb més ambicions i més recursos econòmics.
ARTICLE SELECCIONAT
L’article seleccionat per a representar El Pueblo Nuevo (intitulat “El Caciquismo”, sense signar i publicat al número 13,
el febrer de 1879) esdevé un escrit prou paradigmàtic del que
fou la premsa d’orientacions progressistes i filorrepublicanes
de Sant Martí: la crítica més o menys sistemàtica del caciquisme, si bé interpretant aquest mot en la seva lectura més
limitada —la de simple coerció electoral—, i enfocada en
qualsevol cas des d’una òptica teòrica i moralista, no esmentant mai noms i/o fets reals i concrets.
“En medio de la infinita variedad de la vida moderna se destacan familias é individuos que parece
tienen el triste deber de amortiguar su esplendor.
Cuando los pueblos no han llegado al grado de
progreso que señalan las corrientes de nuestra
època, se apodera de ellos esa atrofia política y
social que se llama caciquismo.
El caciquismo es producido por la falta de iniciativa en los pueblos, y esa falta de iniciativa es producida á su vez por la falta de independencia. Lo
grave del caso está en que el caciquismo lejos de
curar estos males lo aumenta y acaba por lo tanto
por reducir á la postracion los pueblos que se encuentran dominados por sus miras egoistas.
El caciquismo es el feudalismo moderno, con la
sola diferencia de que aquel tenia en su apoyo la
fuerza que dá siempre la tradicion, siendo la de
este tan floja que no resiste al exámen del ménos
aficionado á antigüedades.
Para que el caciquismo pueda sostenerse con algun
brillo necesita tener amortiguada la opinion pública, por esto con el instinto de conservacion que

es inherente á todos los individuos y colectividades ha procurado siempre tenerla amortiguada, pues
demasiado sabe que el dia en que se lograse formar una opinion pública robusta habria sonado su
última hora.
El enemigo por lo tanto más terrible del caciquismo es la prensa, y como aquel se desarrolla con
más holgura en las comarcas rurales y en las poblaciones de corto vecindario de aquí que la prensa local sea su más terrible enemigo.
Para comprender el mal efecto que produce á estos poderes de campanario la publicacion de periódicos locales hasta contemplar cuando estos
aparecen en sus localidades donde nunca se habian
publicado. Allí de cabildeos y reuniones para tratar
el asunto que les preocupa; las autoridades en masa
civiles y eclesiasticas son convocadas por el cacique para tratar del como podrian tener á raya á su
implacable enemigo. ¿Pero qué lado flaco buscarán para atacarlo con algun éxito? Este es el nudo
gordiano de la cuestion. No pueden atacarlo por

El enemigo más terrible del
caciquismo es la prensa
sus estralimitaciones políticas, pues aquellas humildes publicaciones se les prohibe hablar de política. Ya que no pueden atacarlo por este lado lo
atacarán por inmoral, pero cuando ménos pueden
dar la razon de que viene á turbar la tranquila beatitud de sus feligreses, además de que aquellos
personajes tienen el alto deber de velar por la moral
pública, pues bien sabido es que ellos son un dechado perfecto de toda clase de virtudes.
Si ni aún de este modo logran matar á su rival no
les detiene en el camino de la violencia ninguna
consideración, pues bien sabido es que cuando el
fuerte se abandona por esta no respeta dique alguno siquiera sea el que siempre deberian imponer
los sagrados principios que la caballerosidad reclama hasta en los adversarios.
El caciquismo ya que ha tomado por su cuenta la
direccion de los pueblos, quiere tambien que nadie le estorbe en su marcha y por esto hará toda
clase de esfuerzos á fin de que la opinion pública
no deje oir su voz potente porque el dia que esto
sucediera se podrá decir de él lo que Breno dijo al
ver a los Romanos vencidos: vae victis”
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1879-1880 EL MARTINENSE /
EL PUEBLO MARTINENSE

COMENTARI
El Martinense i El Pueblo Martinense es presentaren a tall
d’alternatives democràtiques a publicacions que, com El Vigilante, El Debate o La Unión, representaven els interessos de
la “situación dominante”, és a dir, dels ajuntaments conservadors vigents en aquells moments. El Martinense, en les
seves dues capçaleres, va cercar un apropament als sectors
populars de Sant Martí, donant cabuda a les seves planes a
les col·laboracions d'“El Obrero”, pseudònim que ens amaga
una personalitat que ens és desconeguda, i que reflectí en
alguns dels seus articles tendències molt moderades i contràries a l’internacionalisme obrer.
Assenyalem tanmateix que El Martinense fou l’únic
setmanari que publicà il·lustracions i gravats de la fesomia
urbana martinenca (i àdhuc alguna caricatura de personalitats locals de l’època).
ARTICLE SELECCIONAT
Parlàvem anteriorment de la incomprensió d’alguns col·laboradors d'El Martinense envers determinats aspectes dels
moviments socials de l’època. Molt més groller en aquest
sentit és l’article que reproduïm (publicat al número 58, del
17 d’agost de 1879, amb el títol d'“España y la Internacional·), signat per “un obrero aragonés”, en el que hom palesa
el grau d’animadversió i desconeixement que les publicacions
mitjanament progressistes sentien vers l’obrerisme internacionalista. El maremàgnum de tòpics i idees preconcebudes
pel seu autor (la República com a solució de tots els problemes
socials, la sempiterna conspiració estrangera, etc.) reflecteixen

a bastament la ignorància de determinats sectors d’opinió
respecte la presència de l’Associació Internacional de Treballadors a casa nostra.
“Una de las principales causas de la crisis que el
país está atravesando, de este interminable período de desolacion y miseria, de esta descomposicion
que corroe las entrañas de toda nuestra España, es
la Asociacion Internacional; á ella se debe el desbarajuste de las masas obreras; el desarrollo de
nuestra industria en los países que nunca había
existido; la descomposicion del organismo político y social de nuestra desgraciada patria; á ella se

El Martinense fou l’únic setmanari
que publicà il·lustracions i gravats
de la fesomia urbana martinenca
(i àdhuc alguna caricatura de
personalitats locals de l’època)
debe si el edificio del Progreso, Civilización, Paz y
Concordia, Justicia y Libertad se ha derribado; hasta no quedar piedra sobre piedra!!; en fin á ella se
debe si nuestros Gobiernos ceden á las exigencias
de las naciones extrangeras; que, por desgracia,
son peores que la pedregada de San Isidro (...)
Hablo de la internacional de obreros; acordaos de
cuando en el 73 públicamente os dije: si seguís
por la senda jesuítica que la Internacional os traza,
quedareis aplastados entre las ruinas de la República; caerá la República y con ella la Libertad y
Justicia y como resultado, perdidos nuestros derechos; gérmen del servilismo y la miseria que expe-
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SUBTÍTOL: “Semanario popular [després s’afegí “y literario”] de intereses morales y materiales”.
DATA INICIAL: El Martinense es publicà, en la seva primera
època, entre el 14 de juliol i el 14 de setembre de 1879. Del
21 d’octubre al 28 de març del 1880 adoptà el títol de El
Pueblo Martinense. D’aquesta darrera data fins el final
tornà a portar la capçalera El Martinense.
DATA FINAL: 28 de març de 1880 (80 números en total).
PERIODICITAT: Setmanal.
DIRECTOR: Pere Ramis
REDACTORS I COL·LABORADORS: Tomàs Gili, Joan Miró, “El
Obrero” i d’altres.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Sant Joan de Malta,
29.
IMPREMTA: Joan Torrents (carrer Triomf número 4).
FORMAT: 290 x 375 mm. (4 planes). Canvià de format a
partir del número 18.
PREU: 2 rals de subscripció mensual.
TENDÈNCIA: Informació local amb orientacions pseudoprogressistes.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
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rimentamos (...).
¿Sostendreis todavía la internacionalista idea, si
un dia nos llegan leyes que nos amparen protegidos por constituciones liberales tales como las del
69, etc., etc.? En calidad de obreros id y atravesad
la frontera y hallareis la verdad de lo que os digo:
ni uno solo querrá ser internacionalista; al ver que
somos tratados los Españoles con una cínica
indiferancia y que los mismos obreros extrangeros
son los rivales de los nuestros (...)
Igualmente pasa con la clase militar. Guiados ó aleccionados por un sistema extrangero que encierra
una especie de conducta internacional, nos trata
como á una semicolonia, absorviendo todos los
intereses é instituciones de nuestra malograda España. Vienen siendo el baldon del estado, cuando
debieran ser los brazos del puéblo á quien sirven y
les paga, no ignorando que se hallan expuestos á
exigencias vergonzosas.
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En calidad de obreros id y
atravesad la frontera y hallareis la
verdad de lo que os digo: ni uno
solo querrá ser internacionalista; al
ver que somos tratados los
Españoles con una cínica indiferancia
y que los mismos obreros
extrangeros son los rivales de
los nuestros
Hasta el clero es absorvido por la corte de Roma,
por el comercio de Lóndres, la industria de Francia
y hasta nuestro espíritu político y social por el Norte
América; cuyas consecuencias desastrosas son
palpables en todos los pueblos de España.
En resúmen: el obrero cede á la propaganda
extrangera. El Gobierno á sus exigencias. El militar
á sus estudios. El clero á su accion. El comercio á
sus meros beneficios causa de nuestra postracion
y miseria ¿y aun querremos ser internacionalistas?”
La cloenda de l’article no té desperdici: “¡Ojalá que los
Pirineos se alzaran hasta las estrellas!”.

1879-1882 LA UNIÓN

SUBTÍTOL: “Revista semanal de intereses morales y
materiales de San Martín de Provensals”. D’ençà gener de
1880 s’afegí: “ ...Gracia y San Andrés de Palomar”. El 1881
el nou subtítol fou: “Revista semanal de administracion,
ciencias, literatura, artes, &, &”.
DATA INICIAL: 7 de setembre de 1879.
DATA FINAL: Incerta, possiblement l’any 1882.
PERIODICITAT: Setmanal.
DIRECTORS: Joan Antoni Sorribas, Eduard Jara i Pere
Olivella.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Plaça del Mercat, 17. A partir
de novembre de 1881,
carrers Tallers, 6 i Nou de la Rambla, 10, ambdós de
Barcelona.
IMPREMTA: Joan Torrents (carrer Triomf número 4).
FORMAT: 310 x 420 mm. (4 planes). El 1881 passà a
360x460 mm, també amb 4 planes.
PREU: 0’50 rals l’exemplar solt.
TENDÈNCIA: Informació local.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció incompleta).
COMENTARI
Enquadrada dins el grup de la premsa d’interessos morals i
materials, La Unión es presenta com a fusió d'El Vigilante i El
Debate, sense que ens constin motius per aital fusió entre
dos títols que havien estat enemics a mata-degolla; tal vegada,
el canvi en el cos de redacció d'El Vigilante, escaigut pel
febrer de 1879, o potser alguna mena d’acord entre els propietaris d’ambdues publicacions, o qualsevol altre motiu que,
ara per ara, no podem precisar, van aconsellar La Unión com
a nova aventura editorial, en substitució de les dues precedents. Sigui com sigui, allò que interessa constatar és que La
Unión no aportà res de nou —ni per estructura, ni per continguts— al conjunt de la premsa martinenca finisecular. Seguí fidelment les línies de conservadurisme social dels seus
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1880-1886 LA ANTIGUA UNIÓN

ARTICLE SELECCIONAT
Una rara avis: “l’avi” traça una pinzellada retrospectiva del
Sant Martí de principis del segle XIX (número 44, 11 de
novembre de 1880), on s’hi podia trobar:
“ ... estanys, rierols y balsas, y síquias y conductes
ab llurs ribas de joncars flexibles y canyars
xiscladors que formaven allavors la extensa plana
hont avuy s’axeca fins á besar la mar lo populós
caseriu de nostra comarca”.

“ ... estanys, rierols y balsas, y
síquias y conductes ab llurs ribas
de joncars flexibles y canyars
xiscladors que formaven allavors la
extensa plana hont avuy s’axeca
fins á besar la mar lo populós
caseriu de nostra comarca”
Tot seguit, en el context d’aquest llarg article, “l’avi”
es lamentava de les transformacions de la seva època, on ja
era un record:
“ ... l’esperit, la fe del bon pagés que l’adormía la
nit en dolsa son, ab la pau y tranquilitat avants de
l’ànima”.
Pel fet que no hem trobat cap altre testimoni versemblant al llarg i ampla del nostre escorcoll periodístic, recomanen l’esmentat text a tots els interessats en escatir
l’evolució històrica i urbana del Pla de Barcelona al passat
segle.

COMENTARI
Coneixem l’existència d’un plet relatiu al títol de propietat de
La Unión (si bé res en sabem dels detalls) que coincideix amb
l’aparició de La Antigua Unión, el canvi en la direcció de La
Unión i el trasllat de la redacció d’aquest setmanari a Barcelona. Com gairebé sempre, no disposem de la informació
necessària per dibuixar amb precisió la petita història interna d’aquestes publicacions. El que sembla és que mentre La
Unión s’esllanguia, la seva successora reeixí en mantenir-se
al llarg de sis anys, una existència prou perllongada d’acord
amb els paràmetres de l’època.
El lligam que uneix El Eco del Taulat, El Eco de la
Verdad, El Vigilante, El Debate, La Unión i La Antigua Unión,
i que sembla evidenciar la continuïtat d’una mateixa empresa periodística al llarg de tres lustres té molts clarobscurs.
Per començar, no tenim prou dades per a fonamentar amb
coneixement de causa aquesta hipotètica vinculació. En segon
lloc, les picabaralles que enfrontaren alguns dels títols esmentats (adés per temes administratius, adés per discrepàncies
polítiques) no semblen parlar en favor d’aquest lligam. Finalment, poca cosa té a veure La Antigua Unión amb els seus
predecessors: es tracta d’un títol clarament inclòs en el grup
de premsa republicana, que reflecteix, com no s’havia fet fins
ara, les inquietuds sociolaborals de la seva època, i àdhuc
presenta alguns tímids tocs d’anticlericalisme. La redacció
la formaven personatges lligats al republicanisme, començant
pel seu segon director, Sebastià Roquet, actiu militant del
sector possibilista; el col·laborador Jaume Moré, que amb el
temps esdevingué director de títols com La Unión Martinense,
La Democracia i El Porvenir ; i l’inefable Joan Torrents,
l’impressor i possible propietari. Això no treu, d’altra banda,
l’existència d’uns veritables nexes temàtics entre La Antigua
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predecessors —incloent-hi, com a nota significativa, una
biografia en capítols de Pere Bosch i Labrús, proteccionista
acèrrim i fundador del que ara coneixem com a Foment del
Treball— incrementant, això sí, les manifestacions i escrits
de caire anti-lliurecanvista i els articles relatius a temes de
política espanyola. I d’aquesta manera anà trampejant al
llarg de tres anys, fins desaparèixer en algun moment de
l’any 1882.

SUBTÍTOL: “Revista semanal de intereses morales y
materiales de San Martín de Provensals, Gracia y San
Andrés de Palomar”
DATA INICIAL: 2 de gener de 1880.
DATA FINAL: 16 de març de 1886.
PERIODICITAT: Setmanal.
DIRECTORS: Jaume Rial Tarrés (fins el juny de 1873) i
Sebastià Roquet (fins el 1886).
REDACTORS I COL·LABORADORS: Francesc de Paula
Alesan, Ferran Alsina, Lluís Damián, Jaume Moré, José
Santuario i d’altres.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Triomf número 4.
IMPREMTA: Joan Torrents (carrer Triomf número 4).
FORMAT: 350x520 mm (4 planes). A partir del 3 de gener
de 1886 passa a 8 planes i es redueix el format a 320x435
mm.
PREU: 0’50 rals l’exemplar solt.
TENDÈNCIA: Republicà possibilista.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).

LA PREMSA A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS: 1872-1897

52 auro invento-03-novembre 2021

Unión i la premsa d’interessos locals, centrats principalment
en un marcat antiagregacionisme i un no menys contundent
proteccionisme pel que pertoca al seu ideari polític i econòmic.
ARTICLE SELECCIONAT
Un tema que centrà l’atenció de La Antigua Unión, i que resultà d’importància vital per a la vida quotidiana dels martinencs del segle passat, fou el de les comunicacions, tant les
internes (viabilitat dels principals camins i carrers) com les
externes, les que unien Sant Martí amb Barcelona i la resta
de pobles del Pla.
Especialment colpidor fou el cas del tramvia Barcelona-Clot-Sant Andreu, inaugurat oficialment l’1 de març de
1879 i un dels primers en emprar el vapor com a força motriu.
Les dificultats del seu traçat i, possiblement, la inexperiència d’empleats i usuaris davant el nou enginy esdevingueren la causa de nombrosos accidents, amb una xifra sorprenentment elevada de víctimes mortals. La premsa martinenca
sense excepció, i molt especialment el títol que ens ocupa,
criticà amb duresa l’actuació de la “Compañía Tranvía de
Barcelona al Clot y San Andrés”, entitat formada amb capital majoritàriament belga que explotava l’esmentada línia.
Un exemple el tenim en el següent exemple, sense signar,
intitulat “La tranvía del Sr. Soujol”, publicat el 21 de novembre
de 1880.
“Bajo la dolorosa impresión que nos ha causado
otra reciente desgracia, debida, no sabemos si a la
incuria de los que tienen el deber de evitarlas ó a
la imprudencia de la persona que fue víctima de
ella, escribimos las presentes líneas.
Distintas veces se ha ocupado la prensa local y la
de la ciudad vecina de la tranvía del Sr. Soujol;
distintas veces ha tenido que estampar en sus columnas la lista interminable de las pobres víctimas
que aquella ha causado; en diferentes tonos y aduciendo un sinfín de argumentos, ha clamado contra
esta odiosa contribución de sangre que ha llenado
de luto á infinidad de familias, y ha sumido en la
más espantosa desesperaciion á no pocos desgraciados.
¿A qué se debe, pues, esta fatalidad que parece
preceder á la máquina de la tranvía del Sr. Soujol?
Cuando se autorizó la construccion de la línea, ¿no
se dijo que ofrecia mayores garantías á la seguridad píblica la conduccion por vapor que no la que
se hace por la fuerza animal?

¿Cuántas mas desgracias nos ha ocasionado ya la
tranvía de San Andrés, a pesar de el poco tiempo
que está funcionando, que las restantes de la ciuada
condal!
¿A qué se debe pues esto?
He aquí una cosa que no acertamos á esplicarnos.
No es nuestro ánimo querer imputar la responsabilidad de las desgracias que dicha tranvía ocasiona,
á los empleados de la misma: á nuestro entender el
mal tiene raíces mas hondas. En la construccion
de la línea parece se han cometido graves infracciones: en la explotacion no se cumplen las condiciones con que aquella fué autorizada; y el servcio
publico se hace como peor se puede.
¿Quién tiene la culpa de que cada dia tengamos
que registrar nuevas desgracias y añadir una víctima mas al ya largo catálogo de la sangrienta historia de la tranvia del Sr. Soujol?
¿Es que no hay remedio para aminorar los estragos
que esta calamidad que nos ocupa está continuamente ocasionando, o és que se tiene miedo de
imponer una valla á este feudalismo atroz que nos
deshonra á los ojos de los extraños?
Si esto es así, dígase de un a vez, y entonces el
público sabrá á que atenerse. La autorizacion de
construir una doble vía sobre una carretera del Estado no debia ya concederse, y mucho ménos teniendo en cuenta los obstáculos que la instalación de una sola ocasionaba ya al servicio público.
Por mas que grandes influencias jugaran en el asunto, por más encopetadas que fueran las personas
que solicitaban esta irritante concesion, debian negarla rotundamente las autoridades, ya que los intereses y miras especulativas de un particular, se
encontraban las del público en general, mucho mas
sagrados si caben (...).
No combatimos el que se haya establecido una
tranvia entre Barcelona y San Andrés.
Amantes como el que mas del progreso y todo lo
que significa ir adelante, estamos siempre al lado
de todo lo que proporciona mejores ventajas al público.
Lo que combatimos nosotros es que el servicio de
dicha tranvía esté tan descuidado; lo que combatimos nosotros, son estos espectáculos dolorosos
que á cada paso tenemos que presenciar; lo que
combatimos y combatiremos siempre es la
concesion de una doble via, en mal hora autorizada por los que tenian el deber de velar por las
vidas del vecindario”.
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COMENTARI
Tot i que ja hem citat abastament la singularitat de L’Arch de
Sant Martí en la introducció, no serà sobrer afegir quelcom
més. Segons Miquel i Vergés, “malgrat d’ésser una publicació
destinada a vetllar pels interessos d’un suburbi barceloní —ja
hem vist que encara tenia categoria de poble, amb Ajuntament
propi—, L’Arch de Sant Martí, de Sant Martí de Provensals,
per la seva durada, i per la seva constant intervenció en el

1884-1892 L’ARCH DE SANT MARTÍ

SUBTÍTOL: “Periodich regionalista defensor dels interessos
morals y materials del País”. Amb el canvi de periodicitat el
subtítol canvià el mot “regionalista” pel de “polítich”.
DATA INICIAL: 4 de maig de 1884.
DATA FINAL: 10 de desembre de 1892 (519 números en
total).
PERIODICITAT: Setmanal fins el número 63. Bisetmanal
fins el número 318 (1891) i setmanal novament d’aquí fins
al final.
DIRECTOR: Josep Serra y Sulé.
REDACTORS I COL·LABORADORS: Destaquen Josep Narcís
Roca i Farreras, Sebastià Farnés, Manuel Folguera i Duran,
Vicenç de Febrer, Pere Gurgui, Eduard Padrós, Ernest
Moliné i Brasés, Bernat Torroja, Josep Cortils i Vieta, etc.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Plaça del Mercat, número 21.
FORMAT: 125 x 197 mm. (24 planes).
PREU: 4 rals al mes la subscripció (1897).
TENDÈNCIA: Regionalista.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
REFERÈNCIES: Llorens Vila, p. 8 i 18-19; Miquel i Vergés;
Roca i Farreras, p. 111-139; Torrent i Tasis, p. 168-170 (I).

moviment polític catalanista, mereix d’ésser tingut per un
dels periòdics catalans més remarcables de la seva època”.
En efecte, com assenyalen Torrents i Tasis, la repercussió de
L’Arch anà molt més enllà dels seus límits estrictament geogràfics, intervenint decididament en les polèmiques que sacsejaren el moviment catalanista finisecular, com, per exemple,
les divergències entre el centre Català i la Lliga Regionalista,
en que la publicació que ens ocupa prengué partit per aquests
darrers.
Destaca l’interès que hom seguí pel procés d’independència d’Irlanda (sens dubte, un punt de referència per al
nacionalisme català), fins al punt de dedicar-li un número
extraordinari, curiosament un primer de maig, el de 1887. En
definitiva, com conclouen Torrent i Tasis, “és una de les revistes polítiques de més vitalitat i interès publicades en aquells
anys”.
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La repercussió de L’Arch anà molt
més enllà dels seus límits
estrictament geogràfics, intervenint
decididament en les polèmiques
que sacsejaren el moviment
catalanista finisecular
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1884-1896 EL ECO DE LAS AFUERAS /
LA VOZ DE LAS AFUERAS

SUBTÍTOL: “Revista semanal de intereses morales y
materiales de San Martín de Provensals, Gracia, San
Andrés de Palomar y demás poblaciones del llano”. Amb el
canvi de capçalera (16 de març de 1885): “Periódico
semanal de intereses morales y materiales del distrito de
Sant Martín de Provensals”.
DATA INICIAL: 2 de març de 1884.
DATA FINAL: 30 d’agost de 1895.
PERIODICITAT: Setmanal.
DIRECTOR: Miquel Cia, Ferran Aymerich, Josep Blanco
Navarro, Iu Lleó Ribot i Francesc Perpinyà.
REDACTORS I COL·LABORADORS: Ignasi Trullàs, Domènec
Ramos, l’escriptora Dolors Monserdà i d’altres.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Rovira número 17. A
partir de 1895: carrer Sant Felip de Sant Gervasi de
Cassoles.
IMPREMTA: Sense especificar.
FORMAT: 334x450 mm. (4 planes, 8 planes a partir de
1893).
PREU: 0’25 cèntims l’exemplar solt (1894).
TENDÈNCIA: Informació local de caire conservador.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
COMENTARI
L’inicialment intitulat El Eco de las Afueras passà per dues
fases. En la primera, el recolzament dels ajuntaments de
Sant Martí i Gràcia fou manifest i sense embuts; suport incondicional a l’alcalde conservador Agustí, de Sant Martí, en
tant que la secció gracienca de la publicació esdevingué una
mena de portantveu paraoficial dels alcaldes liberals i fusionistes de la vila. Aquesta fase (en la que el setmanari es
guanyà el malnom de “La Voz de la Alcaldía” per part de la
competència) començà a esquinçar-se quan Enric Mestres

abandonà la impremta que codirigia amb Ferran Aymerich
(petit industrial que s’autoqualificava de “republicano federal, y que pertenece á la escuela socialista”), quedant així
com a únic propietari del setmanari. Nomenat director Iu Lleó
Ribot, del que només sabem que, a l’igual que Aymerich, provenia del federalisme (si més no, això deia ell), La Voz de las
Afueras es desmarcà de la línia seguida fins aleshores i s’obrí
als corrents republicans que començaven a fer notar el seu
pes polític als municipis del Pla. En efecte, al número corresponent al 15 de març es pot trobar una explícita confessió de
fe republicana per part de l’equip de redacció, si bé anteriorment s’havia matisat que “esto no quiere decir que sea republicano el periódico, puesto que cada sección del mismo obra
conforme á las conveniencias de la respectiva localidad sin
que el Director pueda entrometerse en nada referente á las
secciones que no tenga á su cargo, mientras no puedan sobrevenir disgustos judiciales al propietario del periódico”.
Llevat d’aquest esbós d’evolució interna, que en cap
cas es pot precisar de forma nítida, allò que queda clar és
que el títol que ens ocupa fou un dels exponents més clars del
conservadirisme sociopolític que impregnà bona part de la
premsa petitburgesa martinenca. Les picabaralles amb altres
publicacions per qüestions personalistes i fútils; el recolzament
gairebé sistemàtic a candidats conservadors fonamentantse en els tòpics de la defensa del proteccionisme, la propietat
i la indústria; l’atac incoherent a altres alternati-ves polítiques
com el republicanisme, primer, i el regionalisme, més tard; la
incomprensió envers els moviments socials de l’època, etc.,
són les principals característiques que defineixen la publicació
de més llarga durada apareguda a Sant Martí. Explicar aquesta
dotzena d’anys de vida és quelcom que ultrapassa les nostres
possibilitats; potser la clau de volta estigui en la tenacitat
empresarial de Mestres i Aymerich, primer, i Aymerich sense
Mestres, després, en donar continuïtat a una capçalera que
representava als interessos polítics tot just acabats
d’esmentar.
Val a dir que la “gacetilla” d'El Eco / La Voz fou una de
les més farcides de notícies i noticietes de tota mena, amb
especial insistència en la mala conducta dels obrers martinencs, que el setmanari seguia amb força recel. Recordem,
en aquest sentit, que el període 1884-1896 fou dels més
agitats pel que fa a relacions sociolaborals al Pla de Barcelona: estat de crisi fabril generalitzada en aquesta època,
barrejat amb el progressiu empitjorament de les condicions
de vida, per un costat; primeres commemoracions del Primer
de maig i creixença de les reivindicacions obreres, per l’altre.
Com a publicació dignament defensora, en definitiva, de
l’estructura política derivada del sistema de la Restauració,
la “por social” es trasllueix en totes i cadascuna de les seves
pàgines.
(segueix a la pàgina 59)

taller
d'història
Línia de La Verneda:
UNA ESCUL
TURA AMB HISTÒRIA
ESCULTURA

Línia de la Verneda
Autor: Francesc Torres
Inauguració: 7 març 1999
La història s’escriu linealment tot i / que els fets s’esdevenen
d’una manera / molt menys cartesiana, molt més / complicada i de vegades oculta. Existeix / un desfasament entre
l’esdevenir històric / i la seva transformació en un / relat
inacabat de paraules i silencis.
1 (A-Bac de Roda-Fluvià-sense ona)
Fa deu segles s. Martí de Provençals era un terreny

gairebé deshabitat. Camps plens d’aigües estancades travessats pel camí que enfilava cap al nord de Catalunya. Terreny més enllà de les muralles de Barcelona i per tant zones
insegures per la presència dels guerrers àrabs.
Les ribes del Besòs, en temps pretèrits eren plenes
d’arbres. Autèntiques boscúries de verns, o vernedes, propietat
de Ramon Fiveller, Miquel Boscà i Bernat Marimon on en el
segle XIV el rei Joan hi anava de cacera.
Durant el govern del comte Ramon Berenguer I, l’any
1052, trobem un document que parla de l’església de Sant
Martí de Provençals que és sufragània de la de Santa Maria
del Mar a Barcelona.

Membres del Taller d'Història del Barri que han participat en la investigació:
Anastasio Montolio, Àngels García, Àngels Sánchez, Antònia Pascual, Caridad Navarro, Carme
Gallego, Clara Cabrero, Esmeraldo Sanatamaría, Ester Riera, Gloria Rojo, Gloria Tormo, Isabel
Sánchez, Isabel Tarré, Isaura Fernández, Jacoba Castillo, Joan Bargalló, Jordi Salas, José
María López, Josep Manera, Josep Maria Sarabia, Llibert Martí, Llorenç Homar, Margarita
Porqueres, Maria Serret, Maria Jesús Fortes, Marisa Hernández, Mercè Sánchez, Mercè Yuba,
Miguel González, Montse Espelta, Nagore González, Norberto Sinatra, Pilar Gracia, Rosa
Margarita Fernández, Rosa Pena, Susana Pierre, Teresa Prats, Santi Rovira, Xavier Casas
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L'escultura de Francesc Torres "Línia de La Verneda" al bell mig del passeig
central del carrer Guipúscoa podria ser el símbol del barri donat que recórre la
pràctica totalitat de la seva longitud, entre el carrer Bac de Roda i el d'Extremadura. Després de la inauguració del tram de la línia 2 del Metro entre Sagrada
Família i La Pau el 1997, la posterior reurbanització del carrer acollí aquesta
obra d'art conceptual dos anys després. Com el seu nom indica, uneix un punt
A, al costat de la sortida de l'estació Bac de Roda, amb un punt B, situat al final
del carrer Guipúscoa, un quilòmetre i mig més enllà. Entremig d'aquest dos
punts, trobem unes plaques a terra que van amagant-se i emergint a cada illa
de cases. Sempre són onze plaques (excepte a la cruïlla amb Prim) de les quals
una s'alça com un bucle en forma d'ona. Aquesta ona va canviant de posició a
cada illa de cases. El conjunt de plaques va abandonant la seva posició inicial
al costat muntanya del passeig per acabar al costat mar. A més, en algunes de
les plaques de cada tram s'inscriu un text que va explicant la història de l'antic
municipi de Sant Martí de Provençals (independent de Barcelona entre 1716 i
1897) amb referències als barris del Taulat, Muntanya, el Clot i la Sagrera. Vet
aquí el text sencer:

TALLER D'HISTÒRIA

A
2 (Fluvià-Provençals-ona 1)
Dels segles XIII al XVII Sant Martí es prefigura com un
tipus molt particular d’indret; la insalubritat cada cop més gran
de les aigües fa que, sobretot durant l’època de les pestes, s’hi
faci gairebé impossible el cultiu, i Sant Martí s’anirà convertint
en terra de pescadors i ramaders que portaran els ramats a
pasturar abans d’entrar-los a la ciutat camí de l’escorxador.
El 1651 finalitza la Guerra dels Segadors. El setge
pels exèrcits de Joan Josep d’Àustria és fet des de Sant Martí
de Provençals.
Al voltant de 1714, amb el Decret de Nova Planta, Sant
Martí de Provençals, igual que altres indrets del Pla de Barcelona, passa a ser municipi independent.
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Sant Martí s’anirà convertint en
terra de pescadors i ramaders que
portaran els ramats a pasturar
abans d’entrar-los a la ciutat camí
de l’escorxador
3 (Provençals-Selva de Mar-ona 2)
Cap a 1750 la burgesia comença a comprar terrenys
públics per a la implantació industrial. A partir d’això Sant
Martí inicia un procés de creixement demogràfic a causa dels
estatges que construïen els industrials al voltant de les
fàbriques.
El 1768 hi ha a Sant Martí 18 prats d’indianes i 22 fàbriques. L’existència dels aiguamolls, que fou la causa del
seu lent creixement, serà, en canvi, un dels factors d’importància del seu desenvolupament industrial als segles XVIII i
XIX. L’aprofitament industrial de les aigües provoca el dessecament dels aiguamolls.
4 (Selva de Mar-Treball-ona 3)
El 1855, a Sant Martí de Provençals hi ha via 7.096
habitants repartits en 787 cases. Hi havia 110.098 àrees i 83
centiàrees de terres dedicades al cultiu de mongetes, cànem,
sègol, blat i blat de moro. Hi havia 57 fàbriques de blanqueig,
estampats i filats de cotó que donaven treball a 1.580 homes,
584 dones, 498 noiets i 167 noietes. Les condicions sanitàries
i de seguretat en el treball, però, eren desastroses.
L’any 1866 s’instal·la la llum de gas a Sant Martí.
5 (Treball-Agricultura-ona 4)
L’any 1870 comença una vaga de boters que durarà
dos anys i mig i que assoleix el triomf, amb la readmissió dels
obrers acomiadats.

El 1879, hi ha una gran crisi del sector fabril, que
deixa sense feina molts martinencs. El canvi de les tècniques
de producció i la congestió urbana és el que fa entrar en crisi
el sector, i moltes fàbriques marxen a zones menys congestionades i més barates. Tot això duu a moviments especulatius
en els terrenys abandonats.
6 (Agricultura-Cantàbria-ona 5)
Tots els corrents polítics del segle XIX troben un ressò
a Sant Martí de Provençals. Així, podem trobar nuclis de cabetians que viatgen a París, i cercles de treballadors anarquistes;
es formen cooperatives de treballadors; s’organitzen vagues
contra les males condicions laborals reivindicant més sou o

Tots els corrents polítics del segle
XIX troben un ressò a Sant Martí
de Provençals. Podem trobar nuclis
de cabetians que viatgen a París i
cercles de treballadors anarquistes
més seguretat en el treball.
A més de les organitzacions reivindicatives dels treballadors, a Sant Martí també es crea, a partir de mitjan segle passat, una xarxa d’entitats culturals i recreatives que
caracteritzen el barri, com l’Aliança del Poblenou el 1869, el
Foment Martinenc que data del 1877, o el Centre Catalanista
del Clot, del 1879.
7 (Cantàbria-Puigcerdà-ona 6)
1880-1888. Primer gran moviment immigratori, especialment provinent d’Aragó i del País Valencià. Al final d’aquest
període Sant Martí ocupa una superfície de 1.338 hectàrees,
dividit en 5 districtes i 19 barris.
Compta amb 234 fàbriques, 2.463 cases amb un nombre d’habitants superior als 33.000. Les ¾ parts dels
habitants són immigrats, i assisteixen a l’escola 4.600
alumnes.
8 (Puigcerdà-Maresme-ona 7)
El 1884, surt a la llum L’Arch de Sant Martí, primera
publicació periòdica en català de Sant Martí de Provençals.
El 27 d’abril de 1890 apareixia a La Unión de los Pueblos el següent escrit: “La razón, obreros, está de vuestra
parte; si os sabéis mantener unidos y no dáis oídos al maléfico jesuitismo, la victoria no se hará esperar...” Aquest article
provocà l’empresonament del director i de l’impressor del
diari, així com l’ordre de tancament de la publicació.

TALLER D'HISTÒRIA

B

10 (Rambla Prim-sense ona-només
quatre planxes)
Les necessitats d’expansió de la ciutat de Barcelona i
els projectes del Pla Cerdà van fer que el 20 d’abril de 1897
Sant Martí quedés incorporat, juntament amb la resta de po-

Les necessitats d’expansió de la
ciutat de Barcelona i els projectes
del Pla Cerdà van fer que el 20
d’abril de 1897 Sant Martí quedés
incorporat a la ciutat de Barcelona
bles del pla (excepte Sarrià i Horta), a la ciutat de Barcelona,
no sense haver ofert tot tipus de resistència com demostren
els diaris de l’època i les actes dels respectius ajuntaments.
11 (Prim-Ca n’Oliva-ona 9)
1908. S’inaugura el servei d’autobús “La Catalana”
entre el Clot i Poblenou.
1909. Durant la Setmana Tràgica és atacat el “tramvia
de foc”, la policia dispara contra els treballadors. Es munten
barricades que són esbotzades per l’exèrcit amb quinze canonades el cinquè dia dels disturbis.
El 1923 són morts a trets dos pistolers del Sindicat
Lliure membres del sometent. El fet té lloc al Camp del Sidral,
indret famós de Sant Martí per la seva disbauxa generalitzada
i l’abundància de les professionals del sexe.
12 (Ca n’Oliva-Camí de la Vernedaona 10)
L’any 1933 s’intenta l’abolició dels diners per part
dels veïns llibertaris de la CNT i la FAI del barri de Sant Martí.
El nou règim durà poques hores.
Quan esclatà la guerra civil, el barri patí fortes alteracions. Moltes de les fàbriques allà instal·lades foren
col·lectivitzades i destinades a la fabricació d’armament. En
acabar la guerra, el barri hagué de suportar una gran repressió
com a lloc obrer que era.
Conten que quan el general Franco va venir a Barcelo-

na per al Congrés Eucarístic de 1952, la seva muller, Carmen
Polo, va anar a inaugurar el Grup d’habitatges de la Verneda.
Diuen que per evitar el mal efecte que feien els nens del barri,
procedents de les barraques, aquell dia van portar a la guarderia de la Verneda nens de col·legis del centre de la ciutat,
nets i uniformats.
13 (Camí de la Verneda-Extremaduraona 11)
La Verneda, 1957. Els nens menjaven pa amb oli per
esmorzar i berenar, sopes i pa per dinar i sardines per sopar.
El 10 d’agost de 1966 el Cine Meridiana mostrava en
sessió contínua Los gigantes de Tessaglia, Tela de Araña i No-

1909. Durant la Setmana Tràgica és
atacat el “tramvia de foc”, la policia
dispara contra els treballadors. Es
munten barricades que són
esbotzades per l’exèrcit
Do, programa apte per a menors.
Associació de Veïns de la Pau. El seu secretari, Josep
M. Gil, va ser detingut i torturat per la Brigada Social el maig
de 1976. Durant el judici contra el seus torturadors de la Social, alguns dels seus membres van agredir en Gil, la seva
dona, l’advocat defensor i diversos periodistes. La sentència
va condemnar dos policies.
14 (B-Extremadura-sense ona)
L’Associació de Veïns de la Pau ha estat l’única de
Barcelona, juntament amb la Joan Maragall, que ha estat
tancada durant un mesos per ordre governativa. A la primeria
de 1975, es van solidaritzar amb els treballadors de la Seat
del barri que havien participat en el gran conflicte laboral del
gener del 1973. Van obrir un compte corrent d’ajut als aturats.
El president i el secretari de l’Associació van ser detinguts. I
quan Amics de la Ciutat va solidaritzar-se amb l’Associació,
Martín Villa, aleshores governador, els va multar fortament.
El 31 de març de 1990 va néixer al barri de Sant Martí
la nena Júlia Pericàs Martí. Pesava en néixer 2 kilos i 860
grams, i feia 46 centímetres de llargada.
Segons el padró de 1991, Sant Martí tenia 214.252
habitants repartits de la següent manera: 27.241 al Besòs;
67.471 al Clot; 46.832 al Poblenou i 64.953 a la Verneda.
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9 (Maresme-Prim-ona 8)
El primer 1 de Maig commemorat a l’àrea metropolitana de Barcelona té lloc a Sant Martí el 1890.
Vers el 1893 es formà la Colla del Safrà, o de Sant Martí,
integrada pels pintors Nonell, Canals, Mir, Pichot, Vallmitjana
i Gual. Perdurà fins el 1896 i el seu nom prové del color de
moltes de les seves pintures, sovint paisatges de Sant Martí.

TALLER D'HISTÒRIA

NOVES RUTES PER CONÈIXER EL BARRI
El Taller d'Història del Barri porta temps preparant noves
rutes històriques per conèixer millor la història i la societat de
La Verneda de Sant Martí. S'afegiran a les que actualment
coorganitza la SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT
MARTÍ en diferents moments de l'any amb el Centre Cívic
Sant Martí, la Biblioteca Sant Martí de Provençals i el Casal
de Gent Gran Sant Martí : "Ruta Històrica per La Verneda de
Sant Martí"; "Els carrers, places i jardins amb noms de dones"; "Les publicacions de La Verneda de Sant Martí", "Art
contemporani a La Verneda de Sant Martí"; "Restes romanes
a La Verneda de Sant Martí" i "Restes franquistes al barri".
Les primeres que es faran públiques són: "Guipúscoa:
eix vertebrador del barri" (el carrer, de principi a fi, amb tots
els seus ingredients); "La Verneda Negra" (successos que van
commocionar el barri) i "Botigues cinquantenàries" (el comerç
de tota la vida que encara subsisteix).
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Botigues amb
història com la Suiza,
de pollastres a l'ast
i menjar preparat
(Foto: Ester Riera)

Retall de diari del
2020 amb la notícia
de l'explosió en una
empresa química de
Via Trajana, que va
provocar dos morts

Els edificis del
carrer Guipúscoa,
en planta i alçada
(Esquema: Miguel
Ángel Alcalde)

LA PREMSA A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS: 1872-1897

ARTICLE SELECCIONAT
No podia mancar en el nostre recull d’articles alguna referència
a l’estructura econòmica del poble des d’una perspectiva genèrica. El següent text aparegué a La Voz de las Afueras el 7
de març de 1886 (sense títol ni autor coneguts) i relaciona
esquemàticament, però no per això mancat d’interès, el procés
de creixement de la població amb la degradació ambiental i
l’estancament del nivell de vida.
“Feraz, llano y bien irrigado naturalmente su suelo,
situado además a las puertas de una populosa ciudad, no podía ser más indicado para desarrollar en
ella las explotaciones agrícolas (...). Los primeros
colonos que se establecieron en ese medio de producción agrícola llamado San Martín de Provensals,
prosperaron honradamente y se multiplicaron llegando en breve a constituir un agregado, esto es,
un grupo de población rural, o por hablar con mayor exactitud hortícola.
No obstante, y como generalmente acontece, las
mismas circunstancias que hacían del suelo de San
Martín un punto apropiado a las producciones
hortícolas, hacíanlo también mal sano; las aguas
encharcadas y corrompidas por la acción del calor
desprendían miasmas palúdicas, y las intermitentes de un lado, y de otro la limitación que la naturaleza de las faenas agrícolas impone al crecimiento
de las poblaciones, obligaban a la nuestra a vegetar en su perímetro, sin que el desarrollo de su vecindario pudiera acrecer de una manera notable.
Pero viene luego la segunda etapa, o como si dijéramos la segunda vida de este pueblo, período en
el cual el barrio se metamorfosea y se convierte en
una verdadera urbe. Esta transformación es enteramente moderna; tanto, que apenas si se remonta a
cuarenta años.
San Martín tenía más que ningún otro las circunstancias y los medios de que tanto necesita la vida
industrial. A corta distancia de Barcelona donde era
necesario la compra de las primeras manufacturas;
dotada de aguas bastantes para el consumo del vapor, poseedora de vastos terrenos que aseguraban
su relativa baratura y bastante cercana al mar para
desviar a él las aguas sucias, ninguna de las condiciones exigidas a la solución de los problemas industriales le faltaba; y merced a ellas, vemos sucesiva pero rápidamente desaparecer las plantaciones
hortícolas y aparecer las cuadras y talleres, y a la
vuelta de algunos años, verdaderas montañas de carbón de piedra sustituyen a los montones de estiércol y mantillo, la chimenea y la lanzadora sustituyen

al arado y la azada, y el barrio hortícola queda convertido en pueblo eminentemente industrial con sus
millares de obreros, sus carreteras y caminos siempre cubiertos por un hormigueo de carruajes dedicados al carreo y haciendo circular la febril actividad de la industria y el comercio allí donde algunos
años antes reinaba la apacible vida del campo.
Pero preciso es confesarlo. Como esta transformacion se hizo por si sola, com en ella no presidieron ni la prevision ni el cálculo, como los industriales solo estaban atentos á su industria y los
obreros á su trabajo y los antiguos propietarios á
su negocio vendiendo solares y mas solares á buen
precio y sin preocuparse del porvenir, resulta que
mientras la vida industrial é individula crecian y se
desarrollaban á grandes pasos, la municipal se
consumia en la mas ruinosa de las inacciones. Las
calles crecían, pero no se ordenaban ni arreglaban. Los edificios, los talleres, las cuadras, iban en
aumento, pero nadie se preocupaba de mejorar sus
condiciones de seguridad y salubridad: el vecindario y por consiguiente el consumo de los alimentos duplicaba y triplicaba todos los años, pero
el matadero, las fuentes públicas, y las plazas mercados continuaban siendo lo que antes eran; el
número actual de enterramientos crecía y crecía
de una manera fabulosa sin que nadie se cuidara
de ensanchar el cementerio en que se hacían y sin
preveer que llegara un dia en que ya no cabrían en
él los materiales despojos de los fallecidos; los
desechos ó inmundicias que provienen de las necesidades de la cocina iban aumentando sin que
aumentaran á proporcion los medios de trasladarlos á una distancia conveniente para evitar los efectos de su putrefaccion; y finalmente, las aguas sucias y los residuos de la fabricacion, algunos de
ellos verdaderamente tóxicos, circulaban y circulan ahora por donde antes las acequias para el riego, esto es, al aire libre y en la mas inteligente de
las disposiciones para inficionar [sic] la atmósfera
y dar á las enfermedades el medio de aclarar las
filas de nuestros ejércitos de obreros incesantemente alimentados por ese trabajo de centralización que atrae á los pueblos fabriles, los brazos de
las mas remotas poblaciones de la montaña.
Y este desequilibrio entre el vigoroso desarrollo
de la vida industrial y la anemia de la municipalidad no podía por menos de producir sus resultados
naturales; es decir los más funestos para la higiene pública y particular”.
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(ve de la pàgina 54)

LA PREMSA A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS: 1872-1897

1884-1885 EL NUEVO INTRÍNGULIS
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SUBTÍTOL: “Semanario que se ocupará de la moralidad
administrativa de San Martín de Provensals y San Andrés
de Palomar, pasando por la legía (á) “bugada” todos los
asuntos que comprenda sean súcios”.
DATA INICIAL: 5 de juliol de 1884.
DATA FINAL: 24 de gener de 1885 (30 números en total).
PERIODICITAT: Setmanal.
DIRECTOR: Josep Matas.
REDACTORS I COL·LABORADORS: Només hem pogut
identificar a Pere Ventura.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Passatge Bosch número 8.
IMPREMTA: Joan Torrents (carrer Triomf número 4).
FORMAT: 260 x 390 mm. (4 planes).
PREU: “dos cuartos” l’exemplar solt.
TENDÈNCIA: Informació local amb pretensions
humorístiques.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
COMENTARI
És possible que El Nuevo Intríngulis fos successor directe de
El Intríngulis, setmanari gracienc aparegut l’any 1884 i del
que només se’n conserven quatre exemplars a l’AHMCB.
Ambdues publicacions proporcionaven informació local tractada amb un cert caire irònic, com es podrà veure en l’article
reproduït. Cal afegir que tant la publicació martinenca com
la gracienca compartien altres trets definitoris: durada efímera i qualitat periodística escassa, principalment. En les
contínues polèmiques entre el conservador El Eco de las Afueras i el filorrepublicà La Antigua Unión, la publicació que ens
ocupa recolzà sempre aquest darrer, el que permet el seu
enquadrament en el sector més “progressista” (no oblidéssim
mai les cometes) de la premsa de Sant Martí.
ARTICLE SELECCIONAT
L’article que transcrivim a continuació ve signat per J.M. (potser

Josep Matas, el director), i sota el títol “Inauguraciones” traça
una panoràmica dels principals problemes quotidians respecte els quals el consistori martinenc manifestà una major manca de sensibilitat en el moment de fer front a les més peremptòries necessitats dels seus administrats. Aparegué al
número 21, corresponent al 22 de novembre de 1884.
“Mucho tiempo antes de llegar el dia de la tan celebrada fiesta mayor, uno de los colegas locales
publicó que al llegar tan destacada fiesta, nuestra
primera autoridad celebraria la inauguración de las
tres ó cuatro mejoras de las mas indispensables
para San Martin.
Lo curioso ha sido y esto lo aprobamos, que si bien
las mejoras se han empezado, las inauguraciones
no han tenido efecto por comprender el Ayuntamiento que las arcas municipales no están en un
estado satisfactorio para gastar en pompas y banquetes, cantidades que pueden servir para otros
asuntos de mas importancia é interés.
El Ayuntamiento comprende que con las 190.000
pesetas que cobra á consumos á mas de las que
satisface el Tesoro por este concepto, no necesita
hacer empréstitos como algunos suponían, y menos si á esta gran cantidad añadimos los ingresos
restantes de que dispone y las economías que ha
sabido hacer durante el tiempo que tiene la administración á su cargo.
Con personas provas é inteligentes de esta naturaleza, el pueblo puede estar mas que satisfecho de
haberlos elegido, y esperar el momento oportuno
de volverlos á elegir para que, amaestrados como
están en esta tan recta administracio, puedan los
mismos realizar los muchísimos proyectos que tienen en su magin.
Por ahora, los vecinos de casa Pol pueden estar
contentísimos con la fuente nueva que se les ha
construído ó dibujado en un pedazo de papel, evitándoles de esta manera el tener que ir en busca
de agua léjos de su domicilo, y sufrir las incomodidades que la falta de uno de los elementos de
primera necesidad ocasiona, cuando por incuria ó
miras raquíticas personales no se proporciona á los
vecinos que la solicitan.
Los demás habitantes de la carretera de Mataró, sabemos que están muy complacidos por las medidas
tomadas por la autoridad, en favor de los carros
que con sus cargas transportaban letrina á todas
horas, y en época que segun se decia la salud pública peligraba y la higiene era muy conveniente,
segun lo demostraron nuestros perínclitos conce-
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1886-1893 LA UNIÓN MARTINENSE /
LA UNIÓN DE LOS PUEBLOS /
LA MORALIDAD Y JUSTICIA

SUBTÍTOL: “Periódico Republicano. Defensor de los intereses morales y materiales de los pueblos del llano”. A partir
de l’1 d’agost de 1886 esdevingué La Unión de los Pueblos,
subtitulat de la mateixa manera sense l’apèndix “ ...de los
pueblos del llano”. El 6 de novembre de 1887, arran d’un
conflicte entre el director i el propietari, es convertí en La
Moralidad y Justicia (“Periódico político independiente.
Defensor de los intereses morales y materiales”), si no
només per espai de tres setmanes, recuperant la seva
capçalera anterior amb el nou subtítol: “Periódico Republicano. Defensor de los intereses generales del país”. El seu
darrer subtítol, estrenat l’any 1893, fou: “Periódico
Republicano Progresista. Periódico defensor de los intereses
generales del país y de todas las reformas que conducen al
desarrollo físico, moral e intelectual de los pueblos”.
DATA INICIAL: 5 de maig de 1886.
DATA FINAL: any 1893, sense precisar.
PERIODICITAT: De La Unión Martinense: setmanal. De La
Unión de los Pueblos: bisetmanal .
DIRECTORS: Pere Ramis (1886-1887), Sebastià Roquet
(1887-1890), Jaume Moré (1890-1892) i Andreu Clos
(1892-1893).
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: La mateixa impremta de Joan
Torrents fins el 1897; del 1897 fins el 1893, administració
al carrer Barberà, 23-25 (Barcelona) i redacció al carrer
Municipi (Sant Martí).
IMPREMTA: Joan Torrents (carrer Triomf, 4), al llarg dels set
anys.
FORMAT: 260x390 mm. (4 planes).
TENDÈNCIA: Republicà progressista.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció gairebé
completa).
COMENTARI
A la vista d’una fitxa tècnica molt més farcida de dades del
que és habitual, hom ja haurà vist que La Unión (nom que
adoptarem d’ara en endavant per estalviar-nos l’embalum
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jales con un conato de hospital y empleados de la
limpieza callejera, con el fin de no cargar el presupuesto de gastos y establecer mas economias
de las que tenian pensadas.
No debemos ocuparnos de la contrariedad que han
sufrido los vecinos colindantes con los terrenos
del señor Vintró y de los perjuicios que les ocasionará la no construccion de la nueva Necrópolis;
nosotros lo sentimos tanto ó mas que ellos, y muchísimo mas por el señor Buxó que se ha desvelado
tanto para el bien general de sus desadministrados.
En cuanto al señor Agustí sus convecinos le deben
mucho agradecimiento, en particular los de la calle de Enna, y Juncá, que teniendo las referidas
calles un piso muy blando para endurecerlo, se
determinó rebajarlo de una manera tan bonita y
perfecta que ahora sirve para desagüe ó canal cuando llueve, y los buques que no pueden entrar en el
puerto derriban dentro del mismo la corriente de la
llacuna, pudiendo guarecerse y safarse de un siniestro inevitable.
Mas si bien es verdad que la tierra que han sacado
costó sus buenos cuartos á los propietarios y sin
saber porque ni decirlos nada se la han llevado,
esto no quiere decir que los vecinos tengan de
tener algunos calabrotes preparados algun dia de
ser arrastrados por el agua.
Los del pasaje de Cantí quieren publicar en “El
Eco de la Alianza”, las gracias por lo agradecidos
que están de dichos señores de haberlos sacado
aquel encharcamiento pestilencial (que aun existe) en las cunetas que desaguan hacia la calle del
Triunfo; y los de la calle Mayor le preparan un regalo en recompensa de lo que ganaran sus propiedades, con las aguas medicinales que extraeran de
los pozos procedentes de las materias y residuos
de la magnífica fábrica de gas.
Y por último nos anticipamos á manifestar al señor
Borrás que continue con su celo y buena voluntad
como hasta la fecha ha demostrado á favor de sus
representados, y si por casualidad no tuviera la suerte de ser reelegido, nosotros junto con los demás
tendremos muy presentes los 30 años y pico de luz
que nos ha dejado y las 150 miasmas que de un golpe absorvió; del favor que hizo al pobre peon que
cobraba, la economía que hacia el ex-cabo del mismo ramo siendo V. Presidente de la comision de obras,
las subastas y cuentas de la grava, la palabra tan fielmente sostenida en la cuestion letrinal, y otras muchísimas cosas que me reservo para mejor ocasion”.
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de títols i subtítols) és, sense cap mena de dubtes, la publicació de trajectòria més accidentada de les aparegudes a
Sant Martí. Enquadrada en els rengles de la premsa política,
mai renuncià a la seva filiació republicana (en la seva vessant
progressista).
Molt en consonància amb la visió social i política del
republicanisme espanyol del XIX, La Unión es definí pel seu
tarannà anticlerical i una aproximació a les reivindicacions
obreres —en especial, les sostingudes per les Tres Classes de
Vapor— no exempta, emperò, d’una mena de distanciament
paternalista. Els seus articles editorials s’adreçaren principalment a temes de política general del país i, pel que fa a la
secció d’informació local, no trigà en entrar en conflicte amb
La Voz de las Afueras en l’època de la presència monàr-quica
al consistori martinenc. També es manifestà repetides vegades
en contra de la desunió política i doctrinal del repu-blicanisme
i a favor de les campanyes anti-agregacionistes portades a
terme en els moments que més amenaçada estava la
independència municipal de Sant Martí.
Atesa la complexa evolució del setmanari, que no hem
acabat d’esbrinar del tot, ens limitarem a dibuixar unes
pinzellades que suposem mitjanament orientatives al respecte.
La Unión aparegué l’any 1886 sota la direcció de
Pere Ramis (que ho havia estat abans de El Martinense i El
Pueblo Martinense, i que ho serà després de Las Afueras de
Barcelona), considerant-se successora moral de La Antigua
Unión, que com hem vist anteriorment fou una de les moltes
aventures editorials de l’impressor Joan Torrents, actiu
militant republicà (com tants d’altres, a cavall entre
diverses faccions). El 1887 es justificà el canvi de títol en
l’establiment de diverses corresponsalies a altres pobles
del pla, fusionant-se l’empresa que menava La Unión amb
el setmanari gracienc La Unión Democrática, sorgint així La
Unión de los Pueblos.
El canvi en la direcció i l’equip de redacció escaigut a
finals del 1887 coincidí amb la conversió de La Unión de los
Pueblos en La Moralidad y Justicia. Degueren existir diferències
importants entre Joan Torrents i la resta de redactors i col·laboradors, atès que en el número corresponent a l’1 de gener de
1888 (de nou sota la capçalera de La Unión de los Pueblos,
s’afirma que no hi ha cap relació de continuïtat amb La Moralidad y Justicia i que els canvis s’han limitat al nou director
(Sebastià Roquet per Pere Ramis).
Roquet traspassà l’octubre de 1890 i el seu lloc fou
ocupat per Jaume Moré, republicà independent, que abandonà
el càrrec en fundar pel seu compte La Democracia, del que no
en conservem cap exemplar, malauradament (el que vol dir
que és possible que mai arribés a veure la llum). L’últim
director fou Andreu Clos, del qui no tenim més dades.

ARTICLE SELECCIONAT
N’hem triat un propi del tarannà de la publicació: denúncia
de les condicions socials de la massa obrera martinenca, des
d’un punt de vista més proper al paternalisme petitburgès
que a un autèntic desig d’igualtat social i amb un estil de
redactat proper al ridícul.
“Estamos en San Martín, y de nuestro pueblo hay
que hablar.
Para escarnio de la ley, de la moral, para la propia
conciencia hemos visto muchas veces en el arroyo
de las calles á un enjambre de niños ocupados en
sus juegos y en aprender aquello que debieran ignorar siempre; hemos visto á padres poco escrupulosos del cumplimiento de su misión llevar de la
mano á sus hijos al taller o á la fábrica donde se
respiran miasmas insalubles para el cuerpo y para
el espíritu, en lugar de llevarlos al templo de
Minerva donde se les brinda suculentos manjares;
hemos visto á madres poco dadas a las labores de
su sexo, entregar á sus hijos al manejo de un telar,
sin curarse ni poco ni mucho de enseñarles lo que

Hemos visto muchas veces en el
arroyo de las calles á un enjambre
de niños ocupados en sus juegos y
en aprender aquello que debieran
ignorar siempre
hace relación con la economía doméstica; y hemos
visto, finalmente, que como consecuencia de todo
ello, se halla desparramado el mayor desenfreno, la
locuacidad mayor entre los impúberes, dándose el
caso de producir sonrojos á un guarda-cantón, no
ya sus frases, sus simples mobimientos. Esto es
muy triste tenerlo que consignar, pero es cierto y
debemos consignarlo.
¿Qué remedio hay para que desaparezca?
Uno muy sencillo: cumplir exactamente con lo que
dispone la vigente Ley de Instrucción pública, y cumplir asimismo con el articulado de la ley Benot (...)
Cuanto al otro extremo, es decir, cuanto á lo que se
relaciona con las malas condiciones que tienen
casi todos los locales-escuelas, poco ó nada hemos de añadir por hoy, primero, porque esto será
objeto de particular estudio, y después, porque,
según el Estado comparativo que nos remitió la Alcaldía, el Ayuntamiento ya está persuadido de ello
y trata paulatinamente de remediarlo”.
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1886 EL GRITO DEL PUEBLO

SUBTÍTOL: “Periódico semanal. Defensor de los intereses del
proletariado”.
DATA INICIAL: 10 de juliol de 1886.
DATA FINAL: 10 de novembre de 1886 (30 números en
total).
PERIODICITAT: Setmanal.
IMPREMTA: Joan Torrent (carrer Triomf número 4).
DIRECTOR: Indalecio Cuadrado.
FORMAT: 185x 275mm. (8 planes).
PREU: 5 cèntims (exemplar solt).
TENDÈNCIA: Anarco-col·lectivista, adherit a la Federació de
Treballadors de la Regió Espanyola (FTRE).
REFERÈNCIES: Arbeloa p. 147; Nettlau pp. 511-514.
LLOC DE CONSERVACIÓ: IISGA (col·lecció completa).
Col·lecció fotocopiada a l’AHMSMP.

ARTICLE SELECCIONAT
L’article que reproduïm tot seguit (corresponent al número 2,
del 15 de juliol de 1886) desenvolupa un tema recurrent en
l’ideari anarco-col·lectivista, com és el de la necessitat de
prescindir de l’acció violenta individual i arribar ensems a la
supressió de les institucions que inhibeixen el lliure albir de
l’ésser humà. Recordem que, a partir dels anys 1883-1884,
començà a estendre’s al si de la FTRE l’anarco-comunisme
individualitzant, i poc després d’aparèixer aquest article esclatà al Fomento de la Producción Nacional (l’organització
patronal, antecedent de l’actual Foment del Treball) un petit
giny explosiu, fet que assenyala l’inici d’allò que hom simplifica amb l’etiqueta de “terrorisme anarquista”. El títol de

Nosotros amamos á los hombres,
y solo odiamos la injusticia; por
eso nuestra polémica no se parece
en nada á la de todos los
periódicos políticos
l’article (“Paz a los hombres y guerra a las instituciones”) esdevingué un lema molt estès en la premsa anarquista dels
anys setanta i vuitanta del passat segle i ens orienta amb
claredat del seu contingut. Respecte el seu autor, no hi consta cap signatura, si bé atesa la preeminència de la que ben
segur gaudia Indalecio Cuadrado, cal atribuir-li la paternitat.
“Los partidos políticos no buscan la justicia, se

disputan el poder. Así es que los hombres políticos lo mismo de un partido que otro, y á nombre de
esos mismos partidos, se aborresen mútuamente, a
pesar de que todos ellos, con corta diferencia,
quieren lo mismo.
Se calumnian, se persiguen, se aprisionan, se
acuchillan entre sí; pero todo pura y simplemente
para apoderarse del poder; pero ni que sea Luis
Felipe, Caviagnac, ó Bonaparte, Jazi ó Escher,
Cánovas ó Sagasta, Pi y Margall, Castelar, Salmerón
ó Zorrilla el que está al frente del gobierno, el pobre pueblo no deja de ser víctima de iguales abusos, que los gobernantes por su parte se guardan
muy bien de destruir, porque esos mismos abusos
son los que les permiten vivir.
Estamos bien seguros de que, si en vez de atacar
las cosas hubiéramos atacado á los hombres; si en
lugar de, por ejemplo, de atacar la religion, hubiéramos atacado tal ó cual miembro del clero; si en
lugar de atacar los privilegios de la clase media,
hubiéramos atacado tal ó cual individuo de esta
misma clase, seguramente no hubiéramos levantado tan furiosa tempestad.
Como la mayor parte de los hombres de nuestra triste
sociedad detestan cordialmente á sus vecinos hubiésemos encontrado por cada uno de nuestros ata-
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COMENTARI
Atès que ja ens hem referit abastament a aquesta publicació
en les pàgines introductòries del present treball, tot remarcant
la seva singularitat, prescindirem de fer-ne una caracterització
global.
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ques individuales a un grupo de aprobadores.
Pero nosotros amamos á los hombres, y solo odiamos la injusticia; por eso nuestra polémica no se
parece en nada á la de todos los periódicos políticos; y de aquí el que tengamos que resignarnos á
no contar con las simpatías de aquellos de nuestros colegas que pertenecen á este número (...)
Socialistas, seamos pacíficos y violentos.
Pacíficos para con nuestros hermanos, es decir, todos los seres humanos. Tengamos compasion del débil,
del supersticioso, hasta del perverso, porque las causas
que contribuyen á la formacion de su personalidad,
fueron independientes de su voluntad.
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Pasemos á cuchillo todos los
privilegios existentes; seamos, en
una palabra, los ángeles
exterminadores de todas las ideas
falsas, de todas las instituciones
que tienen el hombre embrutecido
y sin libertad. Que nuestra palabra
del órden sea: Paz á los hombres y
guerra á las instituciones perversas
de la presente organizacion Social
Acordémonos sin cesar de que no es matando á los
hombres como se destruyen las instituciones, sinó
que por el contrario, destruyendo las instituciones
es como se transforman y rgeneran los individuos.
Pero seamos violentos para con las instituciones
detetstables. En esto es preciso ser inquebrantables y hasta crueles; nada de cobarde transacion
[sic] tratándose de la verdad y de la justicia, no haya
indulgencia para el error que nos conjura constantemente para que no deslumbremos sus ojos de murciélago con la resplandeciente luz de la verdad y
de la justicia; luz cuya claridad no puede resistir.
Hagamos un San Bartolomé, pasemos á cuchillo todos los privilegios existentes; seamos, en una palabra, los ángeles exterminadores de todas las ideas
falsas, de todas las instituciones que tienen el
hombre embrutecido y sin libertad.
Que nuestra palabra del órden sea: Paz á los hombres y guerra á las instituciones perversas de la
presente organizacion Social”.

1887?-1904? EL ECO DE TONELEROS

SUBTÍTOL: “Órgano de la Federación de Oficiales Toneleros
de la Región Española”.
DATA INICIAL: Indeterminada (1887?).
DATA FINAL: Indeterminada (1904?).
PERIODICITAT: Mensual, amb força irregularitats.
IMPREMTA: Desconeguda.
DIRECTOR: Sense especificar. Cal suposar que la direcció i
redacció sorgien del mandat de la Comissió Pericial de la
Federació d’Obrers Boters, amb possibles col·laboracions
voluntàries.
REDACTORS I COL·LABORADORS. Els pocs articles que hem
trobat signats corresponen a militants de la Federació
(Francesc Auran, Jaume Anglés i d’altres).
FORMAT: Foli (4 planes).
PREU: Distribució gratuïta entre les seccions federades.
TENDÈNCIA: Defensa dels interessos laborals i
professionals del ram dels boters.
REFERÈNCIES: Arbeloa p. 139.
LLOC DE CONSERVACIÓ: A l’AHMCB es conserven els
números 6 (30 d’octubre de 1887), 20 (30 de novembre de
1889) i 22 (31 de gener de 1890). A l’IISGA es conserven els
números 24 (31 de març de 1890) i 35 (10 de febrer de
1891). Hi ha alguns exemplars solts, que no hem consultat,
a l’Arxiu Històric Prim-Rull de Reus.
COMENTARI
El Eco tenia com a única pretensió mantenir un cert lligam
entre els membres de la Federació d’Obrers Boters, i prescindia
de qualsevol intent de constituir-se en alternativa periodística a la predominant en el seu moment; fins i tot, la seva adscripció martinenca es pot considerar com purament accidental (el número 6, per exemple, fou imprès a Sants), i ni tan
sols es definia des d’un punt de vista ideològic. Començà a
repartir-se l’any 1887 i cal pensar que desaparegué cap a
l’any 1904, car a les Actas del sindicat boter d’aquest any
encara se n’esmenta l’existència. Existència irregular, accidentada i subordinada a les disponibilitats econòmiques —no
cal dir que força minses de la Federació.
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Aparecen nuevos mercados de
produccion que en desastrosa
competencia abaratan de una
manera considerable la mercancía,
imposibilitando que compitan con
ella otros mercados que tienen la
mano de obra relativamente alta
En el segon article (extret igualment del número 6)
hom relaciona d’una manera elemental, però no exempta de
lucidesa, la crisi agrària finisecular amb el progressiu anorreament de la indústria de la boteria:
“Todos los días aparecen nuevos mercados de
produccion que en desastrosa competencia abaratan de una manera considerable la mercancía, imposibilitando que compitan con ella otros mercados que tienen la mano de obra relativamente alta.
Infinidad de pueblos donde no se conocia el arte
de la toneleria han abierto esta industria, y con
obreros que se prestan á que se les esprima el
jugo de su trabajo con una caterva de chiquillos,
concurren al desnivel y á la crisis general, dando
por resultado que los antiguos centros de
produccion se encuentran amenazados, dejando
como es consiguiente á gran número de familias
en la indigencia ó mendicidad”.

1887-1897 LAS AFUERAS DE BARCELONA

SUBTÍTOL: “Periódico semanal consagrado a la defensa de
los intereses morales y materiales del distrito”.
DATA INICIAL: 3 d’abril de 1887.
DATA FINAL: 25 de desembre de 1897.
PERIODICITAT: Setmanal.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Andana número 20.
IMPREMTA: Enric Mestres (carrer Andana número 20).
DIRECTOR: Pere Ramis (fins 1889) i Enric Mestres (fundador i propietari).
FORMAT: 175 x 260 mm. (4 planes).
PREU: 10 cèntims l’exemplar solt (1897).
TENDÈNCIA: Informació local, partidari dels partits
dinàstics.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
COMENTARI
Juntament amb La Voz de las Afueras, el títol que ens ocupa
(que, com la seva capçalera indica, no es limitava només a
Sant Martí, sinó que estenia la seva cobertura a Gràcia, Sant
Andreu del Palomar i Sant Gervasi de Cassoles) és la segona
publicació sorgida de la impremta d’Enric Mestres. Qui era
exactament aquest personatge? Les notícies que en tenim al
respecte són escadusseres: en un moment de la seva vida
professional (corresponent a l’etapa en que publicà El Eco de
las Afueras), trencà amb el seu soci, Ferran Aymerich. Fundà
i imprimí aleshores Las Afueras de Barcelona i el retrobem
l’any 1894 a la junta directiva del “Centro Republicano El
Progreso”, adscripció republicana que sembla un tant dubtosa
a tenor d’alguns articles publicats a Las Afueras. Poca cosa
més podem afegir: amb tots els dubtes sorgits de la manca
de documentació, podem deduir que Enric Mestres fou un
petit industrial tipogràficament amb un cert nivell cultural
que tractà d’influir en la marxa dels afers municipals a través d’uns òrgans de premsa recolzats ens uns pocs subscriptors, alguns lectors i esporàdics anunciants. És probable
que tant Mestres com el seu rival Joan Torrent —més com-
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ARTICLE SEL·LECCIONAT
Reproduïm tot seguit dos fragments pertanyents a dos articles
més llargs, tant l’un com l’altre de caire molt professional.
En el primer, corresponent al número 6, el seu desconegut
autor expressa la satisfacció del treball ben fet —possible
residu d’un vague esperit gremialista— a propòsit d’una
vaga que tingué lloc a València:
“ ... la honra de una colectividad federada que reune las condiciones indispensables para hacerse
respetar su perfeccion en la construccion, es conservarla en todos sus límites, y lo que pretenden los
burgueses de Valencia en oposición es adulterar el
trabajo sin razón de hacerlo, porque de sobras saben que la seguridad del envase consiste en lo que
se resisten á conceder por derecho propio: estamos
por probarlo cuando se quiera, en presencia de los
comerciantes que lo ignoren, y hacerles ver que las
mermas que se notan las más de las veces cuando
el líquido llega a su destino, son por la falta de
perfección del casco, no por picarse”.
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promès, aquest darrer, amb el credo republicà— no fessin
altra cosa que autopropaganda: ambdós impressors maldaven
per assolir els contractes municipals per al proveïment de
material d’oficina (talonaris, cèdules, impresos diversos ...)
necessari per al normal funcionament quotidià de l’administració local. Òbviament, no podem pronunciar-nos en un sentit
o altre sobre un propòsit tan ambigu com intranscendent a
segles vista.
Però cal especular amb la possibilitat que la diversa
orientació que ambdós empresaris donaven a les seves
iniciatives periodístiques amaguessin, en realitat, interessos
molt més terrenals que els estrictament ideològics.
Las Afueras de Barcelona té un contingut i uns trets
definitoris gairebé idèntics a La Voz de las Afueras, si bé
posant més èmfasi en la conflictivitat social i obrera martinenca. En efecte, la publicació fou testimoni de dos esdeveniments
tan significatius al respecte com la commemoració del primer Primer de Maig, l’any 1890, i la gran vaga d’estampadors
del Pla de Barcelona de l’any 1892. Sense caure en el reaccionarisme pur i dur, i fins i tot donant, en ocasions, un tímid
recolzament a les reivindicacions obreres, Las Afueras deixa
al descobert com els seus directors i equips de redacció mai
van acabar de copsar les arrels pregones de la inestabilitat
de les relacions socials al Sant Martí finisecular.
ARTICLE SELECCIONAT
Reproduïm fragments de dos articles. En el primer (“Hay que
decir la verdad”, sense signar, número 202, 8 de febrer de
1891) hom s’adreça a l’escàs nivell de cultura política de la
massa obrera; cal posar de relleu que, per raons que ens són
desconegudes, el setmanari atorgà el seu suport als candidats
conservadors en ocasió d’eleccions generals, en especial a
Marià Puig i Valls.
“Aquí tienen sus fábricas algunos conservadores y
algunos fusionistas, pero no tienen aquí su domicilio ni su voto. En cambio, aquí viven y votan (con
sufragio universal) una multitud de obreros cuya
inmensa mayoría era republicana y carlista el resto.
Cuando se trata de reñir batalla entre un diputado
conservador y otro fusionista, ó cuando solo luchan en el distrito dos conservadores, la masa obrera
permanece indiferente, y entonces tiene asegurado el triunfo aquel de los candidatos que mas genuinamente representa los intereses locales ó mas
decidido apoyo merece de la influencia oficial; mas
cuando frente á un candidato conservador, siquiera este reuna las cualidades personales de nuestro
estimado amigo don Mariano Puig, aparece un candidato republicano rodeado del aura popular, siquiera sea postiza, cuando los obreros en medio

de esa sencilla admiracion con que á semejanza
de los niños se dejan seducir por el brillo de una
oratoria que halaga sus instintos de clase, se deciden á apoyar á ese candidato cerrando los ojos á la
razon y desdeñando toda clase de interés material,
preciso es confesar (¿y porqué no decirlo?) que el
número se sobrepone a la calidad y que el candidato republicano lucha con evidente ventaja, ó
cuando menos, con armas tan bien templadas que
hace dudoso el triunfo de su contricante”.
En el segon article (sense títol i sense signar, número
431, 7 de juliol de 1895) hom parla de les tibants relacions
entre regidors republicans i regidors dinàstics al si del consistori, i de la subsegüent inestabilitat política que d’aquest fet
se’n deriva.
“El hecho de no haber dejado los concejales republicanos ninguna tenencia para que la ocuparan
los concejales monárquicos que, en número bas-

Las Afueras de Barcelona posa més
èmfasi en la conflictivitat social i
obrera martinenca. La publicació fou
testimoni de dos esdeveniments tan
significatius al respecte com la
commemoració del primer Primer de
Maig, l’any 1890, i la gran vaga
d’estampadors del Pla de Barcelona
de l’any 1892
tante crecido, se asientan en el Municipio, ha dado
lugar á los de este último partido á que se retrajeran, si no todos, en parte, de asistir á las tareas
administrativas, alegando que semejante comportamiento ó conducta desdice de los ideales democráticos que los republicanos pretenden sustentar.
A decir verdad, algo hay en ello que evidencia la
tesis por los monárquicos mantenida. Así como para
la elección de alcalde votaron á un conservador,
tambien hubieran podido ser un poquito más generosos cediendo de las cinco tenencias una á un
adepto del propio partido. De esta suerte hubieran
mantenido más el equilibrio de la nave municipal,
evitando, que el fuerte lastre que produce las tenencias de un solo partido, hunda á los que van
dentro de ella, cuya pérdida partiria si acaso viniese del hecho que dejamos comentado”.
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1892 - 1897 EL CONSECUENTE /
LA CONSECUENCIA

COMENTARI
El setmanari El Consecuente, que ara analitzem, s’autodefineix, d’entrada, com a portantveu del republicanisme moderat
a Sant Martí de Provençals. L’aproximació als comportaments
republicans moderats reflecteix, a petita escala, la trajectòria
del republicanisme a nivell estatal, que no és altra que la de
contínues dissensions i picabaralles de tota mena (personals,
programàtiques, ideològiques, etc.) entre un seguit de figures polítiques —no totes de primera línia— que, tot prescindint freqüentment de l’opinió de simpatitzants i militants,
mai es van plantejar una estratègia política coherent a mitjà
o llarg terminis.
Si ens hem de refiar del número de societats que ens
són conegudes, cal pensar que la línia del republicanisme
predominant a Sant Martí a les acaballes del XIX és bàsicament
de signe federal. Però l’habitual retraïment d’aquest sector
en qüestions electorals (tot i que van obtenir algun representant a l’ajuntament en moments concrets), ensems amb la
manca d’un òrgan específic d’aquesta tendència, donen a la
resta de faccions republicanes (en especial la progressista i
la històrica o possibilista) un protagonisme notable, ben visible a nivell municipal, però que difícilment es corresponia a l
seu veritable arrelament social. Els “històrics” gaudiren d’una
bona plataforma en El Consecuente, que es publicà poc
després de la inauguració de la seu d’aquesta facció al carrer
Triomf 53, on hi havia la redacció. Afegim que entre els
membres més notables del Partit Republicà Històric a Sant
Martí hi havia una munió de personatges i personatgets
habituats a escalfar les poltrones consistorials —els
Torrabadella, Basté, Boronat i d’altres— i també un nom
que hem esmentat a bastament: el de Joan Torrent, l’impres-

Entre els membres més
notables del Partit Republicà
Històric a Sant Martí hi havia una
munió de personatges i
personatgets habituats a escalfar
les poltrones consistorials —els
Torrabadella, Basté, Boronat i
d’altres— i també un nom que
hem esmentat a bastament: el de
Joan Torrent, l’impressor
sor. Cal advertir que aquest reguitzell de de figuretes entrà a
formar part del Partit Republicà Nacional, successor dels
“històrics”.
La trajectòria editorial de El Consecuente es pot resumir en dues línees d’actuació: la crítica als regidors republicans no possibilistes per la seva suposada inoperància en els
afers relatius a la bona marxa de la cosa pública, i la constant
propaganda favorable a la unificació de les diverses agrupacions republicanes de cara a un major protagonisme electoral (fet que potser explicaria el canvi de títol i la desaparició
de la referència al Partit Republicà Històric en el nou subtítol).
Apuntem finalment que el director de El Consecuente, Jaume
Andreu, abandonà aquest càrrec en presentar-se com a
candidat possibilista a les eleccions municipals de l’any 1893,
no enregistrant-se cap altre canvi en el cos de redacció
d’aquesta publicació malgrat la presència d’un nou director,
Emili Coca i Collado, un autor de peces de teatre i poesia humorística força popular a l’època i col·laborador de les publicacions barcelonines La Renaixença i La Bandera Catalana.
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SUBTÍTOL: “Órgano del Partido Republicano Histórico de
San Martín de Provensals y defensor de los intereses
morales y materiales de la localidad”. En canviar de títol, el
subtítol passà a ser: “Semanario político y defensor de los
intereses morales y materiales de la localidad”.
DATA INICIAL: 31 de juliol de 1892.
DATA FINAL: 13 de juny de 1897.
PERIODICITAT: Setmanal.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Triomf número 53 (El
Consecuente) i carrer Pujades número 273 (La Consecuencia).
IMPREMTA: Joan Torrents (carrer Triomf número 4) i Ferran
Aymerich (carrer Rovira número 23).
DIRECTORS: Jaume Andreu (El Consecuente) i Emili Coca i
Collado (La Consecuencia).
FORMAT: 290 x 425 mm. (4 planes).
PREU: 0’60 cèntims la subscripció mensual (1892).
TENDÈNCIA: Republicà moderat.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
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ARTICLE SELECCIONAT
La inauguració d’una obra pública era un acte que, potser
per la seva escassa freqüència o per les seves connotacions
polítiques, aixoplugava les “forces vives” de la localitat. Aquest
aspecte de la vida quotidiana martinenca queda reflectit en
la crònica intitulada “Apertura de la Gran-Vía”, publicada a
La Consecuencia el 25 de gener de 1896. La retòrica és molt
pròpia de l’època, com es pot comprovar.
“El pasado lunes por la mañana, tuvo lugar el acto
de la apertura de la calle de las Cortes desde la
calle de San Juan de Malta á la carretera de Ribas
(...). El Sr. Arpí dirigió la palabra á la concurrencia
manifestando que era grande la satisfacción que
sentía al poder inaugurar unas obras de tanta importancia y trascendencia para San Martin. La apertura de la Gran-Via, dijo, era á todas luces indispensable para una población eminentemente industrial como esta y sabido es que sin vias de
comunicacion no es posible el desarrollo y engrandecimiento de los pueblos. Doy las mas expresivas gracias en nombre del Ayuntamiento que pre-
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La apertura de la Gran-Via era á
todas luces indispensable para una
población eminentemente industrial
como esta y sabido es que sin vias
de comunicacion no es posible el
desarrollo de los pueblos
sido y en el mio, á los Sres. Propietarios y demás
personas que han facilitado á cima tan importante
mejora, asi como á los que se han dignado asistir
al acto que estamos celebrando.
Después de estas palabras del Sr. Alcalde el respetable cura párroco don Francisco Rodó bendijo las
obras (...). Concurrió al acto de tan importante mejora una numerosa representación del Ayuntamiento, otra de propietarios, el diputado provincial Don
Pablo Calvell en representación de la Diputació provincial de Barcelona, Don Pedro Falqués, la Comisión de Ensanche de este pueblo y otras entidades
y distinguidas personas que no recordamos en este
momento.
El acto revistió importancia súma por tratarse de
una mejora importantísima para San Martin, tan deseada por el vecindario todo y que tanto ha de contribuir al desarrollo y preponderancia del mismo”.

1893?-1901? LA TRACCIÓN FERROVIARIA
ILUSTRADA

SUBTÍTOL: “Revista quincenal, órgano y boletín de la
Confederación de Maquinistas y fogoneros de los ferrocarriles de España”. A partir de l’any 1896: “Órgano Oficial de
la Unión General de Obreros y empleados de las vías férreas
de España y boletín oficial de las sociedades confederadas
(acuerdos del Congreso nacional de 1894)”. A partir de
l’any 1898: “Órgano del personal de los Ferrocarriles de
España y boletín oficial del Sindicato General”.
DATA INICIAL: Imprecisa (possiblement l’any 1893).
DATA FINAL: Imprecisa (possiblement l’any 1901).
PERIODICITAT: Quinzenal.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Rec Comtal número12.
IMPREMTA: “La Renaixensa” (carrer Xuclà número 13, de
Barcelona)
DIRECTORS: Desconeguts.
REDACTORS I COL·LABORADORS: Pau Sans i Guitart, Luís
Zurdo de Olivares i altres membres del sindicat ferroviari.
PREU: 5 cèntims l’exemplar solt (1894).
TENDÈNCIA: Interessos de classe i professionals.
REFERÈNCIES: Arbeloa p. 192.
LLOC DE CONSERVACIÓ: Números 3, 4, 11, 47, 48, 53, 113,
114, 144 i 168 a l’IISGA.
Número 17 a l’AHMCB.
COMENTARI
Juntament amb els boters, el sector dels ferroviaris fou un
dels grups de treball amb més arrelament a Sant Martí, apart
de gaudir de premsa pròpia, redactada i/o impresa al mateix
poble. Segons una referència localitzada a L’Arch de Sant
Martí (29 de gener de 1888), la “Sociedad de Maquinistas y
Fogoneros de los Ferrocarriles de Cataluña” fou fundada per

Mateu Riba i altres obrers del ram el desembre de 1886 arran
d’un conflicte a la companyia dels ferrocarrils de Tarragona a
Barcelona i França, establint el seu local al carrer Rec Comtal
de Sant Martí de Provençals i palesant, sempre segons el
diari catalanista, un capteniment que els feia allunyar de les
“utopies socialistas que malas ánimas han volgut importar
de fora”. El 1893 trobem una nota a La Voz de las Afueras on
es parla de la constitució de “La Esperanza, Sociedad Local
de la Federación de Maquinistas y Fogoneros de los ferrocarriles españoles”, radicada al mateix local; essent possible que
es tractés de la mateixa societat, un cop consumada la integració a la Confederación de Maquinistas y Fogoneros a nivell
estatal, que al seu torn s’havia constituit pel juny o juliol del
mateix any, segons una nova referència trobada a la premsa
martinenca (aquest cop a Las Afueras de Barcelona).
Malauradament, no podem donar més informació sobre la trajectòria dels sindicats ferroviaris, atesa la raresa
dels exemplars de La Tracción que han arribat fins als nostres
dies. A l’igual que El Eco de los Obreros Toneleros de la Región
Española, el títol que ens ocupa se centra en les reivindicacions
de caire professional pel damunt les ideològiques, sense que
això impliqués forçosament, com pretenia el redactor de L’Arch
de Sant Martí, la renúncia a postures i comportaments de
classe.
ARTICLE SELECCIONAT
Luis Zurdo de Olivares, destacat dirigent del sindicat ferroviari
i singular membre del lerrouxisme, exposa en el següent article
(30 d’abril de 1894) la indefensió dels seus companys de treball enfront la prepotència i arbitrarietat de les grans companyies ferroviàries.
“No tendríamos verdaderamente necesidad de asociarnos, (cosa imposible porque sin asociación no
hay vida) si tuviéramos ésta garantida, contra la sobre
carga de fatiga que gasta brevemente nuestra robusta naturaleza, contra el mal estado del material
y de las vías, que son una amenaza constante contra nosotros, los itinerarios exagerados, las consignas violentas, las órdenes depresivas, los atropellos de toda una categoría de jefes cuya función
es incompleta, si tuviéramos garantida la seguridad de nuestro destino, segun la ley nos garantiza
el ingreso en el cementerio ó en presidio, si tuviéramos garantido el pan que tiene pendiente de su
mano el Jefe que te lo quita á toda hora, bajo el
título de suspension ó multa, si cuando te despides de la amante esposa y los queridos hijos, suspiras ... y esto es lo más horrible, que al no volver á
ver más á aquellas prendas de tu corazon, la Compañía á la que con tanto amor sirves, no les negaria

el trozo de pan para suplir á la existencia del que
supo morir con arrojo, víctima tal vez, del abandono, la incuria, ó las mal entendidas economías, siendo tal vez nuestro cadáver calumniado, segun acontece con desoladora frecuencia.
Mas aun: aislados, estamos indefensos, la vida constantemente amenazada, ya que se calcúla igual cantidad de trabajo para el hombre y para la máquina,
tenemos la vida en un hilo, porque ni el material
fijo ni el móvil, reunen las necesarias condiciones
ni se entretiene en el estado debido, sin proveerlas de los aparatos más modernos para la comun
seguridad. Nuestro destino, nuestros ascensos y
rebajas de clase á costa de años ganados están á
merced de la voluntariedad y el capricho, por nada
se echa un fogonero ó un maquinista vilmente á la
calle, las Compañías se facultan á si mismas para
hacerlo porque viven sin ley y sin freno. Nuestro
pan de cada dia en tan ruda labor ganado despues
de no saber si lo comeremos mañana, es muy eventual, una plumada de cualquiera de los inmurables
jefes nos deja 15, 8 ó 4 días sin él. Las reclamaciones no son atendidas ¿que decimos? No son atendidas, cuando se reclama aislada ó colectivamente, se contesta con orgullo, con la carta de censura, con la suspensión y el despido.
De propósito no quiero hablar aquí de los sueldos,
en muchas líneas insuficientes, mas en todos escandalosos, para la clase de fogoneros, ni del sistema de gajes y propinas que son otros tantos pretextos para dar lugar á retenciones y defraudaciones. No, no removamos esto; como renuncio también á expresar numéricamente, la cantidad de fogoneros autorizados que hacen funciones de maquinistas que estan á la proporción de 75 por 100,
para escarnio de la plantilla.
Lo capital es examinar con hechos recientes y concretos del modo como los empleados de ferrocarriles, siempre en ejercicio, siempre con la losa de
plomo de las leyes y los múltiples reglamentos,
sobre la cabeza tenemos asegurado nuestro destino; por no estar constituidos, con tiempo, en cuerpo nacional como correos y telégrafos al amparo
de la ley general del Estado constitucion á que
debemos incesantemente aspirar, interín tenga lugar la nacionalización de todos estos servicios
públicos que por mala y despótica administración
sacan la peor parte el público y empleados, quienes con la vida pagamos frecuentemente los efectos de su incuria”.
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1894 - 1895 EL PORVENIR
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SUBTÍTOL: “Semanario republicano”
DATA INICIAL: 25 de març de 1894.
DATA FINAL: 26 de maig de 1895 (62 números en total).
PERIODICITAT: Setmanal.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Wad-Ras número 43
(fins l’octubre de 1894) i carrer Triomf número 47.
IMPREMTA: Joan Torrent (carrer Triomf número 4)
DIRECTORS: Josep Estela (fins l’octubre de 1894), Vicenç
Pineda i Jaume Moré.
PREU: 0’50 cèntims la subscripció mensual.
TENDÈNCIA: Republicà progressista.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
COMENTARI
L’embranzida que semblen prendre les diverses faccions
republicanes martinenques a les acaballes del segle XIX queda reflectida en l’aparició, el 1894, d’un nou setmanari, El
Porvenir, sortit com tants altres de la tipografia de Joan
Torrent. El Porvenir esdevingué portantveu dels nuclis progressistes (és a dir els seguidors de Ruiz Zorrilla), els quals, a
l’igual que els altres corrents del republicanisme, gaudien
d’una certa audiència a Sant Martí. Tot i això, els progressistes
no pogueren fer notar la seva presència a nivell periodístic
durant gaire temps, car el setmanari amb prou feines arribà
a ultrapassar l’any d’existència. La seva estructura fou la
típica de les publicacions d’informació local (amb abundants
referències a la política general espanyola), destacant els
atacs adreçats a La Consecuencia —l’òrgan dels republicans
de dretes—, als que s’acusava de flirtejar amb els sectors
dinàstics-conservadors.
ARTICLE SELECCIONAT
L’agregació de Sant Martí de Provençals a Barcelona anà
precedida d’agregacions parcials, com la de l’àrea compresa
entre el carrer Marina, la Diagonal i el mar, que els estudiosos del tema han interpretat com una operació purament

especulativa. L’article que reproduïm d'El Porvenir (“Lo de la
calle de Marina”, signat per “la Redacción”, número 5, 22
d’abril de 1894) reforça totalment aquesta impressió.
“De antipatriótico ha sido calificado por un colega
barcelonés el acuerdo de nuestro municipio acudiendo á la instancia presentada por la mayoría de
vecinos de la calle de Marina, instancia en que se
solicita se les segregue de nuestro padrón municipal y se les agregue al de Barcelona (...).
Si nos concretamos al alcance intrínseco de la segregación, por lo que con el patriotismo se relaciona, no vemos el porqué de la alarma, ya que
entendemos que tan compatriotas serán si pertenecen á la capital vecina como si continúan perteneciendo á nuestro término municipal (...).
De quedar anexionada á Barcelona la calle de Marina, correrá á cargo de la vecina capital su apertura,
urbanización y conservación, obras en las que se
calcula ha de invertirse 1.250.000 pesetas. Este
solo dato basto para persuadir al más optimista de
que nunca, ó si se quiere en muchos años, podría
la calle de Marina alcanzar todo ese desarrollo
corriendo á cargo de nuestro municipio, porque

El Porvenir esdevingué portantveu
dels nuclis progressistes (és a dir
els seguidors de Ruiz Zorrilla), els
quals, a l’igual que els altres
corrents del republicanisme, gaudien
d’una certa audiència a Sant Martí
como es notorio, el estado precario de la hacienda
municipal imposibilita á este invertir tan crecida
suma en las atenciones de una sola calle. En cambio, a la capital vecina le es fácil, y si no fácil si
absolutamente necesario, proceder á ello con la
mayor premura. Tiene hoy un sin número de vías
punto menos que abandonadas por no saber que
salida darles, y á las que, una vez urbanizada la de
Marina, podría imprimirles notable impulso por contar ya con todo el desarrollo apetecible en la derecha de su ensanche; tiene su línea fiscal completamente embrollada y facilitando el matuteo, lo que
despejaría y evitaría de una vez con solo demarcar
sus límites con la calle antedicha; y tiene sin poder concluir su gran cloaca colectora, cuya importancia no se necesita encarecer, que podría enton-
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Por lo que á nuestro pueblo se
refiere, no serían menores los
beneficios que los que se le ofrecen
á la vecina capital. Urbanizadas en
su totalidad las calles afluentes á
las de Marina, incluso la de las
Cortes, tendríamos expeditas el
paso por donde quiera que
quisiéramos dirigirnos á Barcelona
quiera que quisiéramos dirigirnos á Barcelona, nos
encontraríamos con la mitad del trabajo hecho para
el día que posible nos sea construir la red de cloacas, se nos facilitaría la apertura de todas las vías
en proyecto de la parte izquierda de nuestro ensanche, y el pasa nivel sobre el ferrocarril del Norte, que para nosotros vendría á ser una eterna pesadilla, Barcelona nos lo daría hecho y en disposición de empalmar con las vías limítrofes.
¿A cambio de todo esto, que vamos á perder? Un
número tan escaso de vecinos, que comparativamente el núcleo de población, es menos que el
uno por 100; y una exigua porción de término municipal, que si para Barcelona y por lo que á impuesto de consumos se refiere, constituye una
perenne perturbación para San Martín no la constituye menos. Esto es todo, y en reciprocidad de ello,
¿no se ve claro que alejamos mucho, si es que no
indefinidamente, el proyecto de agregación, de
deglución mejor dicho? Consideramos que sí, porque teniendo Barcelona todas sus arterias perfectamente acondicionadas, ningún interés ha de tener en arrebatarnos la autonomía?”

1895-1896 LA UNIÓN OBRERA

SUBTÍTOL: “Semanario de estudios sociales. Se admite la
controversia”.
DATA INICIAL: 21 de desembre de 1895.
DATA FINAL: 21 de gener de 1896 (2 números en total).
PERIODICITAT: Mensual.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: No consta. L’artesanalitat de
la publicació que es deixa com a administració la pròpia
administració de correus de Sant Martí de Provençals.
IMPREMTA: “Cervantes” (carrer Tallers número 84 de
Barcelona).
DIRECTOR: Josep Llovet.
PREU: 5 cèntims l’exemplar solt.
TENDÈNCIA: Anarco-comunista.
REFERÈNCIES: Arbeloa pp. 193-194.
LLOC DE CONSERVACIÓ: IISGA (col·lecció completa) i
AHMSMP (exemplars fotocopiats).
COMENTARI
La Unión Obrera fou molt probablement una iniciativa de
Josep Llovet (personatge del que no en tenim referència) en
benefici de les tesis anarco-comunistes, que se sustentaven
en aquesta publicació mitjançant una sèrie d’articles a mig
camí de la reflexió i la divulgació. Amb uns lemes que acompanyaven la capçalera tan significatius com “las organizaciones traen en si el germen de la sumision, del idiotismo é
imbecilidad” i “las relaciones, el origen de la crítica, examen
y por ende principio esencial del estudio racional y científico”,
La Unión Obrera donava poc marge a informar sobre la conflictivitat social martinenca, limitant-se a endegar una campanya
contra totes les formes d’organització de la classe obrera
(partits, sindicats, etc.). Només es conserven dos exemplars
a l’IISGA, tal vegada els únics que es van arribar a publicar.
L’existència d’aquest títol sembla palesar l’existència de grups
o grupuscles d’aquest corrent ideològic a Sant Martí; l’interès
de la publicació pròpiament dita, però, és més que relatiu,
donat la seva curta durada.
Per acabar, no estarà de més comentar que, per al
1891, està referenciada l’existència d’un altre òrgan anarcocomunista imprès a Sant Martí, i que, per a augmentar el paral·lelisme amb La Unión Obrera, consta de dos únics exemplars conservats igualment a l’IISGA.
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ces llevarla á feliz término seguidamente. Resultado: que le fuera absolutamente necesario á Barcelona proceder con premura, á la apertura, urbanización y conservación de la calle de Marina en el
momento mismo en que esta calle perteneciera á
su demarcación municipal.
Por lo que á nuestro pueblo se refiere, no serían
menores los beneficios que los que se le ofrecen
á la vecina capital. Urbanizadas en su totalidad las
calles afluentes á las de Marina, incluso la de las
Cortes, tendríamos expeditas el paso por donde
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ARTICLE SELECCIONAT
L’article que hem triat (“Desigualdades sociales”, sense
signar, aparegut al número 2) és un representant fidel de
l’ideari de La Unión Obrera. Cal matisar que apareix un
altre òrgan de premsa martinenc del que no tenim constància
(Ciencia social); se cita una “oradora Claramunt”, que es
podria tractar de Teresa Claramunt (Sabadell, 1862–Barcelona, 1931), destacada líder anarquista; se citen tanmateix
un tal “Torrens” (que podria ser l’impressor) i un tal “Oller”,
desconegut.
“El día 4 del corriente se celebró una velada en el
“Centro de Carreteros” en el que los partidarios de
la organización se despacharon á su gusto.
He aquí las notas más importantes:
1ª Orador Torrens: “en esta se hacen dos publicaciones: la una Ciencia Social”, que no está al alcance de los obreros, porque es demasiado científica; la otra Unión Obrera, si para algo sirve es para
deshonrar las ideas”.
En el primer caso debemos decir, que como obreros manuales nos consideramos suficientemente
aptos para entender lo que la Ciencia Social dice;
y el segundo lo dejamos para que el tiempo, superior a nosotros, lo conteste.
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2ª Oradora (Claramunt): “Esos antiorgánicos atacan á
una organización que sólo existe en su imaginacion” (y como si no nos bastaran las miles y miles
de organizaciones que pervierten á los humanos,
acabó diciendo la oradora: “sí, si es preciso que los
obreros se organicen, pues si hoy tuvieran grandes
sociedades ¿quién sabe si irian como van á Cuba?”
Se conoce que para cenar no comió pasas.
3ª Orador (Torrens el grande): “Algun dia todos los
obreros y hasta los hombres de ciencia se llamaban anarquistas. -Las esplosiones que muchos han
creído que harían propaganda, han destruído la idea.
- Nunca se habían hecho tan pocas y mal escritas
publicaciones como hoy. -Id hoy como antes en un
centro político a propagar la idea y os diran que
los anarquistas tienen atrofiado el cerebro”. Y todo
esto dicho en la fogosidad de la elocuencia adornado de flores artísticas ¿Verdad que gusta?.
A un compañero, que se proponía decir algo, sobre
el particular, se le prohibio, con el pretexto de que
era tarde. ¡Tál es la libertad que darnos quieren esa
plaga de artísticos! Que lo comente cada lector a
su gusto...”

1895-1897 EL PROVENSALENSE

SUBTÍTOL: “Semanario independiente. Defensor de los
intereses morales y materiales de la localidad”.
DATA INICIAL: 14 de juliol de 1895.
DATA FINAL: 30 de maig de 1897 (100 números en total).
PERIODICITAT: Setmanal.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Muntanya número 30 i
carrer Sant Sever número 97.
IMPREMTA: “Tipolitografia” (Passatge Hort dels Velluters
número 2 de Barcelona).
DIRECTOR: Jaume Boloix.
FORMAT: 280 x 410 mm. (4 planes).
PREU: 0’15 pessetes l’exemplar solt.
TENDÈNCIA: Informació local, filodinàstic.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa).
COMENTARI
Setmanari d’aparença apolítica i tendències filodinàstiques
i més en concret conservadores, El Provensalense aparegué a
Sant Martí al llarg de cent setmanes. El seu tarannà i idiosincràsia no van aportar res de nou al que ja hem vist en anteriors
publicacions, si exceptuem una especial bel·ligerància contra els consistoris de signe republicà. Es destacà tanmateix
per un proselitisme redundant en favor de determinats candidats a Corts i una total indiferència respecte la problemàtica
social de la localitat.

El Provensalense aparegué a Sant
Martí al llarg de cent setmanes.
El seu tarannà i idiosincràsia no
van aportar res de nou al que ja
hem vist en anteriors publicacions,
si exceptuem una especial
bel·ligerància contra els consistoris
de signe republicà
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Aprendan los martinenses y
convénzase de una vez quienes son
sus administradores, de quienes se
interesan con tanto desinterés por
sus intereses materiales. De los
morales, ni una palabra
Confirmaremos nuestro asero con una facturita que
transformada en otra cosa y debidamente legalizada puede verse en otra que no citamos. Allá vá.
“LA MALLORQUINA. GONZÁLEZ Y Cª. PLAZA DE CATALUÑA. BARCELONA, 11 DE FEBRERO DE 1894.
Por la comida servida á la Comisión de quintas del
Ayuntamiento de San Martín de Provensals y á varios
señores concejales y otros empleados: Por 24 cubiertos a 7’50 ptas., 180 ptas.; por 16 docenas de ostras,
32; por 1 botella Vermouth, 6; por 2 botellas coñac,
25; por 2 botellas Benedictine, 25; por 2 botellas Jerez,
12; por 24 cafés, 6; por tabacos habanos, 50; por conducciones y servicio, 20; total 356 pesetas.
San Martín de Provensals, 20 Marzo de 1894”.
Preguntamos otra vez: ¿qué les parece?
¿Sabria decirnos alguien qué Comisión de nuestro
Ayuntamiento se compone de 24 individuos?
¡Pero si ya advierte la factura que no todos los 24
pertenecen á la Comisión! (...)
Aprendan los martinenses y convénzase de una vez
quienes son sus administradores, de quienes se
interesan con tanto desinterés por sus intereses
materiales. De los morales, ni una palabra”

1896 EL ECO DEL CASINO RECREATIVO
PROVENSALENSE

SUBTÍTOL: “Revista literaria, órgano de la historia del
mismo”.
DATA INICIAL: 5 de juliol de 1896 (un únic número).
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Sense precisar, cal suposar
que al local de l’entitat (Plaça del Clot, s. n.).
IMPREMTA: “Al Timbre Catalán” (carrer Princesa número
26 de Barcelona).
DIRECTOR: Desconegut. El president de l’entitat l’any 1896
era Jaume Ros i Doménech.
FORMAT: 210x310 mm. (4 planes).
TENDÈNCIA: Òrgan de l’entitat.
REFERÈNCIES: Bertran, Torrent-Tasis p. 331 (I).
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB.
COMENTARI
La vida societària de Sant Martí de Provençals fou notablement
rica en la creació d’entitats de tota mena, des de les que
tenien un marcat caire reivindicatiu o sindical fins les que al
simple esbarjo, passant per les que combinaven objectius
diversos.
Per a fer-nos una idea, al Llibre de Registre de l’Arxiu
del Govern Civil de la Província de Barcelona apareixen legalitzades, en el període comprés entre novembre de 1878 i
març de 1897, 117 associacions de les més variades característiques i finalitats. Fer-ne una tipologia fóra complicat,
ateses les diverses variables que intervenien en cadascuna
d’elles (durada, història interna, socis, objectius...), i evidentment això queda fora de l’abast del nostre estudi.
En qualsevol cas, moltes d’aquestes entitats van tenir
una durada efímera i no van deixar, o no s’han conservat, cap
dels seus òrgans d’expressió o butlletins interns. El “Casino
Recreativo Provensalense” (fundat el 1895 a partir de l’antic
“Casino Provensalense”) constitueix l’excepció al respecte,
essent l’únic representant de la premsa generada per aquestes
associacions el segle passat (i anticipant, tanmateix, el tipus
de publicació predominant a Sant Martí quan s’hagi consumat
l’agregació: els butlletins d’entitats).
Segons Torrent i Tasis, només aparegué un sol número,
que coincidí amb l’aniversari de la fundació de l’entitat.
Aquest únic exemplar oferia col·laboracions bilingües de caire
eminentment literari i, considerant la poca representativitat
de la publicació, ens abstenim de reproduir cap article de la
mateixa.
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ARTICLE SELECCIONAT
És un article, si més no, divertit. Porta per títol “Bonita factura” i es publicà al número 43, corresponent al 3 de maig de
1896; com veurem tot seguit, fa referència a possibles malversacions de fons públics, en la seva vessant més lúdica.
Menystenint possibles connotacions polítiques que se’ns escapen —i que aquesta mena de denúncies amaguen—,
evidentment no podem decantar-nos per la falsedat o veracitat
dels fets denunciats. En tot cas, serveixi la seva lectura per a
palesar que, en temes de “immoralitat administrativa”, fins
i tot en els aspectes més trivials, ja està tot inventat.
“Y como para muestra un botón, como vulgarmente
se dice, fíjense nuestros lectores en el derroche
que en la Casa Grande está á la orden del dia, cunado
de comilonas se trata, y cuando los ediles pueden
aprovechar un motivo, sea el que fuere, para colarse en un Restaurant.
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martinencs, que s’anunciaven a les seves planes, com el
boter Antoni Yscla.
ARTICLE REPRODUÏT
Sota el títol “Propòsits” trobem una breu declaració de principis, en un llenguatge que entre el floriment i la manca de
normativa esdevé molt llunyà de la sensibilitat literària actual.
“Mos proposém únicament lo conreu de nostra
aymada parla y lo foment de la mateixa en nostre
poble de Snt. Martí.
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1896 LA GAYA CIENCIA

SUBTÍTOL: “Periódich semanal artístich y literari”.
DATA INICIAL: 5 de juliol de 1896.
DATA FINAL: 15 novembre 1896.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carretera de Mataró número
282.
IMPREMTA: Francesc Badia (carrer Doctor Dou número 14
de Barcelona).
REDACTORS I COL·LABORADORS: Antoni Yscla, Jaume
Boloix, Eudald Torrent, Antoni Molina i d’altres.
FORMAT: 200x280 mm. (8 planes).
TENDÈNCIA: Col·laboracions literàries de caire catalanista i
patriòtic.
REDERÈNCIES: Torrent-Tasis p. 332 (I).
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (es conserven dos
exemplars).
COMENTARI
Molt escadussera cosa és el que podem dir d’aquesta publicació, de breu i esquifida existència, ignorant si es perllongà
gaire més enllà dels exemplars conservats a l’AHMCB. Consagrada a la presentació de treballs literaris, La Gaya Ciencia es situava en la branca més conservadora del catalanisme en una línia relativament similar a la de L’Arch de
Sant Martí. Llevat d’articles de Verdaguer i Bori i Fontestà
—manllevats, amb permís o sense, d’altres publicacions—
trobem en la llista de col·laboradors noms essencialment

Ara bé, dede’l moment que’ns
proposém lo conreu de la llengua
pátria mos considerém llatzarets en
nostri amor per les fuetades que
tant injustament han sigut
proferides á mossen Jacinto
Verdaguer per alguns que
intitolantse de catalans no son sino
torpes corcons dels preciosos
fonaments de l’esplendenta gloria
y de la neta virtut de nostre
grand poeta
Ara bé, dede’l moment que’ns proposém lo conreu
de la llengua pátria mos considerém llatzarets en
nostri amor per les fuetades que tant injustament
han sigut proferides á mossen Jacinto Verdaguer
per alguns que intitolantse de catalans no son sino
torpes corcons dels preciosos fonaments de
l’esplendenta gloria y de la neta virtut de nostre
grand [sic] poeta, y’n trindian sempre un crudel
remordiment si ab totes nostres forces no mos
posessim de son costát; aixís es, que’l nostre
verdanch no’s curará fins al jorn que la voluntát de
Deu aquests escardots que han unglejat una conciencia tant pura se troquen en roses y tornem
l’honra de mossen Jacinto á l’altura que’s mereix; y
encar’ [sic] després, volen ésser son blaçó, havém
d’esser sempre la coraça que deturi les sagetas de
l’enveja, si algun jorn se tornava á intentar (que
Deu no ho vulga) lo que ja se’s intentat mes d’un
colp [sic]”.
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SUBTÍTOL: “Semanario independiente. Defensor de los
intereses morales y materiales de San Martín de
Provensals”.
DATA INICIAL: 7 de noviembre de 1897.
DATA FINAL: 20 de febrer de 1898.
PERIODICITAT: Setmanal.
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: Carrer Pujades número 273.
IMPREMTA: Joan Torrents (carrer Triomf número 4).
REDACTORS I COL·LABORADORS: Josep Suñol, Jaume
Rocavert i d’altres.
FORMAT: 360x420 mm. (4 planes)
PREU: 0’15 pessetes l’exemplar solt.
TENDÈNCIA: Fonamentalment antiagregacionista.
LLOC DE CONSERVACIÓ: AHMCB (col·lecció completa
relligada amb El Heraldo de las Afueras).
COMENTARI
El Adalid Martinense estigué present en el panorama periodístic de Sant Martí poc més de quatre mesos. La raó de tan
efímera durada és ben senzilla: consagrat en cos i ànima com
ho estava a defensar l’autonomia municipal, la seva raó d’ésser
va desaparèixer en consumar-se les agregacions del poble del
Pla. Comentem, de passada, que en la col·lecció conservada
a l’AHMCB apareix sovint la signatura autògrafa d’un dels
més actius col·laboradors, Josep Suñol (i Gros). Recordem
que els directors de les publicacions dels diaris que passaven
per censura o es donaven a institucions diverses acostumaven
a signar alguns exemplars, per tant és molt possible que
Suñol, funcionari municipal i autor de la interessant Guía de
San Martín de Provensals, publicada l’any 1888, fos el que
s’amagava sota les inicials “J. de B.” que consten com a
director del setmanari. Això pot ser significatiu de la postura
contrària al fet agregacionista que, ben segur, mantingueren
bona part dels funcionaris dels desapareguts municipis.
ARTICLE SELECCIONAT
A “Lo que dicen los agregados” (18 de gener de 1898, sense
signar) trobem una mostra prou fidel dels continguts antiagregacionistes de la publicació que ens ocupa. Recordem que en
la data que fou escrit l’article, Sant Martí i altres pobles del
pla ja s’havien convertit en barriades de Barcelona.
“La agregación de los suburbios á Barcelona, realizada sin plan ni método y con sobrada precipitación, había de dar indefectiblemente los resultados que está dando.
Mucho es de temer que de continuar todo como
hasta aquí, veamos troceadas estas infortunadas
poblaciones en inmundos arrabales de una gran
ciudad.
Eran Gracia, San Martín, Sans, Las Corts, San Gervasio
y San Andrés el reflejo de la clase obrera, en cuyas
poblaciones encontraba habitación cómoda y ba-

rata y los artículos para el consumo á más módicos
precios que en Barcelona.
Así era en verdad, por no regir en estas poblaciones tarifas tan elevadas como en la capital, no pagar artículos, derechos de entrada y disfrutar otras
muchas ventajas que constituían garantías de vida
para la clase menestral.
Con la agregación no tiene tales garantías en estas
poblaciones el trabajador, y no las tiene porque ha
sufrido aumento muy sensible los comestibles por
virtud del que han tenido las tarifas, por haber aumentado el doble algunas y por exigirse derechos
de entrada á muchos artículos que no los pagaban
antes. Añádase á esto el aumento de los derechos
de edificación y á nádie estrañará que no puedan
ser en lo sucesivo estas poblaciones el refugio de
la clase trabajadora.
El resultado que está dando la agregación todos lo
estamos viendo: muchos industriales han cerrado
ya sus establecimientos y por esta causa han quedado sin ocupación gran número de operarios y
dependientes.
La emigración de la clase obrera es un hecho indiscutible; emigración tanto más sensible porque
redunda en perjuicio no solo de los suburbios, sino
de la propia Barcelona.
Contribuyen también á la emigración, el abandono
que tiene el Ayuntamiento [a] estas poblaciones; á
que se les obligue á los vecinos á vivir sin higiene, sin alumbrado, casi sin beneficencia, y sin todos aquellos elementos de vida á que tienen indiscutible derecho los vecinos que forman parte
de una ciudad culta, ilustrada y laboriosa como es
Barcelona.
Todo esto ocurre porque el Ayuntamiento no prevé,
de seguro, las consecuencias que puede reportar
su falta de tacto y sus impremeditaciones; porque
no se fija en lo que en estas poblaciones ocurre,
ni para mientes en lo que dicen las personas más
sensatas y juiciosas de las mismas. Dicen éstas en
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1897-1898 EL ADALID MARTINENSE
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voz alta y en todas partes, que el anómalo procedimiento que emplea el Ayuntamiento en la resolución del problema agregacionista no se comprende ni se explica.
Que su falta de tacto y su incuria se ha hecho ya
proverbial. Que no emplea como es debido el producto de los rendimientos de sus administrados de
las Afueras en las mejoras que les tiene ofrecidas
y en la organización de los más indispensables
servicios municipales. Que el Ayuntamiento solo
les tiende la mano para pedir cual importuno mendigo, y jamás para dar, como padre amantísimo y
cariñoso.
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Eran Gracia, San Martín, Sans, Las
Corts, San Gervasio y San Andrés
el reflejo de la clase obrera, en
cuyas poblaciones encontraba
habitación cómoda y barata y los
artículos para el consumo á más
módicos precios que en Barcelona.
Así era en verdad, por no regir en
estas poblaciones tarifas tan
elevadas como en la capital
Esto y mucho más dicen los pacientísimos agregados, con sobrada razón, y nosotros añadimos que
tal estado de cosas no puede continuar si quiere
el Ayuntamiento hacer viable la agregación.
Cónstele que los vecinos de los suburbios no se
hallan dispuestos á sufrir con resignación estoica,
por más tiempo las consecuencias de la falta de
tacto de unos administradores que no saben lo que
se traen entre manos.
Háblase ya de reuniones de agregados, de celebración de meetings y de organizar manifestaciones.
Ya sabe pues el Ayuntamiento á que atenerse.
Vaya dando como hasta aquí la callada por respuesta
á las súplicas y quejas que le dirigen los agregados. Continúe no haciéndoles caso y en breve verá
traducido en hechos los proyectos que acarician.
Nuestro deber es advertírselo al Ayuntamiento; ya
lo hemos hecho; ahora obre como mejor le parezca
ó convenga".

PUBLICACIONS MARTINENQUES DE LES
QUE TENIM CONSTÀNCIA
Mitjançant la bibliografia emprada i el propi estudi de la
premsa martinenca, ens han aparegut referenciades les
següents publicacions:
1876 El Eco de la Alianza. Segons Tasis i Torrent (p. 322, vol.
I), “aquesta revista mensual va començar a sortir l’any 1876,
ja que el de 1886 s’assenyala com a l’onzé de la seva
publicació, si bé hem d’esmentar que no figura registrada al
registre de premsa del Govern Civil; tampoc podem precisar
en quin mes començà a sortir, perquè cada any començava
numeració nova. Com ja ho indica el subtítol era una revista
que no tenia altra finalitat que la de distreure als socis de
“La Alianza” i ésser el portaveu de l’esmentada societat. Al
peu de la capçalera llegim que el director honorari és Damas
Calvet, i l’efectiu en Domènec Cantí. Tenia un format mitjà
(256 x 185) i quatre pàgines a 2 columnes. Oferia textos
literaris en català i castellà”.
1886 La Veu del Camp. Citat per AHP, sense especificar més
dades.
1891 El Revolucionario. En dona referència Arbeloa.
1891 Lo Cascabell. Segons Tasis i Torrent (p. 328, vol. I), “en
veure aquest plec podríem dubtar si es tractava d’una
publicació periòdica, o bé, d’un petit recull de poesies d’un
autor; però com que es presenta com “Número primer” i “Primera tasca” ens ha semblat endevenar-hi un setmanar, que
sols tenia un redactor”.
1895 Ciencia social. Citat per La Unión Obrera (vid. p. 40).

SIGLES
AHMCB: Arxiu Històric Municipal de la Ciutat de Barcelona.
AHP: Arxiu Històric del Poblenou (entitat privada).
AHMSMP: Arxiu Històric Municipal de Sant Martí de Provençals.
IISGA: International Instituut voor Sociale Geschiedenis,
Amsterdam.
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publicacions
GUIA DE SANT MARTÍN DE PROVENSALS
1888
No ens ha d’estranyar que l’any de l’Exposició Universal a
Barcelona, el 1888, Josep Suñol, un funcionari de Sant Martí
de Provençals fes una guia del municipi, aleshores independent. Hem de tenir en compte la forta vinculació de Sant
Martí de Provençals amb Barcelona. En aquest cas el recinte
d’exposicions de la Ciutadella pràcticament arribava fins a
Sant Martí de Provençals, el municipi començava al carrer
Marina.
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A part de la Casa Consistorial
(actual seu del Districte) i dels
edificis religiosos, l’autor cita tres
edificis com a “curiositats”: la Torre
del Fang, la Torre de Sant Joan i el
Molí de la Verneda
Josep Suñol va escriure una guia i va utilitzar els plànols
d’en Pere Falqués, l’arquitecte municipal. Els plànols tenen
com a data de publicació el 1887, però es van encartar de nou
a la guia. Tota la guia està redactada en castellà (excepte
algun anunci, ja començava a recuperar-se el català escrit).
La guia té quasi cent cinquanta pàgines (més de la
meitat són anuncis). Comença amb un pròleg de l’autor on es
fa un repàs del patrimoni del municipi. A part de la Casa
Consistorial (actual seu del Districte) i dels edificis religiosos, l’autor cita tres edificis com a “curiositats”: la Torre del
Fang, la Torre de Sant Joan (actual Escola Casas) i el Molí de
la Verneda (es trobava a la cruïlla de Guipúscoa amb Camí
de la Verneda). També cita àmpliament les indústries i les
societats recreatives.
A continuació indica les divisions del terme (administratives i eclesiàstiques). Tot seguit el Nomenclàtor de Vies
Públiques, on s’indiquen fins a dinou barris diferents. La guia
dedica unes pàgines a detallar tots els serveis de l’Ajuntament
i altres serveis al municipi.
Després un llistat exhaustiu de tots els establiments del
comerç i la indústria. Per acabar, quasi vuitanta pàgines d’anuncis amb un centenar d’empreses anunciades (des d’anuncis en
dues pàgines fins a anuncis en un quart de pàgina).
Encartat a l’inici de la guia hi ha el plànol general de

la població. Just abans de l’apartat dels anuncis hi ha els 5
plànols de les barriades més importants (Clot, Camp de l’Arpa,
Sagrera, Pueblo Nuevo, La Llacuna).
La guia és, principalment, una guia publicitària de les
indústries de Sant Martí de Provençals. El 1882 Juan Calvet
ja havia fet un plànol comercial de les indústries. Però ara no
ho feia una empresa, sinó una persona molt propera al mateix
consistori (la guia inclou un dictamen de l’Ajuntament valorant i donant-li reconeixement), segurament per aprofitar la
gran quantitat de visitants de l’exposició per a publicitar les
empreses instal·lades al municipi.
José SUÑOL GROS, Pedro FALQUÉS URPÍ, Guía y
Plano de San Martín de Provensals. Barcelona:
Ed. La Academia, 1888, 147 p., 2 mapes encartats.
Es pot consultar a: altzadiako.wordpress.com/publis

publicacions

Un estudi acurat sobre l'evolució de l'ensenyament públic a
Barcelona durtant el segle XX. El llibre s'estructura en dues
parts. La primera esta dedicada al "Canvi social, necessitats
educatives i actuacions institucionals" i la segona a "Estudiar a Barcelona: l'escola Baixeras i els instituts Infanta
Isabel d'Aragó i Joan d'Àustria". A la introducció, les autores
retraten el panorama educatiu barcelonès: "... la consideració
de Barcelona com una ciutat amb un fort contrast, en el context europeu, pel predomini del sector privat en l'oferta educativa i la feblesa de les actuacions públiques. [...] Aquesta
estructura educativa desigual no difereix gaire de la d'altres
grans urbs de l'Estat espanyol, caracteritzada per unes àmplies
concertacions econòmiques, amb el sector privat i amb les
congregacions religioses catòliques com a destinatàries de
bona part de les ajudes públiques."
També destaca l'endarreriment que va suposar la dictadura en el camp educatiu: "A partir de 1939 i fins als anys
setanta, el franquisme, sota els imperatius de la centralització
i l'homogeneïtzació, trastocà tots els esforços anteriors per
dotar de singularitat i qualitat l'escola pública barcelonina i
per assolir la plena escolarització, sota els paràmetres de
protecció a la xarxa privada i d'atorgament de caràcter benèfic
a l'escola oficial, en el context doctrinari del nacionalcatolicisme."

"Els grisos els teníem al davant,
i la Rahola, que estava un curs
superior al meu, agafava el megàfon
i començava a parlar"
Des de l'òptica vernedenca, interessa l'elaboració de
la història de dos dels instituts del barri: l'Infanta Isabel
d'Aragó i el Joan d'Àustria, nascuts el curs 62-63 amb alumnat
exclusivament femení i masculí, respectivament. El text està
esquitxat per molts testimonis d'exalumnes:
"El barri va anar creixent; jo l'he conegut que només hi
havia el bloc de pisos [La Caixa], i el camp del Júpiter, i l'escola. Tot s'ha anat fent al voltant. Nosaltres a vegades jugàvem als horts: me'n recordo d'anar a comprar roses i flors als
horts quan era el mes de Maria. Quan estaven fent l'institut,
van treure uns horts on nosaltres jugàvem; per fer l'institut
van aixecar el terreny, i entre l'institut i el bloc de pisos encara ho vam poder aprofitar per jugar" (Lluïsa Arnal)
"Dels professors dels batxillerat superior, destaco la

Ferrer [Angeleta Ferrer, directora]. A cinquè, ens donà ciències.
El que ens va ensenyar durant l'excursió al Tibidabo no ho
oblidarè mai de la vida. Quina lliçó de geologia sobre el terreny!"
(Araceli Martín)
"Vaig ser present, participant-hi més o menys, a manifestacions. Els grisos els teníem al davant, i la Rahola, que
estava un curs superior al meu, agafava el megàfon i començava a parlar. Hi havia moltes vagues per la selectivitat entre
cinquè i COU. Les 'sentades' amb megàfon a l'entrada de l'institut les tinc ben presents." (Victòria Badia [actual directora])
"Cada dilluns al dematí i cada dissabte al migdia es
pujava i es baixava la bandera, i estàvem tots formant al
pati, i sonava el 'Cara al sol' i la gent havia d'estar allà
formada, i alguna vegada me'n recordo, que algú que feia
una mica el tonto i que li havien tocat la cara per no estar
amb el degut respecte que es volia" (Quim Tarré)
"Hi havia una tensió latent que de tant en tant esclatava. Recordo que Grande [el director] va dir un dia que havíem de pagar alguna cosa que havien trencat i ho vàrem
recollir en monedes de deu cèntims o de cinc cèntims. Fèiem
aquestes coses com a formes d'oposició." (Gabriel Abascal)
Cèlia CAÑELLAS, Rosa TORAN, Escolaritzar
Barcelona. L'ensenyament públic a la ciutat,
1900-1979. Barcelona: Museu d'Història de
Barcelona, 2020, 496 pàgines.
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documents
Neus Buil

El coronavirus al bloc quirúrgic de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau:
una mirada personal
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Fotografia d'un inici de jornada
abans de la pandèmia
Dijous. 12 de març. Primavera. El vestidor es reactiva
en silenci abans de les set del matí. El desig d'un "bon dia" se
sobreentén sense paraules i les ulleres anuncien que s'apropa
el cap de setmana. Dones. Infermeres. Quirúrgiques. Les cames
nues dibuixen les varius pel treball al quiròfan. Moltes mans,
com si estiguessin sincronitzades, desenrotllen amb energia
les mitges compressives de color torrat. Emboliquen primer
un peu i poc a poc, des dels dits, aconsegueixen avançar fins
la cuixa i cenyir-se a la cintura. Una parada per agafar aire
abans de cobrir la cama esquerra, mentre l'esquena reposa
en la porta metàl·lica de la taquilla. És tan petit l'espai i
coincidim tantes, que hi ha el risc d'enfundar l'altra meitat
en la cuixa de la companya.
El prestatge dels pijames està pràcticament buit. És
una situació que s'ha cronificat amb el temps i no resulta
estranya. Uns dies es verd, d'altres blau. Canvia el to del
color, el disseny de les butxaques i inclús el material, que a
cops transparenta, però el que passa amb les talles és un
capítol a part.
La bossa. És hora d'anar pujant. Un bolígraf, un retolador, aquella peça de fruita tan madura que a casa ningú
menja i s'acabarà llençant, un entrepà, un termo d'aigua
que no sempre és possible acabar i, per descomptat, el mòbil.
Se segella la taquilla sota clau i es calcen esclops de
color o bambes d'atletisme —segons la interpretació que
cadascú faci de la normativa— abans de pujar l'escala que
condueix als divuit quiròfans. Així comença un dia qualsevol
al bloc quirúrgic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona.

Neus Buil és vernedenca, infermera
quirúrgica a l'Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau i membre de l'Asociación
Española de Enfermería Quirúrgica
(aquest article va ser publicat a la seva
revista AEEQ).

Primera companya diagnosticada
Al vestidor s'anuncia una reunió extra. És urgent, a un
quart de vuit. Es desconeix el tema a tractar, però pinta
malament. Infermeres quirúrgiques i auxiliars rumoregen
expectants en una sala de descans que tants cops ha estat
testimoni d'emotius acomiadaments de jubilades. Ara
s'estranya la seva absència, però ja van complir. Silenci. La
supervisora informa. Parla sobre la companya que dies abans
se sentia cansada. Que si està a casa... Que si està aïllada...
Preocupació, interrogants, indignació i distància. ¿Però està
bé? ¿Per què no ha dit res? La van alliçonar per minimitzar
l'alarma. Dona Infermera. Quirúrgica. Primer cas de coronavirus confirmat al bloc. El contagi havia fet alguna cosa
més que començar. aquella infermera absent encapçalava el
que pocs dies després es convertiria en una llarga llista de
quirúrgiques positives.
En paral·lel, de la situació a la resta de l'Hospital,
desconeixement total. L'entorn de quiròfan, per la seva condició
d'accés restringit, sempre ha estat com un món a part. Tampoc
érem conscients de la realitat a Barcelona. No vam veure
arribar el tsunami fins que el vam tenir a sobre.

Origen de la pandèmia: Wuhan
Desembre. 2019. L'alerta esclatà a la Xina central, a
una ciutat de la que pocs havien sentit a parlar —Wuhan—
capital de la província Hubei i que passarà a la història per
ser l'epicentre del que posteriorment es va qualificar com a
pandèmia, per la seva afectació a nivell mundial. Els científics
explicaren que el coronavirus SARS-CoV-2 provoca una
malaltia coneguda com COVID-19. Ens informaren de les
característiques d'un virus que podia passar inadvertit o
resultar mortal, i quins símptomes inicials —febre i tos—
eren comunes a patologies lleus. Ens parlaren d'una pneumònia que no era habitual. Des de l'aparent tranquil·litat
que atorga la distància, vam saber de contagiats i morts al
darrere d'unes xifres que augmentaven diàriament de forma
exponencial.

El coronavirus viatja a Itàlia
La llunyania amb el país asiàtic ens va fer sentir que
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El coronavirus aterra
A Barcelona
Les informacions sobre el nombre d'infectats i de morts
pel virus a Itàlia marcaren un abans i un després. En aquest
context es va notificar el primer cas a Espanya, un alemany
ingressat a l'illa de La Gomera. Quasi un mes després, a
finals de febrer, es confirmà el diagnòstic d'una dona a Barcelona. Fou com l'avís perquè estiguéssim preparats, la
injecció d'estrés necessària per alertar-nos a pensar que era
qüestió de dies, o potser d'hores, que també al nostre centre
ingressessin malalts amb coronavirus. Debutàvem com a
cuidadores en temps d'epidèmia, a un hospital que las havia
vist de tots colors.

Historia de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un centre
sanitari d'alta complexitat, amb més de sis-cents anys
d'història. En la seva fundació, el 1401, com a Hospital de
Santa Creu, integrà sis petits hospitals en el centre de la
ciutat. El 1929, l'atenció als malalts es traslladà definitivament a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un recinte
modernista dividit en pavellons, obra de Domènech i Montaner,
gràcies a la donació d'un banquer català —Pau Gil— qui va
imposar afegir Sant Pau al nom original. El 2009, tota
l'activitat quirúrgica es desplaçà a l'actual estructura, un
bloc central amb cinc prolongacions, a la zona nord del segon
hospital. Al recinte modernista, s'ubica l'Escola Universitària
d'Infermeria al pavelló de la Santa Creu —antiga residència
dels Germans de la Caritat— on s'imparteixen titulacions
com el Master d'Infermeria Perioperatòria, formació que a
l'hospital sempre ha estat un requisit per treballar a quiròfan.

L'Hospital i les epidèmies
L'Arxiu Històric de Sant Pau registra com l'hospital va
acollir malalts durant la gran epidèmia de la febre groga del
1821, adoptant unes mesures extraordinàries que resultaren

L'Arxiu Històric de Sant Pau
registra com l'hospital va acollir
malalts durant la gran epidèmia de
la febre groga del 1821, adoptant
unes mesures extraordinàries que
resultaren insuficients. Les actes de
1834 detallen les gestions enfront
del còlera
insuficients. Les actes de 1834 detallen les gestions enfront
del còlera, com l'encàrrec de més llits al fuster i la neteja
extrema de les quadres, així com eximir al personal major del
contacte amb los contagiosos. A principis de 1868, la verola
obligà a una normativa molt estricta sobre com desinfectar
les sales i la roba dels malalts i també a destinar a un personal exclusiu per a la seva cura, per minimitzar el risc de
propagació. El 1918, al final de la grip espanyola, es van
prohibir les visites de les famílies. En totes les èpoques,
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha anat adaptant
espais i recursos humans per atendre pacients i combatre
epidèmies.

El coronavirus a l'Hospital de
Sant Pau: Història del present
2020. Segle XXI. Se segueix escrivint la història. Història
del present i anàlisi del passat proper, en un temps que
perviu en la memòria. La memòria de l'Hospital —que arribà
al 95 per cent d'ingressats per coronavirus—, la del seu Bloc
Quirúrgic transformat i la memòria de les infermeres
perioperatòrias, que encara han de digerir el que ha passat.

Metamorfosi del Bloc Quirúrgic
Al bloc quirúrgic, com a la resta de l'hospital, el
coronavirus marcà interrogants, pauses i alguna cosa més
que punts i a part. Però si s'hagués d'escollir una paraula per
definir l'àrea quirúrgica durant l'epidèmia, sens dubte seria
metamorfosi: la que va patir l'engranatge quirúrgic, fruit
d'una complexa coordinació diària per adaptar els circuits a
les necessitats sanitàries i als protocols.
En el circuit preoperatori, la porta de entrada als divuit
quiròfans —la unitat de cirurgia sense ingrés (CSI)— actuà
com a sala de drenatge de les urgències generals, per a
malalts amb símptomes compatibles de coronavirus pendents
de resultats, o amb serologies que confirmaven el diagnòstic,
a l'espera d'un llit en hospitalització. La clínica del dolor,
habituada a oferir consol, va acollir i preparar els pacients
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els xinesos tenien un problema, però que només era seu. La
ignorància i inclús l'egoisme —disfressat d'instint natural
de supervivència— de creure que allò no anava amb nosaltres,
ens va mantenir suposadament serens, fins que els investigadors confirmaren que el virus havia impactat a Itàlia, a
la regió de la Llombardia. Europeus com nosaltres, els italians
patiren i mostraren el seu col·lapse sanitari i ens van fer
recordar aquella dita del refranyer que alerta sobre com actuar “quan la barba del teu veí vegis afaitar”. No estava
afectada únicament la societat oriental, en essència tan
diferent a la nostra, sinó un país proper en la distància i en la
cultura.

El coronavirus al bloc quirúrgic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Antic quiròfan del Sant Pau modernista

quirúrgics. Encara que amb comptagotes, la programació de
cirurgies mai va abaixar la persiana, a fi de minimitzar els
danys col·laterals en pacients oncològics pendents de
reseccions tumorals.
La gestió del circuit intraoperatori es reconeix complexa.
Es reconvertiren uns quiròfans en unitat de crítics, altres es
reservaren per a urgències de pacients amb coronavirus; es
programaren reparacions de fractures sota el paraigües de
les urgències diferides, i es va anar operant pacients oncològics
tractats en serveis com cirurgia traumatològica, toràcica,
plàstica, otorino, neurocirurgia o ginecologia. Especialitats
com cirurgia general, amb la corresponent logística de recursos materials, es desplaçaren a quiròfans cedits per la
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D'entre les que van caure positives,
algunes refereixen ansietat davant
la incertesa en l'evolució dels
símptomes i també desconfiança, per
la disparitat en els criteris a l'alta
entre Salut Laboral i el Centre
d'Atenció Primària. Els dies de
prevenció generaren ambivalència
entre l'alleujament per estar a casa
i la culpabilitat per no aportar en
la cura, per no sumar mentre
tantes companyes exposades ho
donaven tot
Fundació Puigvert. En aquest centre de referència en urologia,
ubicat al recinte històric de Sant Pau, també es refugiaren
els nounats —dos van haver de ser intervinguts en la incubadora a les poques hores de néixer— i la sala de parts. Les
llevadores van assumir la instrumentació de les embarassades
que precisaven cesària, fins al moment a càrrec de les
infermeres quirúrgiques d'urgències, que continuaren cobrint
emergències les 24 hores del dia. Alguns quiròfans van seguir funcionant com a reanimació —el que s'ha batejat des
de fa anys com rea indoor— una pràctica habitual al nostre
hospital deguda, entre altres causes, a la mancança de llits.
En el circuit postoperatori, la unitat de reanimació
(REA), on habitualment s'atenen —en sortir de quiròfan—
pacients que ingressen, fou la protagonista d'una de les
fotografies mentals més impactants del bloc quirúrgic durant
la crisi: una filera de pacients intubats, en posició de decúbit

prono. Els seus vint boxes, vuit individuals i dotze sense possibilitat de barreres d'aïllament físic ni ambiental, es convertiren
en una unitat de cures intensives (UCI), per atendre pacients
làbils, afectats per una patologia potencialment mortal i
sotmesos a teràpies agressives durant el seu tractament.
Confrontant a la REA, ocupa un espai més reduït la unitat de
recuperació postanestèsica (URPA), pensada per a persones
que retornen als seus domicilis el mateix dia del procediment
quirúrgic. La URPA va pujar un esglaó en la complexitat dels
seus usuaris i adoptà les funcions d'una unitat de semicrítics.
A l'Hospital, altres serveis també es transformaren,
bé per atendre pacients crítics, bé com a sala de descans dels
professionals, bé per cuidar convalescents. A l'Escola
d'Infermeria, els docents s'apressaren a substituir els pupitres per llits i a instal·lar una dutxa als lavabos. Tot i que
finalment no s'ocuparen les aules, perquè l'hospital va comptar amb d'altres dispositius de drenatge —com centres de la
xarxa sanitària, un hotel i un poliesportiu—, l'apropament
de la teoria a la pràctica, que tantes vegades s'ha exigit a la
Universitat, fou una lliçó de saber estar que les infermeres
assistencials no oblidarem. La imatge del recinte històric
preparat de nou per assistir malalts va suposar una important
injecció de moral.

Metamorfosi de les infermeres
quirúrgiques: Relats orals
El filòsof Torralba afirma que “en la professió infermera,
el tenir cura constitueix el seu centre d'identitat” i que “per
cuidar a un ésser humà vulnerable no hi ha prou amb els
principis morals de beneficència, no-maleficència, autonomia
i justícia, sinó que es requereix una disposició, una actitud,
un temple anímic que ha de perdurar en el temps”.
Les infermeres quirúrgiques són professionals que
tenen cura del pacient en totes les etapes del procés
perioperatori. Les de l'Hospital de Sant Pau tenen una llarga
trajectòria històrica: fundaren l'Asociación Española de Enfermería Quirúrgica el 1991, i també organitzaren el seu
primer congrés nacional, a Barcelona.

El coronavirus al bloc quirúrgic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Quiròfan del Sant Pau actual

servir més dels necessaris, al contrari, es reciclaren bates
diverses jornades, que es rotulaven i es penjaven d'una corda
instal·lada a un passadís. Va haver por a no donar la talla
amb els pacients, a no ser hàbil fent anar un respirador. Ara
valoren amb humil orgull el treball fet, haver estat allà,
superant reptes, satisfetes per descobrir el que és formar
part d'un equip.
D'entre les que van caure positives, algunes refereixen
ansietat davant la incertesa en l'evolució dels símptomes i
també desconfiança, per la disparitat en els criteris a l'alta
entre Salut Laboral i el Centre d'Atenció Primària. Els dies de
prevenció generaren ambivalència entre l'alleujament per es-

Es reconvertiren uns quiròfans en
unitat de crítics, altres es
reservaren per a urgències de
pacients amb coronavirus; es
programaren reparacions de
fractures sota el paraigües de les
urgències diferides, i es va anar
operant pacients oncològics tractats
en serveis com cirurgia
traumatològica, toràcica, plàstica,
otorino, neurocirurgia o ginecologia
tar a casa i la culpabilitat per no aportar en la cura, per no
sumar mentre tantes companyes exposades ho donaven tot.
Les més joves, les que s'han estrenat sense haver acabat el
Màster, se senten afortunades per haver pogut treballar en
una situació única; asseguren que han madurat.
Maig. 2020. El coronavirus i el bloc quirúrgic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La tristesa en l'adeu al
nostre company d'anestèsia i l'alegria en l'arribada del nadó
de dos dels nostres infermers quirúrgics. Un abans i un després
en les seves vides, en les nostres, i en la història. Un punt i
final per a uns, un punt i seguit per a d'altres. El coro-navirus
ha deixat un parèntesi de temor, dolor, incertesa i ràbia.
Ningú estava preparat. S'haurà d'aprendre de la situació
perquè l'horror de les morts serveixi d'alguna cosa. Però com
sempre, deixarem la reflexió per més endavant, amb punts
suspensius, entre interrogants. Ara toca operar al ritme
d'abans: les llistes d'espera per a les intervencions es van
saturar i els pacients, més que mai, necessiten que es tingui
cura de la seva salut.
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Al principi de la crisi sanitària per coronavirus, en el
moment en el què l'hospital es reinventa i s'anul·la la major
part de l'activitat quirúrgica, es va reubicar a infermeres de
quiròfan a la REA, condicionada com a unitat de crítics.
Destinaren allí a algunes de les que s'havien format en anestesia i altres expliquen que les va tocar per llistat. Altres es
van veure desplaçades a les noves UCI o bé a sales o a serveis
que necesitaven personal infermer. Es van impartir cursos
exprés de respiradors, un abc de quatre hores per poder aprendre a tenir cura de pacients complexos amb tècniques que no
s'està acostumat a fer si no exerceixes a intensius. Assumiren
la duresa del nou horari, torn i dinàmica de treball. Tota una
gesta. Algunes continuaren tenint cura a quiròfan, tant als
de l'hospital, com en els que s'ocuparen a Puigvert. Les
d'urgències assumiren els mòbils que alerten d'una parada
cardíaca, per descarregar pressió assistencial a les companyes
d'UCI. Altres infermeres quirúrgiques, per preservar l'espècie
com a l'arca de Noé, restaren en suspens més o menys dies de
prevenció a casa, on també van romandre les que es contagiaren o es confinaren per contacte. Fins a la data, cap ha
precisat ingrés, però no totes tenen l'alta. La mateixa sort
van córrer les auxiliars.
Mai es va exposar un llistat amb la ubicació del personal. Amb la tornada a la nova normalitat, ens anem
retrobant i lliguem caps sobre el destí que va tenir
cadascuna. A primera vista, no totes les situacions s'entenen:
l'equilibri entre el que les va tocar donar a unes i a altres
sembla descompensat. Una altra cosa són les vivències que
potser han generat.
Només ha calgut interès per escoltar, ganes de parlar,
una pregunta, paper i boli per que algunes infermeres quirúrgiques comparteixin de manera anònima el seu relat. Les que
van estar en primera línia, tenint cura de pacients sedats,
destaquen una impressió d'impacte en veure'ls pronats i la
por a contagiar-se i a contagiar als de casa. Es va publicar
que a Sant Pau mai faltaren equips de protecció individual,
però va semblar que els EPI arribaren tard. No es van fer

en línia
beteve.cat/va-passar-aqui
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El programa "Va passar aquí", de la productora VisionaTV per
a Barcelona Televisió (betevé), acaba de guanyar el premi
Zapping 2020 de l'Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya al Millor Programa de Televisió
Local.
Es tracta d'un programa sobre història i curiositats de
Barcelona que porta deu anys en emissió. Segons la pàgina
web de betevé, entre els programes més vistos estan: "La
casa de la bomba de Sant Andreu", "El primer bolígraf d'Europa", "Can Peguera, el barri roig de les cases barates", "Sant
Sebastià, els banys de tot un barri", "Up&Down, el temple

nocturn de la classe alta barcelonina", "El mussol de la Diagonal"...
Dels prop de mil temes apareguts en aquest format
que no arriba als cinc minuts, només quatre fan referència
directa a La Verneda de Sant Martí: "La lluita per la plaça
dels Porxos", "El barri de La Perona", "La Sagrera: una vil·la
romana sota les vies" i "Club Júpiter: pilotes i pistoles".
A més, el programa de la televisió municipal "Codi de
Barris" va dedicar sengles edicions a les dues divisions administratives de La Verneda de Sant Martí: Sant Martí de Provençals (72) i La Verneda i La Pau (73).

patrimoni

Daniel Alcubierre, Jordi Ardiaca, Pere Lluís Artigues, Sílvia Llobet

Nova intervenció a la vil.la
romana del Pont del Treball (i 2)
Segona part de la memoria d'excavació publicada a la revista de la Generalitat
de Catalunya Tribuna d'Arqueologia el 2016.

Al segle IV es va produir un altre procés de reformes
que va afectar novament la pars urbana de la vil·la, si bé
aquestes remodelacions van quedar molt desdibuixades com
a resultat d’un gran projecte constructiu endegat al segle
següent. El conjunt que formen les estructures que es van
bastir en aquest moment s’ha de completar amb els àmbits
construïts a la zona sud-est del peristil en aquest mateix
període, ja documentats en la intervenció de l’any 2011 (Alcubierre, Hinojo, Rigo, 2012) i que van ser considerats habitacions de nova planta, malgrat que tal i com succeïa amb
aquestes, eren restes de difícil lectura.
Les transformacions documentades es corresponien
amb la construcció de dues divisions transversals al braç sud
del peristil, de les quals únicament restaven conservades les
seves fonamentacions. La manca de més evidències va comportar que no es pogués establir si es corresponien amb la
creació d’un àmbit totalment tancat o amb la disposició
d’algun altre tipus de compartimentació.
D’altra banda, a la cantonada sud-oest del pati es va
bastir un edifici de nova planta, format per una habitació
principal de planta quadrada (25,8 m2) i per una avantcambra que hi donava accés. Diversos factors conferien a aquest
conjunt una entitat singular, si bé no ha estat possible atribuir-hi una funció determinada. Destaca per la pròpia
disposició juxtaposada dels espais, per les dimensions i
proporcions regulars del conjunt, per la seva ubicació, destacada i alhora aïllada de la resta d’habitacions, per la qualitat
tècnica de la construcció, amb unes fonamentacions
encofrades de factura molt acurada, i perquè está dotada
molt possiblement d’una rica decoració, hipòtesi que fem a
causa de la localització d’abundants restes de pintura mural
als estrats d’amortització d’aquesta fase.

Daniel Alcubierre, Jordi Ardiaca, Pere
Lluís Artigues i Sílvia Llobet van ser els
arqueòlegs i restauradors de l'empresa
CODEX que van excavar la vil·la.

La construcció d’aquestes estructures i de les documentades a la intervenció anterior va significar una alteració
notable dels espais de circulació d’aquesta zona sud de la
pars urbana, en ocupar i anul·lar parcialment el traçat original del peristil.
Per pal·liar-ho es va construir un nou corredor disposat
en paral·lel al recorregut del tram de peristil amortitzat.
D’aquesta nova estructura, en quedaven únicament vestigis
molt fragmentats, com la rasa d’espoliació del seu mur de
tancament nord, per la qual cosa no es va poder definir la
totalitat del seu recorregut.
Cal assenyalar, per últim, que en aquesta fase es van
continuar afegint a la vil·la elements de prestigi o ostentació,
com una font situada al costat nord-oest del pati.

La vil.la al segle V
A inicis del segle V es van fer a la pars urbana una última sèrie de reformes de gran abast. D’una banda es va ampliar considerablement el nombre d’espais d’habitació. Cal
tenir present que fins a aquest moment els únics espais
d’habitació documentats eren les cambres de la zona nord de
la vil·la i que, malgrat que havien estat reformades, ocupaven
la mateixa superfície des del segle I. D’altra banda es va
endegar el que es pot interpretar com un programa constructiu
unitari destinant especialment a ennoblir la vil·la i a dotar-la
d’espais de representació social.
Pel que fa als espais d’habitació, es van afegir dues
noves estances al costat nord de l’habitació amb avantcambra
construïda al pati, per ampliar així aquest conjunt singular.
Aquesta construcció va implicar l’alteració de la circulació en
aquests espais, amb l’obertura de nous accessos entre ells.
Una d’aquestes habitacions desenvolupava una funció específica, ja que funciona com a distribuïdor respecte dels altres
àmbits. Així, connectava aquests amb un tram del peristil i
amb un petit espai interpretat com la caixa d’una escala que
devia donar accés a un pis superior. S’ha de destacar l’ús en
aquesta construcció de la tècnica de l’opus africanum, un
tipus d’aparell documentat també al nucli urbà de Barcino
en un moment tardà (Palau Episcopal) (Beltran, 2009).
A més d’aquestes habitacions es va ocupar part del tram
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La vil.la al segle IV

Nova intervenció a la vil.la romana del Pont del Treball (i 2)

Planta general de la vil·la als segles I-II
(CODEX)

sud del peristil amb la construcció de tres nous àmbits, de petites
dimensions, entre 7 i 11 m2, i interpretats com a cubicula.
Finalment a la zona nord es va prolongar la bateria
d’habitacions, amb la construcció de quatre noves estances.
Aquestes presentaven unes dimensions molt regulars, a l’entorn dels 15 m2, i eren comunicades amb la resta de la zona
domèstica pel tram nord de l’antic peristil, reconvertit ara en
un corredor.
Pel que fa a la creació d’espais de representació, aquest
programa es va concretar amb la construcció de tres àmbits
singulars, localitzats també en la meitat sud de la pars urbana, i ocupant part del peristil i el pati central.
El primer espai es corresponia amb una cambra amb
una capçalera en forma d’exedra semicircular, amb una superfície de 25 m2, i que es va interpretar com un oecus. Aquest
tipus d’àmbit té paral·lels en altres vil·les, com les de La Ol-
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L’última construcció s’ha considerat
com un element de representació o
de prestigi. És un gran pòrtic
columnat de 37 metres de llarg que
es va bastir a l’espai del pati
central del peristil, amb una
orientació peculiar en diagonal
meda (Palència) i Carranque (Toledo) si bé les localitzades en
aquests jaciments presenten unes dimensions més grans i
una decoració més luxosa, amb presència de paviments d’opus
tessellatum. Malgrat aquestes diferències sí que tenen en
comú el fet que la part de l’exedra presentava el paviment
disposat a una cota més elevada que la resta de l’estança.
Aquesta característica és un factor que reforça la interpretació
d’aquest espai com a zona de recepció, ja que es devia crear
una zona destacada que presidia l’espai.
El fet que aquesta cambra presentés una capçalera
tancada amb una exedra semicircular implicava l’existència
d’una coberta amb volta, de manera que aquesta és l’única
documentada del cert a la vil·la. Aquesta construcció va requerir el bastiment d’una sèrie d’elements estructurals de
suport i reforç materialitzats en forma de potents fonamentacions a la zona exterior de la capçalera i el desdoblament
d’un dels murs laterals. Aquestes estructures posen de
manifest la complexitat tècnica d’aquesta construcció.
El segon espai interpretat com d’aparell, i que ja havia
estat parcialment excavat l’any 2011 (Alcubierre, Hinojo, Rigo,
2012), era una gran sala o aula, de 51 m2, pavimentada originàriament amb un opus signinum sobre el qual posterior-

ment es va disposar un opus tessellatum. Aquest canvi en la
pavimentació quedava evidenciat per l’existència de dos
revestiments de la paret, cada un funcionant amb una
pavimentació diferenciada, i pel fet que l’opus tessellatum
no presentés uns nivells de preparació propis. No es pot definir la funció específica d’aquest àmbit, més enllà d’assenyalar
que devia servir com a aula de recepció. L’estructuració del
paviment de mosaic en tres catifes (descrites més endavant)
podria implicar que cada zona tingués un ús o simbologia
específica. Aquesta idea queda reforçada en veure que l’accés
a la sala es trobava alineat amb la catifa central.
El tercer espai singular és el conjunt balneari documentat l’any 2011 (Alcubierre, Hinojo, Rigo, 2012). La seva
construcció s’ha de situar en aquesta mateixa fase i s’ha
considerat com un espai de representació per les funcions
socials que tenia la pràctica del bany dins la societat romana. Les grans dimensions de la piscina documentada permeten,
a més, inferir que aquesta estructura permetia que fos
utilitzada alhora per diversos individus.
L’última construcció s’ha considerat com un element
de representació o de prestigi. És un gran pòrtic columnat de
37 metres de llarg que es va bastir a l’espai del pati central
del peristil, amb una orientació peculiar en diagonal. Aquesta
estructura estava delimitada per un mur corregut, i pavimentada amb opus signinum, sobre el qual es disposaven les
columnes de suport de la coberta. D’aquestes columnes, se
n’havien conservat sis bases motllurades in situ, així com
diferents fragments dels fusts recuperats dels estrats d’enderroc, i se’n va localitzar un capitell amb motius vegetals en
l’amortització d’una sitja d’època tardana. Aquests elements
constructius i les restes de pintura mural conservades al mur
de tancament com les recuperades del seu enderroc permeten
interpretar que aquesta construcció era un element de prestigi
i ostentació. Aquesta idea queda reforçada pel fet que per la
seva posició i orientació devia ser el principal element visible
des de la gran sala pavimentada amb mosaic.
Els canvis produïts en la distribució de la pars urbana
van requerir que els àmbits s’articulessin amb uns nous
corredors, que combinaven trams de nova construcció i trams
aprofitats de l’antic peristil. La reforma d’aquestes zones de
circulació es va completar tapiant els intercolumnis del
peristil, probablement amb un mur baix decorat amb pintures
murals (Alcubierre, Hinojo, Rigo, 2012). Així es va crear,
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Planta general de la vil·la al segle IV (CODEX)

Transformacions d'època
tardana
Amb posterioritat a les reformes efectuades a inicis
del segle V la vil·la va ser objecte d’un procés documentat
àmpliament en altres jaciments de característiques similars.
Entre mitjan segle V i el final d’aquest mateix segle el complex
de producció vinícola va ser abandonat i amortitzat, mentre
que els espais domèstics es van ocupar amb elements de caràcter productiu i d’emmagatzematge, alhora que es bastien
noves habitacions o es modificaven les preexistents.
A la zona productiva es van reblir els pous de maniobra de les premses. En l’àrea ocupada pels tres pous de
maniobra meridionals es va bastir un nou edifici, del qual es
va poder documentar la fonamentació de planta rectangular,
però no va ser possible definir-ne la funció.
La zona on se situaven els dos pous meridionals també
es va amortitzar, amb un aixecament de la seva cota de
circulació. En aquest espai es van bastir unes grans fonamentacions d’opus caementicium, que delimitaven un espai de

planta quadrada, de 25,2 m2, que aprofitava part d’estructures preexistents. Per salvar el desnivell creat per l’aixecament
de la cota de circulació es van bastir una rampa de terra vers
la zona sud, així com unes escales d’obra de maçoneria. Entre
aquests dos nous edificis es van localitzar un seguit de fonamentacions de dimensions més reduïdes, difícils d’interpretar,
de les quals es va recuperar un fragment de carreu reaprofitat
amb una inscripció epigràfica.

La zona oberta situada entre la
pars urbana i la pars rustica de la
vil·la es va tornar a pavimentar,
amb terra piconada i fragments de
material constructiu
La zona oberta situada entre la pars urbana i la pars
rustica de la vil·la es va tornar a pavimentar, amb terra piconada i fragments de material constructiu, i possiblement es
creà una petita zona de treball exterior, de la qual es van
documentar restes molt malmeses d’una estructura de combustió.
De manera paral·lela es produeixen canvis en la pars
urbana. D’una banda es va documentar la compartimentació
d’espais de circulació amb envans, per crear noves zones
d’habitació. Aquestes estructures eren de factura grollera i
sense fonamentacions, disposades directament sobre els
paviments d’opus signinum. Almenys en un d’aquests espais
es va documentar també la presència de llars de foc, com en el
corredor que donava accés a les habitacions situades al pati.
A més de la creació d’aquests nous àmbits aprofitant
zones de pas, en aquesta fase es van edificar dos nous recintes. D’una banda es va annexar una nova habitació al conjunt
d’estances que havia ocupat la part sud del pati. Era construïda com les estructures anteriors amb una tècnica poc
acurada, amb fonamentacions i alçats de pedra seca, en què
es reaprofitava gran quantitat de material constructiu. D’una
manera semblant es va definir un nou espai a la zona nord,
en una àrea situada fora els límits del conjunt domèstic.
Al mateix temps es va produir un canvi en l’ús d’algunes de les estances de representació. Així, a la sala absidiada
es va construir un dipòsit del qual es van documentar dos
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juntament amb el gran pòrtic, un circuit que comunicava els
espais de representació, caracteritzat per disposar d’una
decoració molt elaborada i destinat a fer ostentació de la
capacitat econòmica dels propietaris de la vil·la. S’ha d’assenyalar que, a més de la seva funció de pas, el gran espai
porticat devia actuar alhora com a separació física i visual
entre la zona sud de la vil·la, ara dedicada en part a funcions
de representació social, i la part nord, on es devien concentrar la majoria d’espais d’ús privat.
Respecte a aquesta zona de la vil·la cal recordar que el
2011 ja es va veure com també va ser objecte en aquest
moment d’un procés de reforma i ennobliment, amb la construcció d’un triclini amb paviment d’opus sectile i amb una
gran ampliació de l’hortus situat al nord, que es va dotar
d’un peristil i d’un estany central enjardinat.
Cal destacar l’ús intensiu que es va fer en aquesta
fase de l’opus signinum com a element de pavimentació, ja
que s’utilitza tant en espais d’habitació privats com en zones
de representació o en corredors i espais oberts. La conservació
d’aquests paviments va aportar dades molt significatives
sobre l’estructura del conjunt residencial. Així es va poder
constatar quines parts dels corredors eren descobertes, com
el tram que separava la sala amb exedra de la sala del mosaic,
pel fet de disposar d’un paviment còncau i amb una canal de
desguàs cap al pati central, o parcialment cobertes, com el
corredor que dóna servei a les cubicula de la zona sud. En
aquest tram únicament devia ser coberta, amb un voladís
suportat per columnes de les quals conservava les bases
(porxada), la zona sud, on es localitzen els accessos a les
diferents estances.
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Planta general de la vil·la a inicis del segle V
(CODEX)

moments d’ús. Les empremtes i els forats d’espoliació presents
al paviment d’opus signinum suggereixen que aquesta estructura devia donar servei a una petita premsa de torn situada en aquesta cambra. Per les dimensions del conjunt es
pot pensar que aquesta premsa era per a un ús domèstic, i no
per a una producció de gran volum destinada al comerç.
Un altre espai alterat va ser l’avantcambra de les
habitacions centrals del pati, que es transforma en una zona
de treball, amb la construcció d’un petit forn adossat a un
dels seus murs i d’un paviment groller de peces de ceràmica
reutilitzada i pedres.
El gran espai porticat diagonal es va amortitzar amb
la construcció d’un forn de ceràmica de petites dimensions,
aparentment també destinat a un ús domèstic. Finalment
cal assenyalar la construcció de noves estructures d’emmagatzematge, com diversos dolis situats als patis i almenys un
dipòsit. És especialment significativa la construcció de fins a
vint-i-vuit sitges, que es localitzaven majoritàriament a l’interior de les habitacions i zones de circulació, i alteraven, per
tant, la funció original d’aquests espais.
No es pot parlar d’un abandonament de la vil·la en
aquest període, ja que no se’n van documentar estrats, però
l’aparició d’aquestes noves estructures que alteren considerablement la distribució i funció dels espais, sí que evidencia un canvi en els ocupants de l’assentament. Així, és possible
plantejar la hipòtesi que en aquest moment tardà els ocupants
de la vil·la ja no necessiten sales destinades a la representació
social, i que, per tant, els propietaris devien abandonar la
vil·la com a residència.
Igualment ens donen peu a pensar que en aquest moment
es va produir un canvi en les activitats econòmiques que s’hi
feien: s’abandona la producció de raïm i vi a gran escala, destinada a una explotació comercial, per dedicar-se al conreu de
cereal, com testimonia la presència de les sitges, i a la producció
d’altres béns per a consum propi, com es pot extrapolar de les
dimensions reduïdes de les estructures que s’involucren en el
procés (premsa, dipòsits, forn) sobretot si es comparen amb les
grans infraestructures actives fins al moment.

L'assentament d'època medieval
a contemporània
Després de l’abandonament de la vil·la, aquesta s’anà
deteriorant gradualment sense que se’n tornés a reutilitzar

part de les seves estructures fins al segle XIV. Malgrat que
l’activitat a la vil·la havia deixat d’existir no passava igual
al seu voltant. Sabem que al segle X hi ha una activitat
agrícola important en el territori i que, amb el naixement de
Sant Martí de Provençals, de Sant Andreu del Palomar i la
construcció del rec comtal aquesta va créixer considerablement.
És ben segur que una bona part dels murs de la vil·la
restaven en peus i que aquesta devia ser utilitzada, i és un fet
que part de les antigues termes, documentades durant la
campanya del 2011, són aprofitades per fer una nova edificació, la magnitud de la qual desconeixem. S’han documentat
alguns retalls irregulars dispersos datats en època baixmedieval i a prop d’aquest conjunt tenim el pou que tallava
nivells i paviment romans d’opus signinum, i del qual s’ha
pogut documentar part de les restes del brocal, fet amb maçoneria. El seu reble se situa en el segle XIV, i en destaquen
fragments de plats i escudelles decorades en verd i manganès
de tallers catalans.

Després de l’abandonament de
la vil·la, aquesta s’anà
deteriorant gradualment sense
que se’n tornés a reutilitzar part
de les seves estructures fins al
segle XIV
També en aquest moment hi ha una espoliació important de fonamentacions, tal i com es va poder documentar a
la banda nord de la vil·la, on diverses habitacions que envoltaven el pati foren completament desmuntades. En les rases
d’espoliació s’ha recuperat material romà, però també alguns
fragments d’escudelles i gerres amb coberta en blanc estannífer i altres de decorades en verd i manganès.
Durant el segle XVII es devia produir una ocupació
molt residual de les restes de la vil·la, en la qual se n’aprofitaren algunes estructures, principalment al voltant de
l’antiga àrea de les termes, i se n’edificaren altres de
noves, però l’estat d’arrasament en què les hem trobat
només ens permet formar una planta molt inconnexa i
irregular.
Les estructures documentades ja en època contemporània estan en la seva majoria vinculades amb l’activitat
agrícola d’aquest sector de Sant Martí al llarg del segle XIX i
amb reformes dels inicis del segle XX, a més de les vinculades
amb la nova estació de mercaderies del ferrocarril o la
reordenació urbana de la zona.

Nova intervenció a la vil.la romana del Pont del Treball (i 2)

Planta general de la vil·la en època tardana
(CODEX)

Els treballs de conservació i
restauració

El conjunt de paviments
recuperats de la part domèstica
De les fases de la vil·la que corresponen als segles I i IV
dC no es conserven els paviments de les estances a causa de
l’última reforma d’inicis del segle V. Els únics testimonis
conservats corresponen a les gairebé 1.500 tessel·les de vidre
de tonalitats verdes recuperades en els estrats d’amortització.
Únicament es va localitzar un conjunt de tessel·les de vidre,
en combinació amb altres de pedra, que conservaven part del
nucleus. Per a aquestes peces es van fer extraccions, recuperant la totalitat de morters originals que restaven, i embalatges específics, per més tard netejar-les i estudiar-les al
laboratori.
El procés de transformació de la vil·la culmina a inicis
del segle V, moment en què es configuren dues zones diferenciades a la part domèstica, l’una al nord i l’altra al sud.
Pel que fa la zona nord, les antigues habitacions es converteixen
en una zona d’ús privat formada per diverses estances
pavimentades amb opus signinum, excepte una, identificada
com a triclinium, que conserva les restes d’un opus sectile.
D’aquest darrer, se n’han conservat els estrats de preparació
amb fragments de marbre i ceràmica que anivellaven i
falcaven les crustae, espoliades ja en època antiga. L’actuació
s’ha iniciat amb treballs de documentació, escaneig en 3D i
elaboració d’una ortofotografia, que ha servit per numerar

cadascun dels fragments i registrar-ne la loca-lització per
procedir a l’extracció i l’embalatge. Al laboratori s’han fet
fotografies de detall i la neteja superficial de cada fragment
mantenint les restes de morter original. Després s’han
emmagatzemat en caixes a l’espera de l’estudi litològic.
Separada d’aquesta zona privada per un corredor
porticat, la part sud de la vil·la es converteix en una zona de
representació pública. S’ocupa terreny del pati central on es
construeixen diversos cubicula pavimentats amb opus
signinum, i es fan les estances més opulentes: un conjunt
termal, una sala absidiada de recepció o oecus i la gran sala
de representació que és l’única pavimentada amb opus
tessellatum.
Els paviments d’opus signinum s’han documentat amb
escaneig en 3D i fotogrametria; a banda, les tècniques restauradores hem fet cales de neteja per donar suport a l’estudi
arqueològic i hem recollit mostres per a estudis futurs.

L'opus tessellatum del segle V
Per la seva singularitat, el paviment d’opus tessellatum
de la gran sala de representació, datat al primer quart del
segle V, s’ha recuperat en la seva totalitat, tot i que l’estat de
conservació és dolent en la meitat oest on presenta moltes
llacunes provocades per treballs agrícoles moderns. Les
mesures originals de l’estança i del mosaic són de 51,4 m²,
dels quals malauradament tan sols se’n conserva el 50 per
cent. Tot i això les alteracions són mínimes, destacables tan
sols en els contorns debilitats dels fragments retallats per
l’arada, amb tessel·les que han perdut substrat de morter i
amb algunes esquerdes i fissures poc significatives, encara
que sobre la capa tessel·lar es presenta una capa de concreció
que distorsiona la diferenciació de la varietat de colors i
dificulta l’observació dels motius decoratius.
La rica policromia de la catifa musivària s’aconseguí
a partir de la combinació de catorze tipus diferents de
tessel·les: tres de ceràmica i onze de pedra. Un primer estudi
amb microscopi estereoscòpic (4) ha permès una primera
descripció de les característiques texturals i composicionals
d’aquestes. Les peces de marbre blanc són les úniques no
locals, mentre que la resta, calcàries de tons verdosos, salmó,
ocre i gris, dos jaspis de tonalitats grana i ocre, una calcedònia
grisa blavosa i dos esquists negres i grisos, són totes pedres
locals.
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L’excavació arqueològica s’ha desenvolupat en dues
fases: la primera, entre juliol i novembre de 2011, en què es
va excavar una superfície de 1.100 m², i una segona entre
juny de 2012 i desembre de 2014, en què es va intervenir
sobre 8.000 m². En la primera fase les tècniques restauradores
hi hem treballat duent a terme tractaments de conservació
d’urgència i extraccions de manera puntual, mentre que en la
segona, més extensa i prolongada en el temps, hi hem estat
de manera continuada un equip d’entre dues i sis restauradores depenent de les necessitats de cada moment. En l’actualitat resten encara per restaurar el conjunt de béns mobles i
immobles exhumats en la segona fase d’excavació.
Des de l’inici dels treballs es va manifestar la incompatibilitat entre l’execució del projecte constructiu i la conservació de les restes arqueològiques in situ, per la qual cosa
es va plantejar la necessitat de fer el desmuntatge de part
dels béns immobles de les diverses fases constructives. Conjuntament amb els directors de la intervenció, el Servei d’Arqueologia de Barcelona i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya es van anar consensuant la
relació de béns immobles que es conservaven i que tot seguit
presentem. (3)

Nova intervenció a la vil.la romana del Pont del Treball (i 2)

Vista de conjunt de les habitacions bastides
al segle V (Foto: D. Alcubierre)

Des del punt de vista tècnic el mosaic está constituït
per una primera capa superior de tessel·les d’1 x 1 cm, inserides en un morter de calç d’entre 0,6 i 0,8 cm. A continuació
hem documentat un morter fet de calç, sorra fina, nòduls de
calç i ceràmica triturada, d’entre 5 i 5,5 cm de gruix, que és
el nucleus. Cal destacar la bona adhesió i compactació entre
aquestes capes i la qualitat dels morters. D’altra banda, és
habitual que els mosaics romans es construeixin amb uns
primers estrats d’anivellació i preparació anomenats rudus i
statumen, però en el nostre cas eren inexistents i, sota les
capes descrites, es localitzà un paviment d’opus signinum
fet en els primers anys del segle V. Aquest es va preparar per
rebre el nou paviment amb repicats en algunes parts i una
capa d’anivellament feta amb sorres amb la finalitat d’obtenir
una superfície de treball idònia.
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El mosaic está constituït per una
primera capa superior de tessel·les
d’1x1 cm, inserides en un morter de calç
d’entre 0,6 i 0,8 cm
Des del punt de vista decoratiu, el tessellatum (5)
presenta tres panells amb motius diferents, però amb una
franja d’enllaç trenada. Una primera part desenvolupa motius
geomètrics que formen una composició ortogonal de cercles i
quadrats tangents pel vèrtex, amb decoracions interiors de
nusos de Salomó i quadrifolis, i tancant aquesta catifa central s’hi disposen diverses franges amb cintes ondulades
amb roleus, meandres fraccionats, trenes de dos caps o una
banda de tancament amb composició ortogonal de quadrats
adjacents. La franja central presenta una composició amb
cercles secants, amb decoracions interiors d’estrelles i flors.
Tancant l’habitació es desenvolupa un disseny de niu d’abella
amb octàgons, en el centre dels quals es desenvolupen
decoracions amb quatre quadrifolis i un conjunt de sis vasos
que esdevenen l’element més característic de la peça. Documentem tres càntirs (6), dos càntirs enfrontats, un crater
amb tapadora, mentre que un octàgon avui perdut en podria
haver contingut un altre. Aquests vasos van acompanyats
per esvàstiques, ocells i elements vegetals, i el seu ús s’atribueix a funcions apotropaiques (Alcubierre et al., en premsa;
Campbell, 1990: 296).

Els treballs de camp
L’excavació del mosaic s’ha dut a terme conjuntament
amb l’equip d’arqueologia (Llobet, Mailán, 2012: 153-156;
Llobet, Molinas, 2015: 143-144; Llobet, Pugès, 2014). En primer lloc es divideix l’estança en quadrants d’un m², que

s’excaven un per un, per tal de poder fer una neteja acurada
de la capa de carbonats superficial. Es recuperen 32 fragments de diverses mesures, identificats amb una lletra, també
140 fragments o agrupacions de petits fragments desplaçats
pels treballs agrícoles, que reben un número de coordenada.
Gràcies al garbellament de totes les terres extretes de cada
metre quadrat excavat es van recuperar aproximadament
25.000 tessel·les despreses, que rebran un número en relació
amb el quadrant d’on s’han recuperat.
Seguidament es va fer la documentació gràfica (Ochoa
et al., 2003: 123-130) mitjançant tècniques de fotogrametria
i làser escàner (7), amb el qual s’obté una ortofotografia que
ens ha servit de base per recollir dades relacionades amb
l’estat de conservació, numerar els fragments i plantejar les
línies de tall en el moment de l’extracció.
Per engasar-los emprem gasa de polièster, que ofereix
la mateixa resistència mecànica i permet una bona observació
i control del mosaic gràcies a la seva transparència. Les
gases es van adherir a la superfície tessel·lar amb acetat de
polivinil. Pel que fa l’aixecament del mosaic, s’han mantingut
sempre totes les capes preparatòries, ja que s’entén que tot
forma part de la peça. El tall per a l’aixecament s’ha fet entre
l’última capa de morter i l’opus signinum, per fer-ne l’estudi
un cop feta l’extracció. S’ha procedit mitjançant l’obertura
de línies de tall amb puntes d’acer en els junts entre tessel·les,
i el descalçament s’ha fet amb molta facilitat amb l’ajut
d’escarpres entre l’última capa de morter i el signinum.
Finalment, l’aixecament s’ha fet amb planxes d’hacer
col·locant cada fragment dins de caixes de fusta apilables
fetes a mida.

Els treballs de laboratori
En el moment de redactar aquest article únicament
s’ha treballat en la primera meitat del mosaic extret (Llobet,
Mailán, 2014: 198-204; Llobet, Pugès, en premsa). Els
tractaments s’han iniciat pel revers de cada fragment dintre
la seva caixa. Per qüestions de pes i de manipulació, s’ha
limitat el gruix de les tessel·les, morter original i nous morters
a 2,5 cm, per la qual cosa ha estat necessari rebaixar part
dels morters originals.
Les esquerdes, fissures i part dels contorns malmesos

Nova intervenció a la vil.la romana del Pont del Treball (i 2)

Detall de la decoració del conjunt mural del
segle V del pati central (Foto: A. Mailan)

Els revestiments murals
recuperats
Fragments de pintura mural
Durant la primera fase de treball dels accessos de
l’estació, al pati nord de la vil·la, es van recuperar restes de
pintura mural datades entre els segles I i II. Es tracta d’un
conjunt de 950 fragments, que mostren un repertori ampli:
seqüències de bandes i motius geomètrics policroms, evidències de quadres amb escenes vegetals de tonalitats de verdes
i ocres sobre fons blanc, elements figuratius com carnacions
amb tocs de llum i ombra sobre fons blanc, etc. En la segona
fase d’excavació s’han recuperat un nombre encara major de
fragments, dels quals avui encara no podem determinar ni la
cronologia ni el nombre —tot i que grosso modo poden arri-

bar als 5.000 fragments—, ni els motius predominants, ja
que encara no s’han tractat al laboratori ni estudiat.
En el camp s’ha establert un protocol de recollida, que
primerament s’ha centrat en la delimitació i l’aixecament
dels fragments i, si esqueia, amb consolidacions puntuals.
Tot seguit en un laboratori in situ ombrejat s’ha procedit a
netejar mecànicament en sec les restes terroses, i després
s’han col·locat els fragments diversos en caixes de polietilè,

Durant la primera fase de treball
dels accessos de l’estació, al pati
nord de la vil·la, es van recuperar
restes de pintura mural datades
entre els segles I i II
amb obertures en la part superior per facilitar un assecament
gradual, i s’hi han afegit materials de reompliment inerts
per tal d’evitar impactes durant el trasllat al laboratori de
restauració.
En el laboratori s’han tractat només els de la primera
fase d’excavació (Llobet, Mailán, 2014: 203), on tots els fragments s’han agrupat segons les seves dades arqueològiques,
s’han fotografiat i netejat, i posteriorment s’han buscat
possibles punts d’unió per fer-ne agrupacions o establir-hi
relacions. Per últim, s’han emmagatzemat en caixes de polietilè
conjuntament amb un arxiu fotogràfic, tot mantenint un ordre
que en faciliti la consulta i l’estudi.
Els conjunts de pintura mural del segle V
En l’excavació dels accessos s’han tractat bàsicament
dos conjunts de pintures murals localitzades en els murs sud
i est del pati central de la vil·la. Corresponen a la part del
sòcol i, malgrat que tenen pèrdues importants, s’estenen
més de nou metres de llarg i trenta centímetres al punt més
alt. Observem dues capes: la primera és un arrebossat de
calç i sorra en contacte amb el mur. La segona capa és l’enlluït,
que té més càrrega de calç amb barreja d’un àrid més fi i on
es conserva la capa pictòrica.
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s’han consolidat mitjançant injeccions amb morter (8). El
pes dels diversos fragments ha obligat a fer un reforç de les
zones amb esquerdes i fissures mitjançant tires de fibra de
vidre adherides a un segon morter (9). Finalment es crea la
capa d’intervenció que esdevindrà l’estrat entre morters
originals i el nou suport, composta per una malla de fibra de
vidre adherida a un morter d’entre 0,3 i 0,5 cm de gruix (10).
Adormits els morters, els fragments es giren i es comença el
tractament de l’anvers eliminant les gases amb vapor d’aigua
i posteriorment es netegen els residus de terra i d’adhesiu de
les gases així com la concreció de carbonats.
Abans d’iniciar el transferiment dels fragments de
mosaic a un nou suport, ha estat necessari fer una hipòtesi
del seu patró amb l’ortofotografia com a base, i s’ha obtingut
un dibuix del mosaic complet, del qual s’ha fet una impressió
a escala 1:1 i sobre el qual se situen els fragments de mosaic.
De manera paral·lela es tallen les planxes del nou suport
(Aerolam®) i s’hi van unint els fragments amb resina
epoxídica. La col·locació d’alguns fragments ha estat força
complexa atès que ja en el jaciment estaven desplaçats. Tres
factors han estat clau per a la seva col·locació correcta al nou
suport: les referències de la zona on es van recuperar, la decoració del fragment i el dibuix patró fet a partir de l’ortofotografia. Com a darrer pas s’han incorporat les tessel·les soltes al
llenç musiu, i s’ha optat per reintegrar petites llacunes i
tancar línies decoratives.
La reintegració final de les llacunes s’ha posposat a
l’espera de saber la ubicació final de la peça. El tipus i les
característiques de la reintegració volumètrica de les llacunes
haurà de tenir en compte diversos factors —dimensions, pes,
grans pèrdues, decoració molt recarregada i exposició descontextualitzada— a més de factors desconeguts com ara l’espai
on s’exposarà, la il·luminació que tindrà, la distància en què
es veurà o si s’exposarà en vertical, entre d’altres.

Nova intervenció a la vil.la romana del Pont del Treball (i 2)

Treballs d'excavació i neteja del mosaic
policrom (Foto: S. Llobet)

La decoració pictòrica des de sota s’inicia amb un
entornpeu blanc amb punts, seguit d’una banda negra que
dóna pas a un fons vermell, que serveix de base per a una
decoració més complexa formada per una seqüència de panells
perfilats en blanc i en l’interior dels quals s’alternen marbrejats i prismes quadrangulars. En l’altre conjunt, situat al
mur oest, trobem dintre dels panells perfilats en blanc traços
de flors.
In situ (Llobet, Mailán, 2012: 156-157) els treballs
s’han iniciat amb proves de solubilitat de la capa pictòrica,
després hem eliminat les terres de l’excavació, així com
concrecions en superfície i pols. Per extreure-les hem emprat
teles de cotó natural tallades en quadrats d’uns 30x30
centímetres i amb una superposició d’un a dos centímetres
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Les pintures conservades en els
murs constitueixen diversos grups
distribuïts en les estances de la
part domèstica
entre retalls, adherides amb una resina acrílica. Després es
delimita el perímetre de les pintures, ja que la tècnica emprada, stacco , preveu fer un arrencament des de les
preparacions. A causa de l’escassa potència dels murs, vam
tenir accés a les pintures des de la part superior, d’aquesta
manera vam poder introduir planxes metàl·liques, cisells i
altres eines per tal d’anar separant les pintures del mur que
revestien. Per extreure-les es van col·locar suports mòbils de
fusta a l’anvers, per recolzar-hi els conjunts un cop separats
del mur, que també van servir per fer-ne el trasllat al laboratori.
Al laboratori (Llobet, Mailán, 2014: 200-203), un cop
desembalats i fotografiats, els fragments es voltejaren i se
n’eliminà la pols i les restes i engrunes de morters pel revers.
En aquest moment es féu una primera valoració de l’estat de
conservació, i es verificà que, si bé les capes de policromia
eren prou resistents, la preparació es conservava molt fràgil.
Per aquesta raó calia consolidar les esquerdes i fissures
emprant un morter d’injecció (11) per dotar cada fragment
d’una cohesió adient i d’estabilitat suficient per fer el posterior rebaix de morters originals, fins als tres cm. I per tal
d’acabar de reforçar el revers de les pintures es col·locaren
tires de fibra de vidre adherides amb un segon morter (12).
Posteriorment, igual que al mosaic, s’aplicà una capa d’intervenció conformada per malla de fibra de vidre adherida amb
un morter que oscil·la entre els 0,3 i els 0,5 cm de gruix. (13)
Durant el muntatge s’han reproduït les característiques dels murs on estaven situades i s’han adherit els

fragments als suports d’Aerolam ® amb una resina epoxídica,
tot respectant les distàncies originals entre fragments de
policromia, així com la reproducció d’elements com un desguàs. D’altra banda, els suports van ser tallats tots a una
mateixa altura i els fragments van ser col·locats a la seva zona inferior, insinuant que les restes de pintura formaven part
d’un sòcol, i que el mur continuava per la part superior.
Fixats els fragments, s’eliminaren les teles de l’arrencament, aplicant-hi apòsits de cotó impregnats amb acetona
i tapats amb plàstic film, controlant-ne l’exposició per tal de
no estovar els morters i la policromia. Després, per tal de
determinar d’una manera eficient el sistema de neteja més
adient de la capa de carbonats, es va fer un protocol de neteges (del Ordi et al., 2010: 73-80). Aquest va consistir en
l’aplicació de diferents tipus de sistemes segons la seva acció
química, amb un control i una anàlisi de paràmetres com el
medi d’aplicació, les proporcions, el pH i el temps d’exposició.
Finalment el sistema de neteja triat es va centrar en l’aplicació
d’un tampó àcid: àcid cítric i citrat de triamoni en una dissolució aquosa al 2 per cent (14) amb un pH de 4-4,5 i un temps
d’exposició de 120 minuts.
Les llacunes es reintegraren amb un morter de tonalitat
neutra, i s’hi disposaren uns perfils d’alumini de 4x4 cm i 3
mm de gruix per protegir cada un dels panells. Aquests perfils
són desmuntables per afavorir un possible muntatge dels
conjunts complets.
Altres conjunts de pintura mural del
segle V
Pel que fa als conjunts del segle V recuperats en la
segona fase d’excavació (Llobet, Molinas, 2015: 144-145),
aquests es presenten conservats en els murs o en enderroc en
les seves estances originals. Les pintures conservades en els
murs constitueixen diversos grups distribuïts en les estances
de la part domèstica, que mesuren un total de 17,71 m, tot i
que les alçàries van dels 15 als 30 cm. El conjunt amb més
envergadura correspon al mur nord del pati central que mesura 16,70 m i una alçària que varia entre els 15 i els 50 cm.
Són pintures al fresc, tot i que durant la restauració
caldrà estudiar possibles acabats al sec, seguint una decoració unitària: primer un entornpeu de color blanc amb punts
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Moment de l'extracció de la columna
conservada del corredor nord del pati central
(Foto: S. Llobet)

Conjunt de revestiments dels segles I-IV
Amb la voluntat de conservar documents materials
que ens ajudin a la comprensió de les tècniques de construcció
emprades a la vil·la, es van recuperar un seguit de mostres

representatives dels revestiments dels murs. Aquestes
corresponien a un revestiment d’opus signinum del frigidarium
de les termes del segle V, pintura mural de tonalitats ataronjades del segle I, i finalment tres mostres de revestiments
lliscats en blanc, dos del segle I i un del segle IV, amb distintes
fabricacions i tècniques.
Les mides de les mostres arrencades es trobaven al
voltant dels 50 cm² i la metodologia d’extracció va ser la
mateixa descrita en els treballs del conjunt de pintures

Es van recuperar altres elements
relacionats amb l’arquitectura de
la vil·la o amb la seva decoració.
Un exemple són les bases de
columna, un capitell o parts dels
tambors de les columnes del pati
nord porticat, o els caps escultòrics
de Silè i Dionís
murals. En el laboratori, les mostres s’adheriren a nous suports
d’Aerolam® que s’ajustaren a la superfície dels revestiments
per observar l’estratigrafia de la mostra, i es procedí a netejarles i a reintegrar-ne petites llacunes.
Elements constructius i escultòrics
Alhora es van recuperar altres elements relacionats
amb l’arquitectura de la vil·la o amb la seva decoració. Un
exemple són les bases de columna, un capitell o parts dels
tambors de les columnes del pati nord porticat, o els caps escultòrics de Silè i Dionís. La nostra feina se centrà a fer primeres neteges en sec i a crear llits rígids i embalatges amb
materials inerts per fer el trasllat al laboratori de restauració.
L’element que va presentar més complicació pertanyia
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policroms, tot seguit el sòcol que s’inicia amb bandes horitzontals de color negre, vermell i blanc que donen pas a una
part superior distribuïda amb panells rectangulars de fons
granat i ocre, on es troben restes de parts més decorades que
imiten la pedra o s’hi desenvolupen motius geomètrics, amb
interpanells de fons vermell. Tot i aquests primers apunts
sobre el disseny d’aquests murals, caldrà definir-los després
dels processos de neteja en el laboratori.
Tal i com es va procedir el 2011 davant la conservació
de restes de pintures murals en diversos punts de la part
domèstica, els nous conjunts s’han extret seguint la mateixa
metodologia.
A banda de la citada pintura del mur de l’ala nord del
pati central, es van documentar dos nivells d’enderroc en
aquest espai. El superior, de 45 m², proposem que correspon
a part de la pintura despresa del mur, mentre que l’estrat
d’enderroc inferior, de 14 m², pot tractar-se de la pintura del
sostre. La metodologia seguida en aquests estrats ha comportat que planifiquéssim un protocol per fer-ne l’excavació,
l’aixecament, l’embalatge i l’emmagatzematge per garantirne la salvaguarda i els treballs futurs de restauració. En
primer lloc, s’han fet dues ortofotografies, tant del mur amb
la pintura in situ, com dels estrats d’enderroc, la primera
perquè té una documentació exhaustiva i de qualitat de la
llarga pintura encara en el mur, i la segona perquè té registrada la localització de cada fragment en l’enderroc. Sobre la
segona fotografia s’han creat quadrícules que després s’han
traspassat a l’espai amb cordills.
L’equip de restauració hem procedit a excavar i delimitar el gran nombre de fragments amb el suport dels arqueòlegs. Cada fragment s’ha numerat amb la referència a la
quadrícula i un número individual dintre d’aquesta, identificació que s’ha traspassat a la fotografia i físicament sobre el
revers de cada fragment amb una resina acrílica i retolador
permanent. Abans de procedir a l’aixecament ha estat
necessari fer consolidacions puntuals que, bàsicament, s’han
centrat a engasar-los amb resina acrílica, però també a fer
impregnacions amb el mateix producte en morters molt
disgregats. Les extraccions s’han fet per quadrats i fragment
per fragment, però en agrupacions més complexes o contínues,
aquestes s’han extret en bloc, prèviament engasades. Una
vegada extret, cada fragment es neteja de les restes terroses
més superficials i es disposa dintre de caixes de polietilè que
porten la numeració del quadrant corresponent, sense barrejar
mai quadrants dintre una mateixa caixa.
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Vista de les canalitzacions de desguàs
(Foto: D. Alcubierre)
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a la columnata del peristil que delimitava el pati sud, i en els
estrats d’enderroc del pati es va poder recuperar un dels
tambors, de 40 cm de diàmetre per un metre de llarg, que
conservava restes d’enlluït de morter i decoració pintada, així
com un altre fragment d’enlluït, però sense la columna. En
ser dos elements força delicats pels revestiments que conservaven i haver d’estar llarg temps a la intempèrie per l’evolució
dels treballs arqueològics, es van fer treballs de conservació
preventiva: neteja amb aigua i alcohol per eliminar les restes
terroses i controlar els microorganismes; bisellats amb morter
de calç als revestiments i aplicació puntual de gases en punts
de conservació delicada, alhora que un engasament total en
el fragment d’enlluït per extreure’l en bloc, i cobriment dels
elements amb geotèxtil del qual es feien revisions setmanals.
Per a l’extracció de la columna es va haver d’excavar per sota,
després es va protegir tot el revestiment amb escumes, ja que
es van passar unes brides per sota per poder-la aixecar i
col·locar sobre un palet, des d’on es va traslladar a un camió
ploma que la va conduir als magatzems a l’espera de la seva
futura restauració.
Pars fructuaria: treballs als torcularia
Al costat est de la sala de premsatge es va localitzar la
sala de maniobra amb cinc retalls de contrapès. Al fons de
dos d’aquests retalls, hi havia restes de les caixes de fusta i
les seves pedres de subjecció, a més d’elements de ferro de
reforç. L’estat de conservació d’aquestes fustes era molt
delicat, ja que conservaven un grau d’humitat elevat i estaven
parcialment cremades; la majoria d’elements ja no conservava
la seva forma original, encara que en moltes peces aquesta
es podia arribar a intuir. Les fustes, en conservar-se humides
i cremades, ja havien perdut bona part de la seva estructura,
i es presentaven amb una consistència tova i en molts punts
mig desfetes i amb intrusions d’altres materials com pedres
i fang.
Per qüestions de seguretat i d’accés a l’espai es va
haver de retardar el treball d’excavació. Davant la possibilitat
que passessin uns mesos fins que es poguessin reprendre els

treballs i el mal estat de conservació de les fustes, es va
creure convenient idear un sistema per mantenir els nivells
d’humitat òptims i poder salvaguardar les peces. Amb aquest
objectiu es va treballar seguint dues metodologies diferents.
Primer es va fer la conservació preventiva de les fustes del
retall de contrapès de la premsa 2, muntant un sistema de
gota a gota emprat en jardineria, que consisteix en un seguit
de mànegues amb uns petits orificis a través dels quals es
regula la sortida de l’aigua. Les mànegues es van subjectar
amb brides a una reixa col·locada en horitzontal, cobrint-ho
tot amb tendals per a protegir-ho del sol. Aquest sistema de
rec controlat va ser accionat dos o tres cops al dia, segons la
temperatura ambient, durant cinc minuts, al llarg de cinc
mesos.
L’altre sistema emprat en el retall del contrapès de la
premsa 3 es va centrar en l’aplicació d’humitat directament
sobre les fustes. Aquesta acció s’aconseguia aplicant àcid
poliacrílic (Pugès et al., 2015: 1285-1287), producte inert

Al costat est de la sala de
premsatge es va localitzar la sala
de maniobra amb cinc retalls de
contrapès. Al fons de dos d’aquests
retalls, hi havia restes de les caixes
de fusta i les seves pedres de
subjecció, a més d’elements de ferro
de reforç
que manté la humitat durant temps i que té un cost i
manteniment mínims. Es dissol el producte en aigua fins que
esdevé un gel el qual s’aplica sobre la fusta prèviament protegida amb una capa fina de Reemay®. Després s’embolcalla
tot amb film transparent i es protegeix amb plàstics foscos i
un tendal final per evitar la pluja directa i l’acció del sol. Amb
aquestes condicions les fustes de la caixa es van mantenir
cinc mesos durant els quals se’n van fer revisions dos cops al
mes, per rehidratar l’àcid poliacrílic.
Passats els cinc mesos que finalment va durar l’aturada dels treballs arqueològics, es va procedir a les feines de
desmuntatge de les estructures de fusta, on vam ser presents
per fer conjuntament amb els arqueòlegs el desmuntatge, la
documentació, l’embalatge i el transport de cada element de
fusta i ferro.
Valorant els dos sistemes emprats per mantenir la
humitat, considerem que l’aplicació més senzilla i eficaç ha
estat la de l’àcid poliacrílic, tot i que va ser inviable aplicar-
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Vista de les estructures de la sala
de maniobra (Foto: J. Ardiaca)

fabricar l’embalatge per transportar-les al magatzem, que
constava d’unes estructures obertes amb llistons de fusta i
puntals de reforç fixats al palet, per on s’introduïa el transpalet
que les movia. Aquestes estructures han estat útils també
per a l’emmagatzematge correcte a més de ser un suport
valuós que les mantindrà d’una peça en els futurs treballs de
restauració.

lo en el retall del contrapès de la premsa 2 ja que les fustes
tenien una forma i disposició massa verticals com perquè es
pogués mantenir el producte. D’altra banda el sistema del
gota a gota presenta una problemàtica afegida, allà on cau
la gota deixa un senyal en la fusta, i alhora la distribució
homogènia de l’aigua per tots els elements és complicada.
Pars fructuaria: conjunt de dolia
En la pars fructuaria de la vil·la s’ha recuperat un
conjunt de 3 dolis del darrer quart del segle I aC, tot i que
també se n’han recuperat dos del segle V en la pars urbana.
En tres d’aquests podem destacar la singularitat d’un seguit
de reparacions amb plom, mentre que el quart presentava
dues inscripcions. La nostra intervenció ha consistit en treballs
de suport durant el procés d’excavació, per tal d’anar-los
reforçant i, malgrat que tenien un nombre elevat de fractures
i esquerdes, poder-los mantenir d’una peça. Es van crear
proteccions interiors mitjançant tires de gasa plàstica
impregnades d’acetat de polivinil, que van facilitar l’extracció
del sediment interior per rebaixar-ne el pes i facilitar-ne el
transport.
Un cop excavats, es van col·locar uns llistons de fusta
a l’interior amb la funció de puntal, mentre que exteriorment
eren lligats amb brides i embolcallats amb film transparent
per estalviar d’engasar-ne l’exterior i haver d’eliminar la resina. Tot seguit es van extreure i traslladar les peces, damunt
de palets de fusta, a una zona més plana on es va poder

3. A banda també es van fer treballs de conservació d’urgència
dels béns mobles exhumats com ara neteges, consolidacions
puntuals, extraccions i embalatges específics.
4. Microscopi esterocòpic Leica M165C amb 7,3-120X. Estudis
fets per CETEC. PATRIMONI.
5. Per a la descripció de la decoració hem emprat Le décor
géométrique de la mosaïque romaine.
6. Els càntirs mostren un cos gallonat més ampli que el coll,
amb nanses en forma de S i base triangular, en consonància
amb models molt emprats en l’antiguitat tardana (Limão,
2011: 577-579).
7. Els treballs els ha fet Global Mediterránea
(www.globalmediterranea.es).
8. Una part de calç amarada, 2 parts de putzolana i 1 part de
pols de ceràmica (1:2).
9. Set parts de calç hidràulica, 2 parts de triturat ceràmic i
5 parts de pols de marbre (1:1).
10. Set parts de calç hidràulica, 2 de triturat ceràmic, 5
parts de pols de marbre, 7 parts de sorra de riu i l’addició a
l’aigua de pastament d’una emulsió acrílica al 2 % (1:2).
11. Una part de calç apagada, 2 parts de putzolana i 1 part
de polsim ceràmic (1:2).
12. Set parts de calç hidràulica, 2 parts de triturat ceràmic
fi, 5 parts de pols de marbre (1:1).
13. Set parts de calç hidràulica, 2 parts de triturat ceràmic,
5 parts de pols de marbre, i 7 parts de sorra de riu; l’aigua de
pastament porta afegida una emulsió acrílica al 2% (1:2).
14. L’aplicació s’ha fet amb apòsit de cel·lulosa.
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AL SUD-OEST DEL RIU BESÒS
Deu anys de la vida d'un barri barceloní
Capitol del llibre "Al sud-oest del riu Besòs (Deu anys de la vida d'un barri
barceloní)", editat el 1970 per Editorial Pòrtic. Una obra escrita a moltes mans
per veïns i veïnes i compilada pel que figura com a autor.
Per què va néixer aquest Barri

Neix el Projecte Sud-Oest
del Besòs

Primeres causes: Somorrostro, el
Passeig Marítim i la immigració
incontrolada

El novembre de 1958, l’Ajuntament va elaborar un pla
per a una primera construcció de cinc mil estatges. El pla, un
cop presentat al Ministeri corresponent, fou aprovat.
El maig de 1959, doncs, el Ministeri de la Vivenda i la
Comissió d’Urbanisme aproven tot el que cal per a convocar
el concurs per a l’adjudicació de les obres.
El setembre d’aquell mateix any, ja són adjudicades
les obres de construcció dels primers estatges.

Passeig Marítim
Als darrers anys de la dècada dels cinquanta un altre
factor va agreujar la situació en el Somorrostro. Tant si hi
havia temporals com si no n’hi havia, els barraquistes havien
de desaparèixer de la demarcació. Tot restava supeditat a la
construcció d’un passeig digne de la «gran Barcelona»: el
projecte del Passeig Marítim.
Immigració incontrolada
El «passeig», les barraques inundades, la immigració
constant i incontrolada aguditzava el problema de l’estatge.
Cercar solucions era una qüestió urgent i inajornable
per a les autoritats municipals.

Alfred Matas va ser capellà i professor al
barri del Besòs durant els anys setanta.

La primera pedra
Els mateixos dies en què hom posava en marxa el Pla
d’Estabilització —setembre de 1959— l’Ajuntament de Barcelona es disposava a celebrar la Festa Major de la ciutat
amb els acostumats actes i cerimònies. La creació del Festival de la Cançó Mediterrània, la desfilada, de carrosses, les
actuacions artístiques, els congressos cinematogràfics, les
millores a les places cèntriques..., constituïen el programa a
festejar.
Fou en aquest context de «festa» i de necessària
austeritat que la situació econòmica havia imposat a la Península, on fecundà el nou Barri. El dia 23 d’aquest mes, dimecres, vigília de la Mercè, en una cerimònia senzilla, amb
un parell de discursos i la ritual benedicció, fou col·locada la
primera pedra.
En el primer discurs de l’acte inaugural, el qui aleshores
era tinent d’alcalde de Població i Vivenda, senyor Cruylles
(01), va citar els motius determinants en l’elaboració del pla
de construcció. Després el mateix alcalde, Josep M. de Porcioles,
digué en to realista:
«El problema de la vivienda es tan grave que uno se
pregunta si a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestra buena
voluntad, podremos llegar a solucionarlo.
Tantas son las demandas de viviendas que recibimos
constantemente de los buenos españoles que vienen a Barcelona a trabajar» (02).
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Somorrostro
Somorrostro era un conegut i popularíssim barri de
barraques, barceloní, Una llarga filera de barracots a la vora
del Mediterrani recorria inacabables metres, des de la
Barceloneta fins allà on desemboca la Riera d’Horta.
Els freqüents temporals constituïen una greu amenaça
per als seus habitants. Fou crític, en aquest sentit, l’any
1958. Nombrosos barraquistes van haver d’evacuar les leves
vivendes. El mateix va passar al Camp de la Bóta, a Pequín,
a Montjuïc... Encara avui, el problema continua sense haverse resolt del tot.

AL SUD-OEST DEL RIU BESÒS
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Porcioles fou realista. Però va acabar el seu discurs
amb unes paraules estranyes: com si volgués dir que la solució
depenia exclusivament dels mateixos perjudicats. Deia:
«Barcelona cuenta con toda clase de apoyos oficiales
para la solución de este problema. Y si no le falta (s’entén “el
apoyo”) de los ocupantes de las viviendas, podrá avanzar
más de prisa en el camino de la resolución.»
I, simbòlicament, finalitzà aquell acte. Amb la «primera pedra» fou col·locat un artístic pergamí dibuixat pe
Bartolomé Trias. El pergamí era firmat per tots els presents.
El sepultaren a la terra verda i fèrtil. Uns confiaven, altres
desitjaven, que la terra los fructífera ben aviat.

Presentació oficial del Barri
L’any 1960 s’inicien les obres del Barri. Equips d’homes
comencen a mesurar i a pintar línies blanques per totes bandes.
El mes de febrer, hom fa la presentació oficial del Barri a la premsa local. La magnitud dels projectes van sorprendre a més d’un. Milers d’instàncies sol·licitaren pisos
des d’aquell dia.
El dia 7 d’aquest mateix mes, el senyor Cruylles responia
d’aquesta manera a H. S., periodista que s’interessava pel
«Poblado Sudoeste del Besós»:
«En esencia consiste en bloques de màxima gracia y
eficacia arquitectónica con un total de cinco mil viviendas
(03). El conjunto dispondrá, naturalmente, además de una

urbanización total, cuyo porvenir, a la entrada de Barcelona y
junto al mar, es extraordinario, de cuantos servicios puede
requerir la población de veinticinco mil personas que se calcula vivirá allí; o sea: iglesia, escuelas, centros comerciales,
asistenciales, etc.
Pretendemos crear una unidad urbana armónica y residencial de la màxima dignidad en todos los órdenes, enlazada con Barcelona mediante eficaces y rápidas líneas de
comunicación» (04).
Les promeses no poden ésser més temptadores...

Neixen les primeres estructures
de ciment
El mes de març les primeres grues i cimentadores envaeixen els camps. La monotonia horitzontal i deserta de la
terra és trencada per l’alçament de les primeres estructures
de ciment. S’inicia la construcció de cinc-centes vivendes...
Durant el mes de maig, el nou Barri va prenent una
nova fisonomia. Sorgeixen els primers carrers. Diversos blocs
de cases ja són presentables. Una comissió de la Ràdio i de la
Premsa de Barcelona, pren contacte directe amb les obres
que hom porta a terme. Els són ensenyats projectes i esbossos,
plànols, xifres i tota mena de dades com els que segueixen,
per exemple, que foren publicats el 7 de maig de 1960, a «La
Vanguardia Española»:
a) Situació i extensió
El Barri és situat entre els carrers Prim i Ramon Llull
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Les sol·licituds eren classificades per
ordre d’arribada: futurs matrimonis;
famílies nombroses residents a
Barcelona; gent desplaçada a causa
de les obres municipals, etcètera.
Calgué celebrar vint-i-set reunions
per a designar estatges i inquilins.
Foren escollides 1.100 sol·licituds
de tipus social. La resta s’edificaria en diverses tongades.
d) Pressupost
El desenvolupament del projecte inicial pressuposava
un total de 714.170.270 pessetes, de les quals 300 milions
serien aportades pels beneficiaris en diverses etapes. La resta seria aconseguida amb aportacions estatals i amb préstecs
de les Caixes d’Estalvis, préstecs que en aquell temps tot just
els tramitaven.
e) Beneficiaris
En aquells moments hom havia rebut més de 18.000
demandes —en poc més de quatre mesos!
Les sol·licituds eren classificades per ordre d’arribada:
futurs matrimonis; famílies nombroses residents a Barcelona; gent desplaçada a causa de les obres municipals, etcètera.
Calgué celebrar vint-i-set reunions per a designar
estatges i inquilins. Foren escollides 1.100 sol·licituds que,
amb el temps, ocuparien els primers estatges subvencionats.
L’edificació de tota aquesta gran zona és regulada
pels plans de construcció coneguts oficialment amb el nom
de «Plan Sudoeste del Besós».

Lliurament prematur?
Setembre de 1960. Un any després de la cerimònia de
la primera pedra, foren lliurats els primers estatges. El qui

aleshores era bisbe auxiliar de Barcelona, Narcís Jubany, presidí l’acte de la benedicció.
Tres mesos més tard, als volts de Nadal, hom va inaugurar un nou grup de 536 estatges. Al despatx de l’Ajuntament va tenir lloc el simbòlic lliurament de claus. Una altra
vegada van prendre la paraula el delegat del Ministeri de la
Vivenda, i l’alcalde. El delegat senyor Cruylles va dir:
«...a pesar de todo, señores beneficiarios, ustedes no
dejarán de tener algunas dificultades en su adaptación» (06).
Porcioles, un cop agrait «el esfuerzo, la dedicación y la
entrega constante» del senyor Cruylles, s’adreçà als beneficiaris, dient-los:
«...no todos los servicios están urbanizados, ya que se
sigue un orden de preferencia (...). En el Poblado Sudoeste del
Besós vivirán unas 50.000 personas y, por tanto, todos los
problemas que se planteen se irán resolviendo poco a poco...
Hermanos somos de ustedes y, cualquiera que sea el
puesto que ocupemos, estamos a su disposición» (07).
L’alcalde finalitzà recomanant-los que «trataran con
amor las nuevas viviendas que se iban a entregar».
Tots dos discursos tenien el mateix to de satisfacció,
però ja deixaven entreveure una sèrie d’interrogants: ¿En què
consistirien les «dificultades» de les quals parlava el delegat
ministerial? ¿Eren previsibles els «futuros problemas» als
quals l’alcalde garantia una «lenta» solució? ¿Fins a quin
grau hom era conscient que «no todos los servicios estaban
urbanizados»?
El temps, però, revelaria l’abast d’aquestes preguntes. Interrogants basats en les primeres afirmacions dels
responsables oficials.

Nomenclatura dels barris
i carrers
Besòs —ja ho sabem— és el nom del petit riu situat
al nord-est de la ciutat. Des del dia en què hom projectà la
construcció de blocs d’estatges pels voltants del riu, que
tothom pensà a identificar la nova zona habitada amb el nom
de la situació geogràfica. Així va néixer el nom de «Polígon —
o Barri, o Poblat— del Sud-Oest del Besòs».
En realitat, tots els estatges del marge dret del Besòs
formen el que avui anomenem «Sector del Besòs» o més
popularment «Barriada del Besòs». Nosaltres. per entendre’ns millor, i seguint la nomenclatura emprada per Josep
M. Muntaner en el seu estudi Sant Adrià, un municipi en
transformació (08), anomenem «Barri del Besòs» (també
anomenat «COBASA» ) els grans blocs que pertanyen al
Municipi de Sant Adrià, edificats per Construcciones Barcelonesas, S. A.; «Polígon —o Barri, o Poblat— del Sud-Oest
del Besòs», els estatges construïts pel Patronat Municipal de
la Vivenda; i «Sector del Besòs», tota aquesta zona que a
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(encara no perllongat en aquell temps) i el futur segon Cinturó
de Ronda (que limita amb el riu Besòs). Té quaranta hectàrees
d’extensió.
b) Vivendes
Hom va fer un estudi —segons la mateixa informació—
de tipus sociològic sobre els futurs habitants de la Barriada.
Fou determinat que el 28 per cent dels estatges fossin de dos
dormitoris, i els altres, de tres. L’àrea de cada estatge fóra de
60 m2, aproximadament (05).
c) Programa de construcció
La primera etapa hauria de comprendre la meitat del
que era previst. És a dir, uns 2.500 estatges subvencionats i

AL SUD-OEST DEL RIU BESÒS

Vista aèria del polígon del Besòs al 1963 (Foto: Arxiu Nacional de Catalunya)
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més comprèn les barriades de la Catalana, la Mina, Camp de
la Bóta, Maresme i, a vegades, hi inclourem el grup de la Paz.
(Vegeu el plànol)
Els carrers
Els carrers del «Poblado del Sudoeste del Besòs», foren
batejats amb noms de ciutats europees relacionades íntimament amb la Catalunya de l’época medieval. Noms com
Perpinyà, Carcassona, Narbona, Aigües Mortes, Prades,
Beziers, Tarbes, Pau, Tolosa, Foix..., foren aprovats
definitivament en la Sessió Pública Ordinària de l’Ajuntament
de Barcelona, el dia 27 de juliol de 1960.
Un any més tard, el juny de 1961, amb la presència de
moltes autoritats municipals franceses vingudes expressament de les ciutats de Tarbes, Foix, etc., foren descobertes
—al Barri— les plaques amb els noms d’aquests carrers.
Altres carrers, paral·lels al mar, porten noms propis,
de personatges de la història catalana: Bernat Metge, Bernat
Desclot, Lluís Borrassà, etc. El març de 1966, la Comissió
Municipal Executiva procedia a la retolació de nous carrers,
dins la mateixa línia: Xavier Nogués, Jaume Huguet, etc.
Hom observà, amb el temps, i gràcies a la correspondència sobretot dels veïns de la Barriada amb els seus
familiars del poble, que aquests noms catalans eren curiosament traduïts imaginativament al seu castellà. Bernat
Metge fou traduït al castellà tal com sona: «Bernardo Médico». El carrer Aigües Mortes es transformà en «Aguas Muertas» o «Aguas Feas» i també «Mar Muerto»...
L’anècdota assenyala, si més no, la formidable catalanització emprada per les autoritats competents en posar als
carrers i places d’aquestes barriades temes tan adients.
Barriades on és gran la ignorància de la cultura del país.

C'est un petit monstre!
El maig de 1961, al Palau de la Diputació de Bar-

celona, hom celebrava les «Primeras Conversaciones de la
Vivienda en el Mediterráneo», patrocinades pel Ministerio de
la Vivienda.
Els temes tractats eren interessants: «L’abaratiment
de la construcció d’estatges», «La política de preus i lloguers»,
«El volum d’estatges econòmics» i altres qüestions
semblants.
Entre els actes que calia realitzar, programats per a
les «Conversaciones», hom hi incloïa la visita al «Polígono
S.O del Besós». Les autoritats de la capital catalana mostraven amb satisfacció el que algú va qualificar de «lo más
grande e importante que ha hecho el Ayuntamiento» (09).
Però en aquell complex d’estatges i estatges, monòtons
i uniformes, hi havia un buit que no va passar desapercebut
als ulls dels visitants estrangers. Preguntaven sorpresos:
-I les tendes?
-I les escoles?
-I el centres cívics, sanitaris i recreatius?
Les respostes calia fer-les forçosament en futur:
-Allà hi haurà el Mercat. Es construiran tres grups
escolars en aquella altra banda...
Però el Mercat Municipal, per exemple, no seria inaugurat fins set anys més tard. Sobre la qüestió de les escoles,
en parlarem aviat.
Fou en aquell moment, quan un dels participants al
Congrés, en veure quitxalla amunt i avall del carrer, exclamà:
-Un Barri nou, acabat d’estrenar, sense haver acabat
ni el Mercat ni les escoles! «C’est un petit monstre! C’est un
petit monstre!»
I el monstre no para de créixer
El Consell d’Administració del Patronato Municipal de
la Vivienda es va reunir un any més tard per celebrar l’aniversari
de la «toma de posesión» dels seus càrrecs. Era el matí del
19 de juliol de 1962.

AL SUD-OEST DEL RIU BESÒS

Van assistir a la reunió: l’alcalde, senyor de Porcioles;
el senyor Vilaplana, en aquell temps president del Patronat;
el gerent, senyor Martínez-Marí, entre d’altres. En aquest
ambient d’oficialitat festiva hom parlà de xifres, d’estadístiques, de plànols, de projectes. L’alcalde desitjà conèixer de
prop les realitats. Fou organitzada una visita a les realitzacions
del Patronat, visita ja programada en els actes que havien de
celebrar-se aquell dia.
A la tarda, les autoritats pogueren contemplar els terrenys destinats al futur Centre Cívic, a la futura «guarderia
infantil», als futurs tres grups escolars, al futur, futur, futur...
«En dicho lugar se hallaba el arquitecto señor Bosch
Aymerich, autor de una de las fases de viviendas de aquel
poblado. Allí el concejal del distrito X.º, señor Doménech, juntamente con los señores Vilaplana, Martínez-Marí y otros dieron
toda clase de explicaciones al señor de Porcioles sobre lo que
será el Poblado del S.O. del Besós. Seguidamente con la colocación de la primera piedra se iniciaron las obras de construcción
de otras 226 viviendas de la II.ª fase, y las de urbanización de la
segunda etapa que comprenderà 1.377 viviendas.
El alcalde mostró deseos de visitar una de las viviendas y en unión de varios de sus acompañantes, estuvieron en
una de ellas conversando con sus moradores» (10).

Continua la construcció de blocs, entorn
del Polígon
Al Sector del Besòs, entorn del Polígon, continua la
construcció de blocs. Com a exemple podem tenir en compte
els dos mil nous estatges construïts i en fase de construcció
per l’Empresa COBASA; o els 2.200 de Construcciones Españolas al carrer Maresme; o els 2.555 «pisos» construïts per
l’Obra Sindical del Hogar (Grup la Paz). I el Barri la Mina,
situat entre el Polígon del Sud-Oest del Besòs i el riu, d’una
superfície de 176.848 m2, avui gairebé despoblat, però que
constarà de 2.956 nous estatges.

Noves primeres pedres

NOTES

La mateixa escena es repeteix any rera any.
Nous inquilins reben nous estatges, es planten noves
«primeres pedres», s’inicien noves etapes de construcció. El
Barri continua creixent... El 30 de juliol de 1968 són lliurats
els darrers —diuen— pisos del Polígon. Es tractava de 220
pisos per al personal de la Compañía de Transportes de Barcelona, S. P. M.
Però el Barri encara no estava acabat amb aquest
lliurament d’estatges de l’estiu del 1968..., quan, segons
paraules del senyor Vilaplana en unes manifestacions públiques a la premsa el 14 de març de 1962, el Barri havia
d’estar totalment acabat l’any 1964.
En no complir-se la profecia, Porcioles va donar un any
més de termini, i així, el 19 de juny de 1964, va dir:
«La terminación del Barrio se prevé para el año próximo (1965) con lo que se habrán ultimado los 6.000 pisos de
que constarà...
En estos cinco años que el Ayuntamiento habrà tardado en construir y terminar los barrios de Montbau y del
Besós, se ha levantado una ciudad más extensa y más poblada que Gerona, por ejemplo» (11).

01. Actualment, el senyor Santiago de Cruylles és sotssecretari de Governació i conseller nacional per a la província
de Barcelona, entre altres càrrecs.
02. «La Vanguardia Española», 24-IX-1959.
03. El càlcul serà àmpliament sobrepassat.
04. «La Vanguardia Española», 7-11-1960.
05. Segons la Unió Internacional d’Arquitectes es considera
«dimensió patològica» la d’una vivenda que tingui menys de
17 m2 útils per persona o menys de 20 m2 construïts per
persona. Al Barri del Besòs, la mitjana de persones per vivenda
es de cinc i, per tant, corresponen 12 m2 construïts, per persona...
06. Vegeu «La Vanguardia Española», 24-XII-1960.
07. Vegeu «La Vanguardia Española», 24-XII-1960.
08. «Estudi realitzat pel Banco de Expansión Comercial.»
Barcelona. Setembre de 1968.
09. Vegeu «La Vanguardia Española», 7-11-1960.
10. «Diario de Barcelona», 20-VII-1962.
11. «La Vanguardia Española», 20-VI-1964.
12. De les cinquanta capitals de província espanyoles, només
vint-i-vuit sobrepassen els 90.000 habitants.
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En resum:
El nombre total d’estatges del Sector restarà establert
en 16.731 i la població aproximada en 83.000 habitants. (I, a
més, hem de sumar aquí els 4.500 barraquistes del Camp de
la Bóta i els 3.000 habitants de la Catalana.)
Així, aquesta zona crítica de Barcelona es transforma
en com una gran capital amb 90.000 persones. Una gran
ciutat (12) que, atès que no té els serveis necessaris exigibles, fa que el qualificatiu de «monstre» ja esdevingui un
terme inexpressiu.

antic
municipi
Maria Teresa Mirri Larrubia

SANT MARTÍ, POBLE FABRIL I
INDUSTRIAL PER EXCEL.LÈNCIA
Reproduïm un capítol del llibre "Vida quotidiana en un poble industrial. Sant
Martí de Provençals 1862-1925". Un llibre d'història social sobre la vida dels
obrers (homes i dones, nens i nenes) de les fàbriques de l'antic poble de Sant
Martí de Provençals.
Apropem-nos al Sant Martí del segle XIX amb la descripció
que en feia José Suñol Gros, majordom de l’Ajuntament
d’aquest municipi al 1888: “Tiene una extensión superficial
de 1,338 hectáreas con 83 áreas; de ellas existen destinadas
al cultivo 948 con 67 (701 con 92 terrenos de regadío y 246
con 75 de secano), perteneciendo las restantes 390 hectàreas
16 áreas a edificaciones, vías públicas, cauces, etc.(...).
Considerado únicamente bajo su aspecto fabril y mercantil, y sin quitarle nada de su importancia agrícola, es sin
disputa este pueblo uno de los primeros centros de negocios
de España y el más principal de Cataluña. No hay más que
contemplar a determinada distancia las negras masas de
humo que continuamente desprenden sus espesas, al parecer sembradas chimeneas, para comprender la importancia
de su fabricación y la incansable actividad de sus habitantes. Es el pueblo fabril e industrial por excelencia, gracias a
su fabricación y a la incansable actividad de sus habitantes
(...) . Por ella sin duda, ha merecido el calificativo de Obrador
de Barcelona.” (1)
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El Manchester català
Sembla que va ser Francesc Cambó, el destacat polític
de la Lliga Regionalista, qui va anomenar així Sant Martí, tot
comparant-lo amb la ciutat anglesa bressol de la moderna
indústria tèxtil. L’expressió emfasitza la importància que
aquest sector va tenir en el desenvolupament industrial del
municipi, que arribarà a convertir-lo, al 1904, en la capital
espanyola dels teixits de cotó.

Maria Teresa Mirri Larrubia és doctora en
Història Contemporània. La seva tesi
doctoral porta per títol "El proceso de
formación del proletariado en un barrio
industrial. El caso de Sant Martí de
Provençals: integración y diferenciación
social, 1862-1925".

L’arrencada de la indústria es va produir entre 1847 i
1861. El 18461’Ajuntament de Barcelona havia prohibit construir més fàbriques a l’interior de la ciutat, encara emmurallada. S’havia de buscar, doncs, un territori que facilités l’arribada de les primeres matèries i del carbó necessari per
alimentar les màquines de vapor. Sant Martí tenia al seu
favor la proximitat amb el moll de Llevant, eix de l’activitat
portuària a mitjan segle XIX, i amb el barri marítim de la
Barceloneta. A aquests avantatges geogràfics s’afegia la
tradició de la seva activitat en els prats d’indianes. Aquests
factors van determinar que fos escollit tant pels industrials
que necessitaven expandir-se com pels que emprenien noves
activitats.
La indústria tèxtil per excel·lència fou la del blanqueig,
tints, estampats i acabats, l’anomenat “ram de l’aigua”,
derivada de la dels prats d’indianes del segle XVIII i primer
terç del segle XIX. A Sant Martí l’any 1861 hi havia tretze
fàbriques d’estampats; el 1877 el ram de l’aigua compta
amb cinquanta establiments, dels quals dotze es dediquen
només al blanqueig, catorze al tint i vint-i-quatre a les activitats d’estampació i acabats i/o aprestos.
Setze d’aquests establiments figuraven entre els
primers cinquanta contribuents de Sant Martí d’aquell any.
Les empreses de José Ferrer i Vidal, a la carretera de Mataró,
Eduard Borràs, al Clot, i Ricart també a la carretera de Mataró,
es trobaven entre les més destacades del sector.
Respecte de les filatures, la majoria havien optat evitar la incidència de l’alt preu del carbó i es van instal·lar a les
proximitats de les conques fluvials. Per tant, la seva presència
sempre fou escassa a Sant Martí. Al 1879 n’eren tres: la de
Teodoro Borrell, la de Soler i Torrens i la de Pablo Calvell,
especialitzada en la fabricació d’eixàrcies. Deu anys després
n’eren sis, i sembla que no hi van haver massa variacions
posteriorment. Entre 1861 i 1904 Sant Martí es converteix en
la capital espanyola dels teixits de cotó, molt per davant de
Manresa i Barcelona.
L’arrencada d’aquest sector va cobrar importància
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Empleats d'un taller de garrafaires
i cistellers del Poblenou, mostrant els seus
treballs, 1902 (AHPN)

després de la “fam del cotó” (1861-1866) quan la Guerra de
Secessió nord-americana va crear seriosos problemes de proveïment de cotó.
La majoria eren empreses mitjanes amb alguna excepció,
com la de Bernat Muntadas, Aparicio la qual tenia 278 telers
l’any 1877 i 266 l’any 1886, però que va tancar poc després.
El 1904 hi ha 78 empreses, només tretze de les quals tenen
més de 100 telers i dotze menys de 10.
L’establiment d’Antoni Escubós i Claudi Arañó, conegut
com el vapor de la llana, era l’únic del sector de la llana al
1861. El 1884 ja tenim vuit empreses llaneres i dinou al
1904. Sant Martí ocupa, aleshores, el tercer lloc darrere
Sabadell i Terrassa. L’única fàbrica espanyola de filats de
jute, Godó Germans, s’havia instal·lat a Sant Martí, a la nau
dels carrers de Wad-Ras i Llacuna, als voltants de 1882 i
n’eren els propietaris els germans Godó, els mateixos que poc
abans havien fundat La Vanguardia. El seu nom popular era
El Cànem: encara que ja havia estat desplaçat pel jute, a
nivell popular es feia difícil la distinció entre totes dues fibres.
Al sector dels teixits de mescla ocupà un lloc destacadíssim la fàbrica de Sert Germans i Solà. La gran majoria de

la indústria tèxtil estava situada al Poblenou. Al 1877 la
carretera de Mataró (carrer Pere IV més endavant) allotjava
el 46,55 per cent dels establiments tèxtils, seguida pels carrers
de Sant Joan de Malta, Sant Pere (avui Marià Aguiló) i el
carrer del Ferrocarril. Fora del territori poblenoví destacava el
carrer de la Sagrera. Més endavant els barris martinencs del
Poblet/Eixample i Fort Pius veien créixer el nombre d’instal·lacions tèxtils.
La recerca d’una reducció de les despeses del lloguer
de les naus i dels costos de les dinamos accionades per les
màquines de vapor provocava la concentració de diverses
indústries en un mateix domicili, tal com podem veure en el
quadre següent:

Carretera de Mataró, 249
Carretera de Mataró, 258
Carretera de Mataró, 268
Carretera de Mataró, 515
Sant Joan de Malta, 23
Sant Joan de Malta, 54
Sant Joan de Malta, 102
Sant Pere, 17
Triomf, 32
Sant Joan de Malta, 62

Joncar, 33- Llull, 234

Llacuna/Ali Bey

Sant Pere, 17
Carretera de Mataró, 162
València, 480
Vilanova, 136

Juan Framis Vilaseca.
Forasté i Cía; Gifreda, Esteban y Hnos. y Morell; Castanys y Cía.
Bancells, Camprodón Narcís; Roca Hnos. y Martí; Solé Esteve y Cía.
Bohigas, Samsó y Cia; Juan Güell Francisco; Lluch Sala.
Enrique Arañó; Cantí Hnos.; Baltasar y Cia, Lorenzo.
Bernardo Salvador; Felipe Manuel; Vidal, Ignacio.
Font, Francisco y Cia; Vallverdú, Pedro.
Boada, Matías; Matías Viuda e hijos de José.
Gramunt i Camelias; Prats, Serra y Cia.; Turrull.
Viuda i fills de Claudi Arañó; Benguerell; Carrelain, Eusebi; Gràcia, Germans;
Macià, Germans; Martí i Rottier; Mas Riera San José; Pla, Panadés i Rottier;
Romà i Rivas, Ventura i Pujol; Vernís Soler.
Saladrigas; Biz y Elvariz; Boada, Lluís; Borrull, José; Cañomeras i Roca;
Carbó i Torrens; Comas Germans Batllori; Expósito; Gueto Manuel; Llovera;
Marsal fills de Pau; Martí Bechi, Francesc; Meyer i Daroca; Mir, Rubí y Cia,
Ribas, Català.
Alsina Furé; Canut i Gràcia; Codorniu i Garriga; Garcia, Viuda de Pere;
Gramunt i fill i Cia; Escayola, Lluís; Porteli, Conrad; Simón Ambrosi; Terrades i Cia;
Tomàs i Duran; Vicente i Ballesté; Villa Tou Gonzalez.
Boadas, Joan; Casanova Germans; Vila.
Costa Mallol, Antoni; Guillé S i Cia; Jorba i Cia; Montfort, Francesc;
Prat Casas, Josep; Xuclà G.
Font, Josep; Guarro, Jaume; Nebots de Francesc Guasch.
Jorba Blanch Obiols; Juanico, fills d'Antoni; Navas, germans de; Riera i Plasència.
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Primera seu de la fàbrica Titan S.A. al carrer de Pamplona, 19 (AMDSM)

El nou segle és testimoni d’un procés de diversificació
econòmica a Sant Martí. La instal·lació de noves i puixants
indústries és paral·lela a un cert estancament de la indústria
tèxtil que, tanmateix, continuarà essent la que oferta més
llocs de treball. Vegem, doncs, les seves principals característiques durant aquest període: El ram de l’aigua experimentà
un endarreriment, especialment al sector de l’estampació. Al
costat de les quatre empreses que posseïen la major quantitat
de màquines de cilindres —o sigui: Casas, Joan Giménez, Fill
de Martí Rius i Successors de Francesc Vila coexistien nombro-sos establiments d’instal·lació recent i que feien servir la
vella tecnologia de les taules de pintar a mà. D’altra banda el
sector de les filatures es manté sense canvis importants. En
sobresortien Fabra i Coats S.A. i Filatures Ricart S.A. El sector
del tissatge experimenta una forta concentració al llarg d’aquest
període: si a començament de segle tretze empresaris posseïen
poc menys de la meitat dels telers, el 1920 el 61,50 per cent
d’aquests telers estava en mans de catorze industrials.
Analitzant els equipaments es pot apreciar que una
empresa o dues, com a màxim, poden considerar-se d’una capacitat mitjana o alta, la resta són de petites dimensions.
La indústria llanera martinenca, i molt especialment
el subsector d’activitats preparatòries i de filats, pateix ara
la competència de Sabadell i Terrassa. En la fabricació de
teixits la situació és més favorable: el nombre de telers augmenta en un 50 per cent entre els anys 1904 i 1920. Al sector
del jute el paper hegemònic continuava sent exercit per El
Cànem dels germans Godó, que produïa la quarta part del
total espanyol. La presència de la indústria sedera i la de
gèneres de punt, per la seva part, eren encara escassament
representades al començament del període però arribaran a
tenir una sòlida presència a Sant Martí.

Una certa diversificació
industrial
Altres sectors també tenien una presència considerable a Sant Martí. El segon lloc després del tèxtil era ocupat pel
sector de l’alimentació. Aquest comprenia quatre subsectors:
el de la criança i envasament de vins i el de la producció industrial d’alcohol, establerts fonamentalment als barris del

El sector de la química orgànica
aprofità el desproveïment de la
Primera Guerra Mundial per
començar la producció de colorants i
productes de perfumeria sintètica.
En aquest sector destacà Myrurgia
S.A. que des de l’Eixample es
trasllada al carrer de Mallorca
(entre Nàpols i Sicília)
Bogatell, Cementiri i Fort Pius, i del qual sobresortia Folch,
Albiñana i Cia, al passeig del Cementiri. Un altre sector era el
de la indústria farinera, repartit majoritàriament entre la
Sagrera, el Clot, el Poblenou i Fort Pius. Atenent l’energia
produïda per les seves calderes de vapor, la majoria de les
farineres eren de grans o mitjanes dimensions. I el quart
sector, el de les fàbriques de galetes, xocolata i pastes per a
sopes, es localitzava preferentment al barri del Clot. Als
voltants de 1920 la indústria alimentària deixarà aquesta
situació destacada al teixit industrial martinenc. Les farineres
martinenques aniran perdent competitivitat atès que la política proteccionista implantada a partir de 1891 encareix el
gra provinent de l’estranger mentre que el castellà i l’andalús
podien ser processats amb la moderna tecnologia de què ara
disposava la indústria d’aquelles regions. Tampoc era bona
època per al sector de la manipulació i elaboració de vins i
alcohols ja que l’extensió de les vinyes als països sud-americans i l’ús d’alcohols no rectificats, entre d’altres motius,
havien provocat una reducció del 50 per cent de la demanda.
Millors vents bufaven per al sector del vermut, cada vegada
més de moda entre les classes altes i mitjanes. El Poblenou
atraurà també aquest sector com ho testimonia l’establiment,
al voltant de finals de segle, de Martini&Rossi al carrer de
Wad-Ras i de Cinzano a l’avinguda d’Icària. I, per acabar amb
les begudes, recordem el trasllat de la fàbrica de cerveses
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Damm des de Barcelona al Camp de l’Arpa a començaments de
segle.
Ja al segle XX, Sant Martí va acollir la majoria de fàbriques de fred industrial, sector en el qual destaquen els
establiments Folch, La Perfección, S.A. i La Sibèria. Al 1925,
amb la creació de La Lechera Barcelonesa S.A. al carrer de
Lepant, s’obriria una altra possibilitat per a la indústria de
l’alimentació gràcies a la utilització d’aparells de refrigeració
per a la conservació de la llet, cosa que permetrà l’elaboració
de mantega, formatges, batuts i gelats.
Menció especial mereix Gas Lebon, la fàbrica de gas
que Charles Lebon va instal·lar a Sant Martí, el 1864, també
coneguda com El Gas Nou o L’Arenal pel fet que estava localitzada entre les vies del tren a Mataró i la platja del Poblenou,
per una banda, i la desembocadura del Bogatell i el camí de
les escombraries per l’altra. Malgrat el pes de les activitats
de blanqueig i estampació a l’àrea martinenca, la indústria
química no era important al segle XIX, amb l’excepció del seu
subsector del sabó i afins, radicat especialment a la Sagrera.
Amb el canvi de segle la indústria química martinenca va
viure un període de molta vitalitat: el 1904 ja representava el
10,46 per cent de la química espanyola i el 34,40 per cent de

la catalana i Sant Martí era la capital sabonera d’Espanya.
Per la seva banda, la indústria de vernissos i pintures tendia
a concentrar-se a causa de l’aplicació de noves tecnologies.
Al costat d’un nombrós grup de petits fabricants, destacaven
Indústries Titan, Colores Hispania S.A., Comercial Maspons
S.A. i Gerardo Collardin S.A.
La indústria química moderna va viure una forta empenta amb l’aplicació generalitzada de l’electricitat. El sector de la química orgànica aprofità el desproveïment de la
Primera Guerra Mundial per començar la producció de colorants i productes de perfumeria sintètica. En aquest sector
destacà Myrurgia S.A. que des de l’Eixample es trasllada al
carrer de Mallorca —entre Nàpols i Sicília— i es converteix
en un important fabricant de perfums que ven una part de la
seva producció al mercat exterior, especialment al sud-americà.
La primera fàbrica espanyola de colorants sintètics la fundà
l’enginyer industrial Sagnier, a Sant Martí, el 1881. Les dificultats per proveir-se de primeres matèries alemanyes durant
la guerra estimulà l’empresa de Sagnier i altres fabricants a
formar el 1922 una gran empresa, Fabricación Nacional de
Colorantes y Explosivos S.A., que es convertirà ràpidament en
la principal productora del ram. Destacava també l’empresa
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Treballadors d'una fàbrica de pells adobades al barri del Clot. 1900-1910 (AMDSM)
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Marca de fàbrica de l'empresa Vda. de José
Rusca, especialitzada en el blanqueig i
aprest del teixits (AMDSM)

Foret, fabricant de dextrina, d’aigua oxigenada i de silicat
sòdic d’aplicació en les indústries tèxtils i en les del paper,
del cuir i de pintures i vernissos. El 1919 elabora i comercialitza
l’àcid acetilsalícilic, de nom Forestina que es farà popular
més tard quan sigui comercialitzat per Bayer.
El sector de les indústries dedicades a la construcció
de maquinària i equips mecànics s’havia desenvolupat en
funció de les necessitats del sector tèxtil i, en menor mesura,
de la indústria farinera. La indústria metal·lomecànica va
tenir un important desenvolupament fins arribar a 133
establiments el 1904, alguns dels quals annexos a les indústries tèxtils. Destacaven els establiments Figueroa, els
Rivière —de considerable superfície entre els carrers Llull,
Pujades i Catalunya (avui Ciutat de Granada)— i els Pfeiffer,
instal·lats a Pere IV, 109. Aquest sector, afavorit pels aranzels
proteccionistes de 1922 i per la difusió de l’electricitat,
arribarà a estar representat a Sant Martí per un conjunt de
petites i mitjanes empreses que fabricaven tot tipus de mà-

106 auro invento-03-novembre 2021

La fàbrica de vidre verd per a
ampolles de Joan Vilella, la de
porcellana d’Enric Gironella i la de
llosetes hidràuliques d’Escofet,
Fortuny ocupaven també un
paper destacat al paisatge
industrial martinenc
quines. Entre les indústries que se situen entre la manipulació
metal·lúrgica i les construccions mecàniques destacava
Materials per a Ferrocarrils i Construccions, S.A. resultat de
la fusió, el 1881, de la Ferrería Barcelonesa, d’Ignasi i Casimir Girona, i la de Baucells i Gallisà, fabricants de carruatges,
de Barcelona. El seu devenir va ser molt pròsper: a finals de
segle abastia les dues grans companyies ferroviàries espanyoles. Lerme i Gatell, a la carretera de Mataró, 335, destacava
en la construcció de màquines, especialment les que fabricaven paper de barba, part de les quals venia a Mèxic.
La siderometal·lúrgia vivia un creixement espectacular durant la Primera Guerra Mundial, creixement afavorit
per la pujada dels preus i l’augment de la demanda per part
dels països bel·ligerants, fet que determinà que ocupés el
segon lloc al teixit industrial martinenc i desplacés la indústria
de l’alimentació. La fi de la guerra provoca una paralització
temporal dels forns atès que resultava més barat comprar
acer francès o basc. Però la situació es normalitzaria a partir
de l’aranzel proteccionista de 1922. L’empresa dels Girona,
que des de 1908 es dedicava també a fabricar peces d’acer,

va ocupar ara més de 2.000 obrers: uns 150 treballen en la
foneria, la resta ho fan en les construccions metal·lomecàniques, especialment de cotxes i vagons de ferrocarril i
tramvia. Torras, Herreria i Construccions, S.A. s’havia beneficiat també de la conjuntura bèl·lica que li va permetre especialitzar-se en construccions metàl·liques de gran envergadura. Així mateix, va poder superar la crisi de la fi del conflicte i el 1928 ocupava uns 750 operaris.
La indústria de l’automòbil començà a ser present a
Sant Martí al 1904 amb la Sociedad Anónima La HispanoSuiza. Barcelona ràpidament esdevingué la capital espanyola
de l’automòbil. El 1913 Barcelona va organitzar el primer
Saló Automobilístic de l’Estat al Turó Park. El 1923 l’empresa
nord-americana Ford trasllada la seva planta de Cadis a la
avinguda d’Icària al Poblenou, atreta tant pel dens teixit
industrial com per la façana marítima del barri. Al 1930 és
General Motors Península S.A. la que s’instal·la a Sant Martí,
al carrer de Mallorca. La indústria auxiliar de l’automòbil no
té un desenvolupament important en aquesta època, ja que
Hispano-Suiza fabricava totes les seves peces i la Ford les
importava. Tot i això, Sant Martí tenia l’única empresa d’Espanya dedicada a la fabricació de pneumàtics: Klein y Cía., al
carrer de Pere IV.

Indústries menors
Entre les adoberies de la segona meitat del segle XIX
destacava la Curtidora Catalana. La majoria d’adoberies
estaven instal·lades al Poblenou i algunes al Clot i la Sagrera.
Amb el canvi de segle l’adoberia s’havia vist perjudicada pel
dens teixit urbà i industrial que havia reduït l’obtenció d’aigua
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Vista del pati de la fàbrica Bodegas
Regionales de G. Campà Mir al Poblenou.
Barcelona artística e industrial.
1912 (AMDSM)

Trobem vuit establiments de
compravenda de vaques “usades”
(sic), trenta vaqueries sense
estables i 31 establiments de ramat
boví, cabrum o de llana destinats
als subministrament de llet, deu
herbolaris i trenta farmàcies, un
dentista i deu llevadores, 82 cafès
Al ram de les indústries gràfiques, el 1888 només apareixen tres impremtes: als carrers de Llatzaret i del Triomf
(avui rambla del Poblenou) del Poblenou i al de l’Andén
—carrer ja desaparegut— al barri del Clot. Els rajolers es
concentraven al barri del Camp de l’Arpa com ho testimonia
el nom que l’actual carrer de Ripollès es deia abans de l’annexió
a Barcelona dels Rajolers. Però l’establiment més important
era el de Molas a la plaça de la Unió, al bell mig del Poblenou.
Aquest grup d’indústries augmenten notòriament la
seva importància durant les tres primeres dècades del segle
atès que passen de 142 a 360 empreses. La fusteria, la indústria del paper, les arts gràfiques i, en menor mesura, els fabricants de vidre i ampolles viuran un bon moment. Entre els
establiments més importants cal esmentar-ne dos: La Papelera Española, fundada pel primer comte de Godó al carrer de

l’Amistat, 48 no massa lluny d’”El Cànem”, la fàbrica de jute
que havia permès acumular la fortuna familiar, i La Vidriería
Barcelonesa, l’enorme nau de 25.000 metres quadrats del
carrer del Fluvià on treballaven prop de 500 operaris.

Empresaris i polítics
A la classe empresarial martinenca trobem noms destacats també en altres activitats econòmiques i al món polític.
Per exemple: Jaume Ricart Guitart, propietari d’un molt important establiment de blanqueig i estampació, fou fundador de la important empresa metal·lúrgica La Maquinista
Terrestre i Marítima i del Banc de Barcelona. El seu fill Federico Ricart Gibert, que havia creat un complex cotoner, figurava
al costat de Joan Jaumandreu, Antoni Escubós i Joan Sert,
també establerts a Sant Martí, en la relació de persones
importants a les quals Duran i Bas hauria d’entrevistar el
1873 segons els consells de Cánovas del Castillo, cap del
Partit Conservador.
Josep Ferrer i Vidal, amo d’una fàbrica de filats i teixit
a Vilanova i la Geltrú i d’una altra del ram de l’aigua a Sant
Martí, va destacar en la lluita contra el lliurecanvisme tant
des de l’Institut del Foment del Treball Nacional com des del
“grup català” al Senat. També fou director i vicepresident de
la Caixa d’Estalvis de Barcelona, fundador i director del Crédit
Mercantil, conseller del Banc Hispano Colonial, vicepresident
del Banc Franco Español i també participant dels Camins de
Ferro del Nord d’Espanya i a la Companyia General de Tabac
de Filipines.
Els germans Carles i Bartomeu Godó, simpatitzants
del Partit Liberal, tal com van reflectir a les pàgines de La
Vanguardia, foren alcaldes d’Igualada i diputats per aquesta
ciutat.
Joan Jaumandreu, propietari d’una fàbrica d’estampació, havia ocupat, entre d’altres càrrecs, les vicepresidències
de la junta de Fàbriques i del seu apèndix, l’Institut Industrial de Catalunya.
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i la disponibilitat de sòl, factors que tant l’havien afavorit en
èpoques anteriors. L’avanç d’lgualada en aquest sector endarrerí definitivament el sector martinenc. Només destaca la
firma de Josep Durall i Llobet, al carrer del Joncar, 65, especialitzada en la fabricació de soles i que proveïa les dinou
fàbriques de calçat martinenques.
La fàbrica de vidre verd per a ampolles de Joan Vilella
—al carrer de Llull—, la de porcellana d’Enric Gironella
—al passeig del Cementiri— i la de llosetes hidràuliques
d’Escofet, Fortuny —al carrer del Gasòmetre (i que al 1890
donava feina a més de cent treballadors)— ocupaven també
un paper destacat al paisatge industrial martinenc. Dintre
del sector de la fusteria industrial martinenca, els establiments més importants eren els de manufactura de fustes
elaborades relacionades amb altres indústries. A un altre
nivell estaven els tallers de bótes —nou el 1888— de petites
dimensions atès que sembla que hi treballaven entre quatre
i deu operaris. Però sí eren nombrosos els boters que treballaven com a artesans i que foren perjudicats per la importació,
generalitzada a finals de segle, de bótes alemanyes més
barates.
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Marca de fàbrica de Manuel Saladrigas Freixa.
1913. Fons Saladrigas (AMDSM)

Bernart Muntades, del ram del tèxtil, havia estat un
dels fundadors del Banc Hispano Colonial i del Banc de Barcelona.
La política local també va veure entre els seus protagonistes alguns importants empresaris tèxtils. Així, Andreu
Framis i Güell, del sector del tint de la llana —que havia estat
el 1890 president del Centro Catalanista Provensalense—
ocuparia l’any 1891 l’alcaldia de Sant Martí. Per la seva banda, Ramon Romeu, dels sectors del lli i el cànem, fou elegit
regidor del districte tercer en les eleccions de desembre de
1889.

108 auro invento-03-novembre 2021

Emmagatzemistes, artesans i
professionals: un sector
molt dinàmic
L’emplaçament veritablement avantatjós de Sant Martí
respecte de les comunicacions, així com el seu dens teixit
industrial havien fet d’aquest municipi el territori preferit
per emmagatzemistes i venedors majoristes, especialment
de diferents tipus de vi. El nombre d’aquests va pujar de nou
el 1877 a trenta-un el 1884. El fort creixement demogràfic i
econòmic de Sant Martí s’evidencia també en l’augment, entre les mateixes dates, per exemple, de 27 a 46 forns de pa
amb tenda, o de 18 a 156 tendes de venda al detall d’oli i
vinagre. Moltes professions i oficis de l’últim quart del segle
XIX estaven relacionats amb activitats que temps després
deixarien d’existir a causa dels avenços en la industrialització.
Vegem-ne alguns casos força significatius: al 1877 hi havia
dos sagnadors, que donaven sortida als líquids continguts
als dipòsits comuns, per exemple, a les calderes de sabó; el
1884 es registren nou albarders, o sigui els que construïen
les peces principals dels guarniments de l’aparell per als
animals de càrrega (les albardes); dos manescals, nom que
rebien els que exercien la professió de veterinaris i que feia
referència als antics estudis de curació d’animals reemplaçats
al 1847 pels de veterinària; 63 boters, que eren els que feien
i venien bótes, i encara ens trobem amb un colorista, que donava color a les pells, i un guarnicioner, que feia les guarnicions i altres efectes que es posaven a les cavalleries per a
càrrega, tir i muntura.
La important diversificació industrial de començament
de segle i les necessitats d’una població en constant augment
expliquen el dens teixit comercial que Sant Martí adquireix en
aquesta època. Ens trobem així amb un ample ventall de
botigues a l’engròs i al detall i d’artesans i professionals de

tota mena. N’escollirem només uns quants atenent la seva
heterogeneïtat per tal d’apropar-nos als contrastos de la vida
quotidiana del nostre municipi. Al costat de nou establiments
on es venien maquines noves i usades d’ús agrícola o industrial i de nou ferreteries al detall, hi trobem vuit establiments
de compravenda de vaques “usades” (sic), trenta vaqueries
sense estables i 31 establiments de ramat boví, cabrum o de
llana destinats als subministrament de llet, deu herbolaris i
trenta farmàcies, un dentista i deu llevadores, 82 cafès(deu
dels quals “econòmics, de got a 10 cèntims”). Alguns són
particularment significatius com a senyals d’identitat d’una
població majoritàriament obrera. Així, veiem que els espardenyers que el 1884 n’eren 22 arriben ara a 38; els venedors
de gorres augmenten de tres a cinc, alhora que els barbers
sumats als perruquers passen de 37 a 87. En canvi, només hi
ha un professor de música, una botiga de venda de guants,
dues de barrets per a home i una de mobles de luxe. I per
últim, no podem oblidar els garrafaires que satisfeien la
forta demanda de garrafes de vímet i verga dels comerciants
de vins i licors, de les fàbriques d’ampolles i garrafes i d’algunes fàbriques de productes químics, tant de Catalunya com
de la resta de l’Estat espanyol. (2)

NOTES
(1) SUÑOL GROS, José, Guia de San Martín de Provensals,
Barcelona, 1888. pp. 5-6.
(2) MIRRI, Teresa, El proceso de formación del proletariado
en un barrio industrial. El caso de Sant Martí de Provençals;
integración y diferenciación social 1862-1925, Universitat de
Barcelona, 1994, es poden consultar relacions exhaustives
dels establiments industrials tèxtils i la seva domiciliació,
així com els establiments comercials i de les professions i
oficis del període estudiat.

texts bàsics
Jaume Fabre i Josep Maria Huertas Claveria

TOTS ELS BARRIS DE BARCELONA.
LA VERNEDA I LA PAU

MILERS DE VERNS DESAPAREGUTS
Les ribes del Besòs, en temps pretèrits, eren plenes de
verns. Autèntiques boscúries de verns, o vernedes, propietat
de Ramon Fivaller, Miquel Boscà i Bernat Marimon, a les
quals al segle XV el rei Joan I anava de cacera. (1) Al segle
XIX, les vernedes del Besòs eren lloc de festes populars —era
tradicional fer-hi les revetlles de sant Joan, de sant Pere i de
sant Jaume— i de reunions d’obrers, que eren dissoltes per
la guàrdia civil a cavall. (2)
El Besòs no és avui exactament la divisòria entre els
termes municipals de Barcelona i Sant Adrià. Una part de la
riba de la banda barcelonina correspon a Sant Adrià. El motiu
és que en altre temps el Besòs es bifurcava en dos braços (3)
a l’alçada de l’actual carrer de Santander. El braç de més
cap a Barcelona, que acabava en una llacuna pròxima al mar
—en el territori aleshores pantanós del Poble Nou, i d’aquí ve
el nom de la Llacuna, que encara es mig conserva—, ja ha
desaparegut, i el seu traçat correspondria a l’actual frontera
entre Barcelona i Sant Adrià. El Besòs, en desaparèixer aquest
braç, ha quedat amb un llit únic, que circula enterament per
dintre el terme de Sant Adrià.
Més cap a la banda de Barcelona d’aquest desaparegut
braç del riu Besòs hi passava la riera d’Horta. Hi havia també
en aquest tros algunes sèquies de rec —Noval, Madriguera,
de la Verneda—, de les quals en queden algunes restes o si
més no el seu record en el nom de carrers. Era, doncs, una
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terra fèrtil, plena de camps de conreu que més d’una vegada
van arrasar les riuades del Besòs. (4)
Les cases de pagès hi eren abundants, i de fet fins a
1950 tot el territori que s’estenia més enllà del Clot i el Poble
Nou, fins al Besòs, no era altra cosa que camps de conreu. Els
viatgers que fa vint anys anaven a Sant Adrià i a Badalona
amb el 70, un tramvia que semblava un tanc i que sortia de
l’Arc de Triomf i circulava pel carrer de Pero IV —antiga
carretera del Maresme fins que van obrir el carrer de Guipúscoa
i van fer l’autopista—, només veien camps a banda i banda,
un cop passades les indústries del Poble Nou. D’aquell passat
agrícola, tan pròxim, encara que ja sembla remot, només en
queden alguns vestigis com el nucli del voltant de Sant Martí
Vell —plaça d’Ignasi Juliol— i Ca l’Agustí, entre els carrers
de Selva de Mar i General Manso, amb entrada pel de Pere IV.
Ca l’Agustí, que l’autopista ha deixat isolat en un extrem del
Poble Nou, es encara, dintre d’una zona densament poblada,
una illa rural a la qual acudeixen pagesos de tot el pla de
Barcelona a cercar planter. Els nous polígons li han menjat ja
bona part de les terres, però conserva encara una part d’horta.
No durarà pas gaire.
Quant al nucli del voltant de Sant Martí Vell, rodejat
de grans blocs pertot arreu, s’hauria de conservar com fos i
de fet té ja una qualificació urbanística especial que el
protegeix. El formen Can Planes, Ca l’Arnó, Can Riera i Can
Cadena. L’únic mas on encara es conrea la terra és Ca l’Arnó.
Can Riera, l’han abandonat els propietaris, i hi han deixat un
vigilant per evitar que s’hi instal·li gent de les properes
barraques de la Perona. L’amo de Can Cadena treballa en
una fàbrica tèxtil. A Can Planes han deixat de conrear la terra
fa molt poc, davant els problemes que tenien amb la gent de
la Perona, que els saquejava els camps. L’amo, Joan Planes,
ha de comprar a Mercabarna les hortalisses que ven en una
botiga que té allà a la vora. A Ca l’Arnó poden encara plantar
cebes, tomàquets i enciams, perquè queda un xic més allu-
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L'obra de Jaume Fabre i Josep Maria Huertas Claveria és el punt de referència
per estudiar els barris de Barcelona. Tot i que va ser publicada el 1977, la
profunda investigació portada a terme reflecteix clarament l'ànima de cada
barri. Reproduïm aquí els apartats del setè volum de l'obra dedicats a La Verneda
i a La Pau.

TOTS ELS BARRIS DE BARCELONA. LA VERNEDA I LA PAU

TOTS ELS BARRIS DE BARCELONA - PLA DE L'OBRA
Edicions 62. Barcelona, 1977
Volum I. Els barris que foren independents, 1
Sant Martí de Provençals (el Clot, el Poble Nou la
Sagrera), Sants, la Bordeta, Hostafrancs.
Volum II. Els barris que foren independents, 2
Gràcia, Vallcarca, els Penitents i la Salut, Horta, el
Guinardó, Vilapiscina, Sant Andreu.
Volum III. Els barris que f oren independents, 3
Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, el Putxet, Sarrià
i Pedralbes, Vallvidrera.
Volum IV. Els tres turons i els barris de Montjuïc
Can Baró, el Carmel, el Coll, el Poble Sec, Montjuic
i els seus barris (Can Clos, Can Tunis, Magòria, Port,
SEAT, el Polvorí).
Volum V. L’Eixample i la Barcelona Vella
Els dos Eixamples, Sant Antoni, la Sagrada Família,
els barris de la Barcelona Vella (Sant Pere, la Mercè,
Ribera).
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Volum VI. Els polígons, 1
La Barceloneta, les Cases Barates (R. Albó, E. Aunós,
Milans del Bosch, Baró de Viver), les Vivendes del
Congrés, el Bon Pastor, els Barris de la Vall d’Hebron
(Sant Genís dels Agudells, Montbau, el Parc de la
Vall d’Hebron, la Teixonera).
Volum VII. Els polígons (2) i el Districte Cinquè
La Verneda, la Pau, el Sud-Oest del Besòs, la
Maresma, el Somorrostro, el Camp de la Bota, la
Perona, els Nou Barris (Prosperitat, Verdum,
Roquetes, les Trinitats, Torre Baró, Vallbona, la Ciutat
Meridiana, la Guineueta, Canyelles), el Districte V.

nyada de les barraques. La masia i els terrenys són propietat
dels que es diuen hereus del general Manso, i van vendre
bona part dels terrenys a l’Obra Sindical de l’Hogar, perquè
s’hi fes el grup Juan Antonio Parera, al preu que ara sembla
increïble de 2,40 pessetes el pam. La masia de Ca l’Arnó
conserva una finestra gòtica i l’escut pairal, de 1689. (5)

EL MOLÍ DE LA VERNEDA
I ja que parlem del general Manso, el nom del qual
porta el carrer que delimita els terrenys de Ca l’Agustí, cal
que ens hi aturem un moment, per la seva vinculació històrica
a la Verneda, que alguns suposen llegendària.

DADES SOBRE LA VERNEDA I LA PAU
Límits: Carrer de Biscaia, Gran Via, terme municipal de
Sant Adrià, via del tren, ronda de Sant Martí.
Superfície: Unes 300 hectàrees.
Població: Uns 100.000 habitants.
Densitat: Uns 350 hab./ha. Els terrenys lliures encara al
sector més pròxim a la Sagrera i a Sant Andreu compensen
la densitat dels nuclis habitats, que oscil·la entre 600
hab./ha. a la Pau, 800 hab./ha. entre el carrer de
Guipúscoa i la Gran Via, i 1.200 a la barriada de Campo
Arriaza.
Ensenyament: Col·legi Nacional La Pau (N’utilitza
provisionalment una part l’Escola Municipal de Formació
Professional en Mitjans Audio-visuals); Col·legi Nacional La
Verneda (al grup de cases del Patronat, Via Trajana);
Col·legi Nacional Fuentes Martín (al grup J. A. Parera,
carrer del Doctor Zamenhof, 27); Col·legi Nacional
Menéndez Pidal (carrers de Cantàbria - Menorca); Col·legi
Nacional Diego de Velázquez (ronda de Sant Martí-carrer
Agricultura); Col·legi Nacional J. A. Parera (carrer Andrade,
93). Allotja també una escola municipal de formació
professional i una biblioteca; Col·legi Parroquial
subvencionat Santes Juliana i Semproniana; Institut Joan
d’Àustria (masculí, carrer de Selva de Mar, 211) i Isabel
d’Aragó (femení, carrer del Concili de Trento, 160). Una
filial al carrer de Puigcerdà fa dos cursos que és tancada;
Escola Professional del Clot, carrer de València, 680.
Espais lliures: Vint metres quadrats teòrics de verd per
habitant. En realitat, de verd, no n’hi ha gens, sinó més
aviat fang i pols.
Sanitat: Ambulatori, plaça de la Infància (no hi ha servei
d’urgències ni de medicina general).
Està previst convertir en ambulatori el gratacel de 17 pisos
aixecat al mig del grup la Pau.
Esports: Instal·lacions municipals cedides al Júpiter
(carrers d’Andrade-Agricultura): piscina descoberta i camp
de futbol; Camp de futbol de la parròquia de Sant Lluís
Gonçaga (carrers d’Andrade-Selva de Mar); Instal·lacions
de l’Escola Professional del Clot. Instal·lacions de l’Institut
Joan d’Àustria; Pista de patins i mini-bàsquet (placa
d’Eduard Torroja). Pista de petanca.
Locals socials: Centre Social Sindical (carrers de Concili de
Trento-Centúria Catalana); Centre Social, amb Llar del
Jubilat, al grup de cases del Patronat (Via Trajana);
Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals (carrer de
Fluvià, 212, interior, i carrer de Guipúscoa, 52, interior);
Parròquia de Sant Lluís Gonçaga (carrer del Concili de
Trento, 183); Escola Professional del Clot; Associació de
Veïns de la Verneda Alta (carrer Estartit, bloc 6, escala A);
Associació de Caps de Família de la Verneda; Agrupació de
Veïns de la Pau; Associació de Caps de Família de la Pau.
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La riera d’Horta encara circulava en
aquest tram a cel obert, convertit
en focus d’infecció que calia
travessar damunt taulons. Quan en
ser coberta es convertí en el carrer
d’en Prim tothom s’alegrà de veure
aquella rambla espaiosa amb
passeig central
certa, dels propietaris de Ca l’Arnó de ser propietaris de terres
que devien passar a mans de l’ex-mosso del molí de la Verneda
per mèrits de guerra.
Al mateix emplaçament del molí, hi van fer la fàbrica
tèxtil Vila Marquès, (6) que aprofitava l’abundància d’aigua,
com tantes d’altres del terme de Sant Martí de Provençals.
L’emplaçament aproximat del molí i la fàbrica, cal situar-lo a
l’actual cruïlla del carrer Guipúscoa i el carrer de Can Oliva,
ni més ni menys que on hi ha la planta embotelladora de la
Coca-Cola. Allà mateix hi hagué també la Casa Llarga. I al
voltant, conreus i fàbriques fins als anys cinquanta del nostre
segle. Molta aigua. Sèquies. Més amunt, el rec comtal. Al segle XVIII, baralles entre els ramaders que volien camps de
pastura i els fabricants que volien prats per estendre les indianes a assecar, baralles entre el municipi de Barcelona i els
terratinents que s’apropiaven indegudament de les terres
comunals que Barcelona tenia a Sant Martí, per a pastura. (7)

LA RIERA D HORTA
De tot aquell passat en queda poc. Potser la part menys
urbanitzada és ja en el terme de Sant Adrià, al voltant del que
ha de ser la plaça de Pius XI, on hi ha encara Cal Manuel, Cal
Guiaxet, Can Petroli, Can Piques, Can Rodon, Can Royo, i on
es conserva, entre dos braços d’autopista, el portal gòtic del
convent dels Trinitaris Calçats que hi hagué a Barcelona, al

darrera del que ara és el temple de Sant Jaume, vora la plaça
Reial. Què hi fa allà, isolada enmig de l’autopista, aquella
relíquia gòtica? En ser cremat el convent, ja no fou reconstruït,
i, quan la desamortització de Mendizábal, el marquès de
Moragues comprà el portal i el féu reconstruir al costat de la
masia de Cal Tondo, en la propietat que tenia a la vora del
Besòs. (8) Allà s’ha quedat. Cerdà preveia que tot aquell tros
havia de ser un immens parc urbà, que comprendria des del
Besòs fins a la riera d’Horta, és a dir, l’actual carrer d’en
Prim. No cal dir que, d’aquell parc, no se n’ha cantat ni gall
ni gallina. Al seu lloc, milers de vivendes per a milers d’habitants. Una nova desvirtuació del Pla Cerdà i una nova densificació de la soferta Barcelona.
Fins fa deu anys, la riera d’Horta encara circulava en
aquest tram a cel obert, convertit en focus d’infecció que
calia travessar damunt taulons. (9) Quan en ser coberta es
convertí en el carrer d’en Prim, tothom s’alegrà de veure
aquella rambla espaiosa amb passeig central, com ja no se’n
feien a Barcelona. Fou, però, un somni curt. Tothom es tem
que el passeig d’en Prim, ara esplai de peatons, segueixi el
mateix destí que la rambla de Sant Andreu (passeig de Fabra
i Puig), de la qual és continuació, i que es converteixi en una
via de circulació ràpida, esplai dels automobilistes.

SANT MARTÍ VELL
Més ençà de la riera d’Horta es trobava, i s’hi troba
encara, l’església de Sant Martí de Provençals. Al volum primer d’aquesta obra hem parlat prou llargament de l’antic
terme municipal de Sant Martí de Provençals, que comprenia
els actuals barris del Clot, la Sagrera, el Camp de l’Arpa, el
Poble Nou, una part del Guinardó i tots els nous barris sorgits
cap al Besòs: la Verneda, la Pau, Sud-oest del Besòs... Nucli
central d’aquest terme municipal agregat a Barcelona el
1897 era l’església que ara coneixem com la de Sant Martí
Vell.
Hi ha notícies de l’existència d’un temple dedicat a
Sant Martí l’any 1052, i que fou destruït i aixecat de nou el
1105, i que deixà aleshores de ser sufragani de la parròquia
de Sant Andreu per a passar-ho a ser de la de Santa Maria del
Mar. El 1079 esdevé parròquia autònoma, (10) iniciant-se
així la divisió territorial que esdevindrà municipi quan apareix
aquesta nova concepció administrativa. El 1432 Joan Aymerich
esculpeix una nova façana i als segles XVII i XVIII s’hi farà el
rematament i el campanar barrocs. (11) El 1936 fou incendiada, i en desaparegué el retaule de l’altar major i un altre
de lateral que asseguren que tenien un cert valor artístic.
(12) «Vam enterrar la custòdia i d’altres joies a sota terra, en
esclatar la revolució —explica un dels pocs pagesos que
conreen terres vora l’església—, i després van anar a parar a
Madrid, quan tot va acabar-se. Després van cridar-nos a la
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Aprofitant l’aigua del desaparegut braç del Besòs de
què parlàvem, hi hagué fins al nostre segle un molí, que
apareix ja al pla d’operacions aixecat per l’exèrcit francès
durant l’ocupació de Barcelona el 1697. En aquest molí, diu
la llegenda que hi servia de mosso Josep Manso i Solé i que,
indignat per les vexacions que hagué de sofrir en ser assaltat
el molí per les hosts napoleòniques, el 1808 s’allistà de voluntari i al cap de poc fou cabdill de les guerrilles que controlaven
totes les ribes del Besòs, i arribà al grau de general. La
llegenda, salvant matisos, té molts caires de versemblança,
sobretot si es relaciona amb la pretensió, que sembla ben
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Universitat per identificar-les.» (13) Després de la guerra ha
estat arreglada la part de dalt del campanar, però ha perdut
ja el seu ús eclesiàstic, i ha quedat a la plaça Ignasi Juliol,
rodejada de blocs mastodòntics pertot arreu, amb quatre
masies formant el conjunt del qual parlàvem suara.
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LA CREU DE TERME I LA TORRE
DEL FANG
La Torre del Fang i la creu de terme marquen de fet els
dos extrems de la Verneda actual. La Torre del Fang, masia de
finestrals gòtics, situada al carrer del Clot cantonada
Espronceda, al costat de les barraques de la Perona, serveix
avui d’oficines al Foment d’Obres i Construccions. (14) La
creu de terme, que hom veu a la cruïlla del carrer GuipúscoaVia Trajana, al costat del grup la Pau, fou construïda per
primera vegada el 1344, (15) al mateix temps que la Creu
Coberta, que ha donat nom al carrer major d’Hostafrancs.
Segons les referències històriques, (16) el lloc on fou aixecada
aquella primera creu de terme, en el camí del Maresme, era
conegut com el coll de Celada, al peu del puig de Cogoll. Ha
anat subsistint, renovant-se contínuament, i avui és, amb la
que hi ha dalt de tot de la rambla d’Horta —carrer de
Campoamor—, una de les poques que es conserven a Barcelona.
Existeix una llegenda que fa referència a la Torre del
Fang i que, tot i que no té cap base històrica, no podem estarnos de relatar.
Ha estat ja clarament demostrat que el mot Provençals

que donà nom al municipi de Sant Martí prové de l’antiga
denominació de «ager provincialis», que es donava a les
terres del voltant de la ciutat emmurallada. Fins fa poc, però,
hi havia qui defensava la teoria que el nom provenia que les
terres entre la ciutat de Barcelona i el Besòs foren regalades
per Ramon Berenguer als cavallers provençals que
acompanyaven Dolça de Provença, amb qui anava a casarse, i que van restar acampats fora les muralles mentre
duraren les festes de les noces i un temps després. La llegenda
diu que amb aquests cavallers hi anava un trobador que era
la companyia preferida de Dolça. Assabentat el rei de les
visites secretes que el trobador feia a Dolça a la Torre del
Fang, manà que l’agafessin, li arrancà el cor i va fer que, un
cop guisat, el servissin a la reina barrejat amb el menjar. El
rei, per venjar-se de la infidelitat de Dolça, li va explicar el fet
quan la reina ja s’havia acabat el plat, i ella gairebé morí de
pena.

QUÈ S HA FET D AQUELL EIXAMPLE?
El Pla Cerdà d’Eixample de Barcelona comprenia des
d’Hostafrancs al Besòs. De fet, l’esquema primitiu —
degudament adulterat quant a densitat d’edificació i supressió
d’espais lliures— s’ha anat desenvolupant segons la pauta
d’illes de cases octogonals fins arribar a la barrera que suposa
el remodelatge dels nuclis antics del Clot i del Camp de
l’Arpa, remodelatge que malgrat tot va convertint-se de mica
en mica en realitat. Els carrers del Rosselló, de Còrsega i de
Provença avancen lentament, però no passaran gaires anys
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La realització de la Verneda ha
suposat alteracions substancials en
l’esquema primitiu de Cerdà, amb
l’aparició de superilles
La primera adulteració d’importància del Pla Cerdà a
la banda del Besòs, va constituir-la el descartament del parc
urbà previst als terrenys antany ocupats per vernedes. Les
Cases Barates del Baró de Viver i del Bon Pastor havien estat
ja en temps de la Dictadura un primer pas, si bé justificat pel
fet que aquells terrenys pertanyien aleshores a :Santa Coloma
i que aquelles cases barates es concebien com una solució
provisional. La solució provisional ha esdevingut definitiva;
al seu voltant han crescut polígons de vivendes i polígons
industrials i es pensa ja en el remodelatge de les Cases
Barates per aixecar al seu solar nous blocs de pisos. Uns
terrenys que el 1950 eren encara salvables per a un futur
pare urbà estan ja perduts irremissiblement.
La següent ocupació de terrenys del nonat parc del
Besòs fou el grup de vivendes construït pel Patronat Municipal de la Vivenda el 1953. En parlarem amb deteniment.

VIVENDES PER ALS BARRAQUISTES
Hem explicat ja, al capítol dedicat a les Cases Barates,
que el 1941 l’Ajuntament de Barcelona dissol el Patronat de
l’Habitació, que havia construït en època de la Dictadura
quatre grups de cases barates: el d’Horta, el de Port, i els dos
de Santa Coloma. L’Ajuntament va quedar-se’n el patrimoni,

que era aproximadament, en moneda d’aleshores, d’uns deu
milions de pessetes, entre terrenys i vivendes. El 1945 es
constitueix l’Institut Municipal de la Vivenda, que de bell antuvi es dedica a ampliar amb noves construccions els quatre
grups de cases barates. Aquestes noves vivendes li serviran
per a donar casa als desallotjats per l’inici d’obertura de
l’avinguda de García Morato.
Però el Congrés Eucarístic, que significava políticament
tant per al règim del general Franco, va obligar a fer desallotjar
la gernació de barraques que s’estenien part de dalt de la
Diagonal. i per tant a construir noves vivendes on allotjar els
barraquistes. Amb aquesta finalitat l’Institut Municipal de
la Vivenda inicia una activitat desenfrenada. És en aquella
època que, al marge de noves ampliacions als quatre grups
ja existents, es creen els nous grups de Can Clos, el Polvorí, la
Torre Lloveta, el del capdavall de la Rambla del Poble Nou i el
de la Verneda. Aquest últim és, cronològicament, el primer a
ser projectat per l’Institut Municipal de la Vivenda —que poc
després es convertirà definitivament en Patronat—, motiu
pel qual figura oficialment com a grup cinquè.

SER PROPIETARI D UN PIS DE 45 m2 PER
25.000 PESSETES
Mig en terrenys de Sant Adrià, mig en terrenys de Barcelona, van aixecar-se divuit blocs en dues fases. A la primera etapa van fer sis blocs, que comencen a ocupar-se el 1953,
i immediatament s’inicia la segona etapa, en la qual es fan
dotze blocs idèntics als anteriors, amb 36 vivendes cadascun.
Aquestes dues etapes foren més teòriques que no reals, car
no va haver-hi interval en la construcció, però fan que siguin
diferents les quantitats pagades mensualment en concepte
d’amortització. Ara, passats exactament 22 anys, tots els inquilins han amortitzat el preu del seu pis i en són propietaris.
Els preus que pagaven cada mes variaven no solament segons
si eren dels ocupats el 1953 o dels ocupats després, sinó si
oren de dues o tres habitacions, i oscil·laven entre setanta i
cent pessetes. Això durant 22 anys suposa que cada pis els ha
costat als actuals propietaris unes 25.000 pessetes.
Són pisos molt petits —37 m2 els de dues habitacions
2
i 45 m els de tres—, aplegats en nombre de 36 a cada bloc
entorn d’un «pati de veïns». Els blocs es comuniquen ells
amb ells per un sistema de túnels que donen al conjunt una
certa originalitat i faciliten considerablement la relació humana. Són blocs de planta i dos pisos, amb espais entre blocs
de mesures proporcionades. Tot plegat fa del polígon un conjunt
a escala humana dins el qual el principal defecte és la
deixadesa en què es troben bona part de les placetes d’entre
els blocs. Solament hi ha uns jardinets condicionats entre els
blocs tres, quatre i cinc, i en una altra de les places hi ha el
quiosc de revistes. Pot ser significatiu assenyalar que en un
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que la seva connexió amb els carrers de Josep Estivill, de
Palència i de Múrcia sigui una realitat i la desaparició de la
primitiva estructura física del Camp de l’Arpa quedi consumada. Al Clot, la penetració dels carrers de Mallorca, València
i Aragó és ja un fet. Més enllà de la via del tren, però, l’Eixample
és ja una altra cosa. La realització de la Verneda ha suposat
alteracions substancials en l’esquema primitiu de Cerdà,
amb l’aparició de superilles. Entre la via del tren i la Gran
Via, convertida en autopista, l’Eixample és una cosa ben
diferent del que és al centre de la ciutat. Els noms mateixos
dels carrers han canviat: la continuació del de Mallorca es
diu Menorca; la del de València, Huelva; la del d’Aragó,
Guipúscoa; la del Consell de Cent, Concili de Trento (!); la del
carrer Diputació, Andrade. Idèntic fenomen es produeix a
l’Eixample entre la Gran Via i el Mar, en cada interrupció
suposa un canvi de nom. ¿Subsistiran aquests canvis quan
els carrers es vagin connectant? Si s’unifiquen, quin
predominarà? ¿Hem de veure encara algun dia com tot el
carrer del Consell de Cent es converteix en Concili de Trento?
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donar un pis per barraca, i que a moltes barraques hi vivien
dues i tres famílies, que van continuar juntes als nous pisos.
Fa vint anys, en aquests pisos de 37 i 45 m2 es donaven 76
casos de rellogats. (18) Una idea del nivell de vida dels
habitants del barri en els seus orígens, poden donar-la les
respostes dels nens a una enquesta realitzada el 1957. (19)
La majoria asseguren que la seva alimentació diària consisteix
en pa amb oli per esmorzar i per berenar, sopes i pa per dinar,
i sardines per sopar.
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LA CARITAT PARROQUIAL

estudi realitzat el 1957 s’indicava que en aquest quiosc «venden casi exclusivamente novelas del Oeste, policíacas y revistas gràficas de precio ínfimo». (17) En la nostra visita de
marc de 1976 hem pogut constatar-hi la presència d’un espectre molt més ampli de revistes, on no hi mancaven ni «Triunfo» ni «Cambio 16». Això pot donar una idea de l’evolució
experimentada, no solament pel país, en deu anys, sinó pels
mateixos habitants del polígon.
El fet que s’hagin convertit en propietaris fa que hagin
portat a terme millores tant als pisos —sobretot cobrir amb
vidrieres la galeria i posar mosaic al paviment—, sinó també
als patis comuns, que ara apareixen pintats i nets.

EL BLOC 19
Més tard van fer al polígon el bloc 19, amb un pis més
que els altres, si bé amb la mateixa estructura, a càrrec del
Govern Civil. Té 49 vivendes, de les quals els que hi viuen no
en seran mai propietaris, car són de lloguer. Això crea una
diferència notable amb els altres blocs, no solament en el
terreny de la conservació externa, sinó de relació social. Per a
tot el barri, el bloc 19 és una cosa diferent.
La població és majoritàriament de Múrcia, i amb una
mitjana d’edat alta, car al barri no s’hi ha fet una nova
vivenda des de fa molts anys; queda aïllat i els joves han
d’anar-se’n quan es casen. Subsisteixen encara alguns casos
de rellogats, si bé menys considerables que anys enrera. Cal
tenir en compte que el Patronat Municipal de la Vivenda va

S’hi passava molta fam, en aquest barri, i aquest fet
va servir per a donar ocupació als grups parroquials desitjosos
de fer caritat. Les obres de la parròquia de les santes Juliana
i Semproniana van iniciar-se el 1950 (20) i així tota la comunitat parroquial era ja organitzada quan van arribar els barraquistes al grup del Patronat. El 1957 actuaven al barri, ni
més ni menys, els grups següents: Conferències de sant Vicenç
de Paül, seminaristes del catecisme, grup de cristiandat,
escoltes, servei social, taller de Natzaret —nom que es donava
a rudimentàries escoles parroquials de formació professional— i escola cantòrum. (21) La gent del grup de la Verneda devien quedar aclaparats, davant una allau caritativa
semblant!

Mig en terrenys de Sant Adrià,
mig en terrenys de Barcelona,
van aixecar-se divuit blocs en
dues fases
Tot allò queda ja molt lluny. Les comunitats parroquials
es dediquen a d’altres activitats. Un dispensari que es va
muntar en un pis cedit pel Patronat a la parròquia ja no
funciona i el pis roman tancat. La població treballadora del
barri ja no espera la llet en pols. S’ha resolt també en part el
problema d’allunyament que patia el barri en els seus orígens,
i avui la major part de la població treballadora acut a
indústries dels polígons industrials propers.
Avui el barri és un racó de món que en una visita
superficial sorprèn agradablement. Comparat amb els
amuntegaments dels nous polígons o del centre de la ciutat,
hom pensa que ha de ser agradable la vida d’aquestes tres o
quatre mil persones que disposen de patis i placetes pertot
arreu, amb arbres i bancs, amb dues guarderies, escoles, un
camp de futbol, un centre social i una Llar del Jubilat per a
ells sols, i lluny de la circulació.
Hi ha, però, greus inconvenients en aquest barri. El
primer, la migradesa de les mesures de les vivendes. El segon,

la pol·lució de les fàbriques veïnes, i especialment d’una de
gelatines, augmentada pel fet de quedar el barri enclotat i a
la vora del riu. Són freqüents les malalties respiratòries i
reumàtiques entre els seus habitants. En el futur hi passarà
pel costat mateix la Via Trajana, i amb la qual cosa s’haurà
acabat també la tranquil·litat. Cap dels carrers, excepte el
principal, és asfaltat.

EQUIPAMENT DEL GRUP CINQUÈ
DEL PATRONAT
En síntesi, les dades del grup de vivendes fet el 1953
pel Patronat Municipal a la Verneda són les següents:
- 18 blocs amb 36 vivendes cadascun, que son ja propietat
dels qui hi viuen. En algun cas el propietari se n’ha anat del
barri i ha llogat la vivenda a preus que oscil·len entre tres i
quatre mil pessetes al mes.
- Un bloc de 42 vivendes, i sis botigues de lloguer, depenent
del Govern Civil.
- El desglossament de vivendes dels dinou blocs és com segueix:
72 de dues habitacions (37 m2); 579 de tres habitacions (45
m2), i 45 botigues.
- Total vivendes i botigues: 696.
- Població aproximada. 3.500 habitants.
- Superfície del polígon: 5 hectàrees.
- Densitat: 700 hab./ha. Cal tenir en compte, però, que la
inexistència de vials de circulació automobilística fa que
aquesta elevada densitat quedi compensada, car tots els
espais lliures són d’utilització per als vianants.
Ensenyament:
-Escola Nacional amb 150 places (inicialment del Patronato
de Suburbios).
-Escola parroquial amb 400 places.
-Guarderia Auxilio Social (Virgen de la O): 60 places i menjador.
Conten que en venir a Barcelona el general Franco per
al Congrés Eucarístic, la seva muller, Carmen Polo, va anar a
inaugurar aquest grup de la Verneda. Diuen (22) que per a
evitar el mal efecte que feien els nens procedents de les
barraques, aquell dia van portar a la guarderia nens de col·legis
del centre de la ciutat, nets i uniformats.
Desaparegut Auxilio Social com a entitat amb aquest
nom, la guarderia depèn ara de l’Instituto Nacional de Asistencia Social del Ministeri de la Governació. No és gran cosa
més que un canvi de nom, i damunt la porta de la guarderia
hi ha encara un inefable rètol on es llegeix «Auxilio Social»
amb els caràcters tipogràfics que el caracteritzaren.
-Guarderia de monges dominiques. 60 places. Es manté de
les aportacions d’antigues alumnes del collegi de la
Presentació de Badalona, i d’aportacions del Govern Civil i de
la Diputació.
-Es calcula que mig centenar de nens van al col·legi dels

gabrielistes de Sant Adrià.
- Espais lliures: Solament en un dels espais entre blocs hi ha
uns jardinets equipats.
- Sanitat: Res. Hi hagué un dispensari en un local cedit pel
Patronat a la parròquia, al bloc número 1. Era, de fet, un
metge particular que pagava un lloguer a la parròquia pel
local, i que feia «igualas» amb els veïns. Tenia servei de
raigs X. Va plegar fa un parell d’anys i el local roman buit.
- Esports: Camp de futbol del Patronat Municipal Esportiu de
Sant Adrià. Al barri hi ha dos clubs, que tenen el local social
en bars: La UD Verneda, en el terme de Barcelona, i el CF
Trajana, en el terme de Sant Adrià.
- Locals socials: un Centre Social. Fet amb posterioritat als
blocs, disposa d’una sala d’actes espaiosa, bar, i alguns
despatxos. No s’hi fan gairebé activitats, per la qual cosa un
local que voldrien molts barris roman absolutament
desaprofitat. A la sala d’actes, el pati de butaques ha estat
ocupat per billars, i, a l’escenari, hi assaja un conjunt musical. En algun dels despatxos, un grup de joves hi organitza
excursions. El local va ser ampliat recentment amb un annex
per a jubilats, on hi ha televisió, una butaca de barber i
algunes taules per a jugar al dòmino.
Aquest local social depenia fins ara del Patronat, però,
en passar a ser totes les vivendes de propietat, se suposa que
el Patronat es desentendrà totalment del polígon, i traspassarà el centre social a una junta de veïns, els quals hauran de
cercar subvencions de caixes d’estalvis o d’altres entitats.
Fins ara hi havia també un local del Patronat al bloc
número 1, per a efectes administratius —cobrament de lloguers, reclamacions... —, amb un despatx on hi havia una
assistenta social. Se suposa que, en esdevenir propietaris els
habitants, aquest local passarà a d’altres usos. Més que les
assistentes socials del Patronat, i d’Auxilio Social, però, qui
ha tingut una importància decisiva en matèria d’assistència
social ha estat la parròquia -ja ho hem vist- i les monges dominiques de la guarderia.

EL GRUP DE LA CAIXA DE PENSIONS
Al mateix temps que es construïa aquest grup de
vivendes del Patronat Municipal a la riba del Besòs, la Caixa
de Pensions aixecava un altre grup de vivendes, per a 15.000
persones, a la banda d’aquells terrenys més pròxima al Clot,
on fins aleshores l’Eixample no era més que un projecte. Tot i
el distanciament físic del grup del Patronat, la Caixa va batejar el seu grup també amb el nom de la Verneda. Podem dir
que va quedar així instaurat aquest nom per a tot el sector
que avui coneixem com la Verneda.
En concret, la Caixa anunciava l’any 1950 (23) el projecte d’edificar, seguint la forma dels octògons projectats per
Cerdà, quatre illes de cases, creant els actuals carrers del
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carrer del Treball queda tanmateix ben separat del de
Puigcerdà—, la realitat actual no té res a veure amb els
octàgons de Cerdà. El motiu n’és la idea del Plan Parcial de la
Zona Levante-Norte, sorgida el 1956, quan ja hi havia al
sector alguns trossos urbanitzats, i que és la que en definitiva ha configurat la Verneda tal com és ara. És per això que
caldrà estudiar aquest Pla Parcial amb especial deteniment.

EL POLÍGON SANT MARTÍ
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Situem-nos una vegada més, cronològicament, a l’any
1950. Imaginem-nos tot el territori comprés entre el Clot, el
Poble Nou i el Besòs: camps de conreu i fàbriques. A la banda
més pròxima al mar, la carretera del Maresme, actual carrer
de Pere IV; i la banda més pròxima al Clot, la carretera de
Ribes, que, sortint de l’estació del Nord, coincidia amb el
traçat del que són ara els carrers del Clot-Sagrera-Sant Andreu
fins a l’actual nus de comunicacions de la Trinitat. La prolongació de la Gran Via i de la Meridiana, respectivament, ha
tret a aquestes dues antigues vies la seva primitiva funció de
sortida de Barcelona cap a França.
En el triangle format aproximadament per aquestes
dues carreteres i el Besòs, el pla comarcal de 1953 hi preveia
una de les zones d’expansió de Barcelona. L’altra era a l’altre
Treball i de l’Agricultura i seguint, banda d’enllà del Clot, la
trajectòria dels carrers de València, Aragó, Consell de Cent, i
Diputació, rebatejats, com hem dit, amb els noms de Huelva,
Guipúscoa, Concili de Trento i Andrade. Els quatre blocs
s’anaven a aixecar exactament damunt la sèquia de Ca l’Isidret. (24) Anunciava al mateix temps la urbanització d’unes
altres tres illes de cases als entrecreuaments de «las calles
de Menorca y Oviedo (sic), que vienen a ser las de Mallorca y
Provenza, respectivamente, y de perpendiculares, las de La
Maresma, Puigcerdà y Trabajo (sic)». (25) En total, la Caixa
anava a crear set illes Cerdà construint-hi 2.230 vivendes,
130 botigues i 30 porteries. Es parlava també d’una església
i de dos grups escolars, i se sabia que l’Obra Sindical del Hogar comprava terrenys per a fer-hi també un grup de vivendes,
el que seria més tard el denominat Juan Antonio Parera.
Aquest últim grup sindical, però, no respectaria ja els octàgons
projectats per Cerdà, sinó que utilitzaria el mètode, després
àmpliament estès, de les superilles.
La realitat ha estat tanmateix ben diferent dels projectes inicials de la Caixa. D’aquelles set illes previstes, només
se’n van fer inicialment tres, segons el disseny de l’arquitecte
Cases Lamolla, que son les que hi ha entre el carrer de
Guipúscoa i la Gran Via i entre els carrers del Treball i
l’Agricultura. Més tard, amb una estructura diferent, s’ha fet
la de sobre Guipúscoa, i quant a l’altre conjunt de tres illes,
que situa tan malament el text que hem citat —la prolongació
de Provença no s’ha dit finalment Oviedo, sinó Múrcia, i el

El pla comarcal de 1953 preveia una
zona industrial de la Gran Via en
avall i una zona residencial, amb un
rosari de parcs i zones esportives,
de la Gran Via en amunt
extrem, entre les Corts i Sant Pere Màrtir. En concret, per al
sector que ara ens interessa, preveia una zona industrial de
la Gran Via en avall i una zona residencial, amb un rosari de
parcs i zones esportives, de la Gran Via en amunt. La realitat
ha estat tanmateix ben diferent. Aquestes dues possibilitats
d’expansió barcelonina previstes pel pla comarcal de 1953
van plasmar-se més tard en els que possiblement són els dos
plans parcials més importants desenvolupats al terme municipal de Barcelona. Per la banda del Llobregat, el Plan Parcial de la Zona Norte de la avenida Generalísimo Franco; del
qual hem parlat al volum III d’aquesta obra. Per la banda del
Besòs, el Plan Parcial de la Zona Levante-Norte.
Aquest últim pla parcial comença a prendre cos el
1956, quan ja eren construïdes les tres illes Cerdà de la Caixa
i el grup de vivendes Juan Antonio Parera de l’Obra Sindical
del Hogar, un a cada banda del carrer de Guipúscoa, aleshores
encara conegut, oficialment, com «la prolongació del carrer
d’Aragó». El pla incorporava aquestes realitzacions i també
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Aquest Pla Parcial de la Zona
Levante-Norte va convertir-se
així en el polígon de Sant Martí,
i popularment en el barri de
la Verneda
vertir-se així en el polígon de Sant Martí, i popularment en el
barri de la Verneda. Cal fer constar, però, que el sector que
avui hom coneix com la Verneda Alta es regeix urbanísticament
a partir d’una modificació del Pla Parcial aprovada el 17 de
desembre de 1962.
La missió de la Comissió d’Urbanisme va consistir a
urbanitzar i a vendre els terrenys a immobiliàries i a d’altres
grups que construeixin les vivendes. Hi han construït així
grups de vivendes diverses, caixes d’estalvis, cooperatives,
bancs, el Patronato de Casas Militares, las Vivendes del
Congrés Eucarístic, i empreses que feien vivendes per als
seus empleats. Així ha nascut el barri de la Verneda, on hi
viuen avui unes 80.000 persones. (26)

SET SECTORS
Per a l’estudi de l’actual problemàtica associativa i
d’equipament de la Verneda, dividirem el barri en set sectors.
Tres d’ells corresponen a les tres etapes de desenvolupament
previstes per la Comissió d’Urbanisme. Dues més, corresponen
als grups sindicals Juan Antonio Parera i la Pau. I, finalment,
els corresponents a la barriada Campo Arriaza i al grup de
cases del Patronat Municipal de la Vivenda. Aquest últim,
l’hem vist ja amb detall. Ens cal ara fer-ho amb els altres sis
sectors.
Les barraques de la Perona, que s’estenen al llarg de
la ronda de Sant Martí marcant una de les fronteres de la
Verneda, les tractarem en un capítol a part, juntament amb

dos barris de barraques —aquests ja desapareguts— que
han estat vinculats a polígons que estudiem en aquest volum:
Somorrostro —lligat a la Barceloneta— i el Camp de la Bota
—lligat al poblat del Sud-oest del Besòs. Sense cap intenció
segregadora, hem preferit tractar conjuntament aquests tres
sectors marginals més que no pas relacionant-los amb els
seus barris pròxims. Hi existia —i existeix encara en el cas de
la Perona— una relació evident, però dissortadament és més
aviat d’enfrontament que no pas de convivència.

EL SECTOR MÉS PRÒXIM AL CLOT I AL
POBLE NOU
El sector limitat pels carrers de Bach de Roda,
Guipúscoa, Selva de Mar i la Gran Via, la Comissió
d’Urbanisme el projectà com el que s’havia de realitzar primer. Hi preveia, per a una població de 13.000 habitants (850
per hectàrea) els següents equipaments:
-Un institut mixt de segon ensenyament, afegit a última hora
al projecte. Ja és fet. Són els instituts Joan d’Àustria i Isabel
d’Aragó.
-Un grup escolar. Ja és fet. És el grup escolar J. A. Parera. Al
mateix edifici hi ha una escola municipal de formació
professional i una biblioteca.
-Una guarderia. Prevista a la plaça dels Pòrtics, existeix
realment als blocs de la Caixa (Andrade, 184), fora ja d’aquest
sector.
-Un ambulatori. Funciona a Bach de Roda-Concili de Trento.
No hi ha servei d’urgències i, a més, per complicacions
burocràtiques, va deixar de funcionar també el servei de medicina general, per la qual cosa els veïns han d’anar a
l’ambulatori de la Sagrera, i hi ha només servei d’especialitats.
A la vora, als baixos d’un bloc de pisos monumental, hi ha
una comissaria de policia.
-Un cinema. El Levante, que ja funcionava abans d’aprovarse el pla.
-Un edifici públic. Consisteix en la residència de treballadors
Gaudí, situada al costat dels instituts i de la caserna de la
policia armada, als carrers de Selva de Mar-Concili de Trento.
Hi ha una altra residència per a noies al col·legi de les
Marianistes, als carrers de Guipúscoa-Bach de Roda.
-Una parròquia. La de Sant Lluís Gonçaga, a Concili de Trento,
183. Disposa d’alguns locals que són utilitzats pels grups
que habitualment funcionen al voltant de les parròquies.
Les previsions oficials, doncs, han estat acomplertes.
Una altra cosa és veure si amb aquest equipament n’hi ha
prou. Un sol col·legi oficial per a la població escolar del sector
—i de tot el sector veí, car entre la Gran Via i el carrer de
Guipúscoa no n’hi ha d’altre fins a la Pau— és clarament
insuficient. Al Col·legi Nacional Brasil, a la banda de baix de
la Gran Via, tocant al carrer Cantàbria, hi van nens del barri,
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el cinema Levante, que ja funcionava, i preveia tres etapes:
una que es desplegaria en el territori de més enllà del grup
Juan Antonio Parera, per sobre del carrer Guipúscoa, i dues
més que es desenvoluparien en el territori entre Guipúscoa i
Gran Via, en una primera fase des de Bach de Roda a Selva
de Mar, i en una última fase de Selva de Mar al carrer d’en
Prim. S’abandonava ja definitivament l’estructura de l’illa
de cases octagonal i tancada i s’adoptava una nova estructura de distribució de blocs.
Després de les modificacions de rigor, el Pla Parcial
redactat per l’arquitecte Giralt Ortet fou aprovat el 1958 i la
Comissió d’Urbanisme va prendre al seu càrrec la realització,
com ho havia fet ja en l’actuació al Bon Pastor i en d’altres
sectors. Aquest Pla Parcial de la Zona Levante-Norte va con-
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Sant Martí de Provençals, segons un pla del
segle XVIII. Aquest antic nucli rural es
conserva encara, en part, al cor de
l'actual Verneda

però de fet ja té prou feina a cobrir una minsa part de les
necessitats escolars de la part alta del Poble Nou. L’autopista
és una barrera evident, malgrat els passos elevats. La manca
d’una Llar del Jubilat ha estat justificada oficialment pel fet
que en ser un polígon nou la mitjana d’edat dels habitants és
baixa, i el nombre de vells, reduït. Però aquesta excusa posa
en tot cas en evidencia la necessitat de guarderies, que no
existeixen.
Quant als espais lliures, cal no deixar-se enlluernar
per l’existència de places —Pòrtics, Infància i Repòs—,
d’espais entre blocs i dels jardinets davant la comissaria.
Aquests espais, que suposen en teoria per al barri tenir un
dels percentatges més elevats de Barcelona de verd per
habitant —vint metros quadrats—, en realitat serveixen de
ben poc, perquè no són utilitzables socialment o perquè des
que van ser inaugurats ni una sola vegada s’hi ha presentat
cap servei de manteniment de l’Ajuntament i es troben en un
estat lamentable, plens de sots que després de cada ruixat
resten dies i dies convertits en bassals. La placa d’Eduard
Torroja ha estat encimentada i serveix de pista de patinatge.
Referim-nos finalment a les instal·lacions esportives.
Només hi ha les municipals cedides al Júpiter (piscina
descoberta i camp de futbol), inaugurades el 1969 i que de
fet han de servir per a 100.000 persones car no n’hi ha d’altres
de públiques en tota la Verneda. Els diumenges, els joves
poden fer servir les pistes esportives de l’Escola Professional
del Clot. La parròquia té també un camp de futbol obert al
barri i després hi ha una pista de patins i una altra de
petanca, però això és una altra història, que, per les seves
implicacions polítiques, serà millor tractar quan parlem de
l’Associació de Veïns.

LA VERNEDA O SANT MARTÍ?
En aquest sector té el seu local social (Fluvià, 212)
l’Associació de Veïns Sant Martí de Provençals, que fins pel
setembre de 1975 va ser l’única de tota la Verneda. Tenia
motius de sobres per haver fet sentir constantment les seves
queixes per la manca d’equipaments i les deficiències
urbanístiques del barri. En lloc d’això, es limitava a organitzar

pacífics campionats de petanca al davant de l’associació i a
escriure sense parar cartes als diaris reclamant per al barri
el nom de Sant Martí de Provençals, car consideraven
inadequat el de la Verneda. «Aquí se encontraba el núcleo
fundamental del municipio de Sant Martí y nosotros reivindicamos esa denominación. Ya hemos conseguido que en la
próxima edición de la guía urbana el barrio conste con este
nombre», deia el senyor Jordi Coderch Brio, que n’era
aleshores president, en una entrevista a«Mundo Diario». (27)
I en una carta al director de «Tele/eXpres» (28) explicava
amb més detall la seva versió:
«Sin causa que lo justifique y de unos años a esta
parte, viene produciéndose el extraño fenómeno de designar a
este barrio con el nombre de la Verneda, denominación a

L’Associació de Veïns Sant Martí de
Provençals es limitava a organitzar
pacífics campionats de petanca al
davant de l’associació i a escriure
sense parar cartes als diaris
reclamant per al barri el nom de
Sant Martí de Provençals, car
consideraven inadequat el de
la Verneda
todas luces inadecuada ya que lo que se conocía desde tiempo inmemorial por la Verneda es el espacio situado màs allà
de la riera de Horta (hoy calle Prim) hasta el margen occidental del río Besós...»
Sense que vulguem deturar-nos massa en una qüestió
tan accidental, val la pena discutir aquesta afirmació.
Realment més enllà de la riera d’Horta i fins i tot més enllà
del Besòs hi hagué una verneda, ho hem explicat. Els verns
desaparegueren i només en restà el nom. Ningú no podrà dir
doncs que sigui inadequat el nom de la Verneda per a les
cases del Patronat Municipal de la Vivenda fetes a la riba del
Besòs. No ho discuteix el president de l’Associació de Veïns,
però sí que ho fa amb l’extensió del nom a tots els altres
grups de vivendes que s’han aixecat fins al carrer
d’Espronceda.
Erra de mig a mig. Erra quan diu que «el núcleo fundamental del municipio de Sant Martí» es trobava a l’actual
barri de la Verneda, perquè Sant Martí no tingué mai un
«núcleo fundamental», sinó diversos: el Clot, el Poble Nou, la
Sagrera, el Camp de l’Arpa... I el fonamental, és a dir aquell
en el qual hi havia l’Ajuntament, era el Clot, i no la Verneda.
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CANVI DE JUNTA
El senyor Coderch, quan era president, va molestar-se
un dia perquè es va dir per primera vegada en un diari (29)
que no feia altra cosa que jugar a petanca i va aclarir que no
era veritat, que també havien muntat un club d’inversions i
«gracias a él algunos vecinos se han enterado de que existe
algo más que fútbol», (30) i afegí que eren molt amics del
regidor del districte, senyor Canalda, «el cual siempre nos ha
ayudado mucho e incluso es socio de la asociación».
Aquesta polèmica es produïa en vigílies de les eleccions
que havien de renovar o reelegir la directiva. Un sector de
socis volien una renovació que donés aires reivindicatius a
l’Associació i la deslligués dels interessos del senyor Canalda.
En una assemblea ordinària de principis de 1975 no va aprovar-se l’acta de l’assemblea anterior, no van acceptar-se els
noms proposats per a cobrir els càrrecs vacants de la junta i
va demanar-se la dimissió dels que hi quedaven, cosa que va
aconseguir-se després d’unes hores de tensió. Fou elegida
una junta provisional i van convocar-se eleccions per al dia 9
de març. Malgrat les maniobres continuistes del defenestrat
president petanquer, va guanyar la junta de renovació, si bé,
a causa de no haver aconseguit els dos terços dels vots
necessaris segons els estatuts, va quedar com a junta provisional. En unes noves eleccions, per l’agost, la junta de
renovació va aconseguir ja aquests dos terços i va constituirse en definitiva. Entre les maniobres efectuades per la junta
continuista cal consignar la d’anar recollint vots delegats a
favor seu per les cases, cosa permesa pels estatuts. Malgrat
això, des d’agost de 1975, l’Associació de Veïns té junta nova,
i en lloc de preocupar-se per fer desaparèixer el nom de la

Verneda es preocupa de denunciar les deficiències i reivindicar espais per a equipaments. Pel març de 1976 s’ha adherit
a l’Assemblea de Catalunya. L’Associació disposa de dos petits
locals, un d’ells amb bar.
De totes maneres, l’antic president no ha renunciat a
recuperar el poder perdut i, ajudat pel regidor del districte,
que no veu amb bons ulls la nova junta, manté el seu prestigi
a través del club de petanca. Així, ha aconseguit que el regidor li muntés una espectacular pista per jugar a petanca,
tancada i amb sis focus, que ha costat un milió, mentre que
la junta actual de l’Associació només ha aconseguit que el
regidor senyor Canalda encimentés la plaça d’Eduard Torroja
per convertir-la en una pista de bàsquet, que per les seves
dimensions reduïdes s’ha quedat en projecte i és utilitzada
en realitat com a pista de patinatge.
Un cas clar d’aquesta discriminació que fa el regidor
a l’hora de concedir instal·lacions esportives va posar-se de
manifest quan, en vigílies de les eleccions, membres del Club
de Futbol Provençals —una secció de l’Associació de Veïns—
van anar-lo a veure per a reivindicar com a camp de futbol un
solar proper a la Gran Via. La resposta del senyor Canalda fou
que depenia de qui guanyés les eleccions de junta que el
camp es fes o no.

EL GRUP DE VIVENDES SINDICALS JUAN
ANTONIO PARERA
A l’altra banda del carrer Guipúscoa, al sector del que
fins ara parlàvem li correspon el grup de vivendes sindicals J.
A. Parera. Aprovada la seva construcció el 1956, tres empreses
constructores van aixecar en dos anys, sobre una superfície
de dotze hectàrees, 1.637 vivendes, 206 locals comercials i el
grup escolar Fuentes Martín, que constitueix tot l’equipament
previst per a les deu mil persones que el poblarien.
Afortunadament l’ambulatori de Bach de Roda no queda lluny,
però, d’instal·lacions esportives i guarderies, res de res. Els
teòrics espais lliures es troben en un estat lamentable. Antics
pares infantils són avui una ruïna.
El polígon limita, per dalt, amb la Perona. Entre els
blocs i les barraques, una terra de ningú s’estén com una
mena de frontera que suavitza les tensions existents entre les
dues comunitats. Ja veurem aquesta qüestió amb més detall.
Un monumental emblema esgrafiat en la paret exterior d’un dels blocs indica triomfalment que fou l’Organización
Sindical la promotora dels blocs. L’emblema s’ha deteriorat a
la mateixa velocitat que els blocs i avui és, més que un signe
d’orgull, una mostra de qui és el responsable del mal estat
del barri.
Molt a la vora hi ha el Centre Social Sindical,
indiscutiblement el millor local social de la Verneda. La seva
sala d’actes ha estat cedida sovint a entitats que l’han
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El que hi havia, i hi ha encara a la Verneda, és l’antiga
parròquia de Sant Martí, però mai no hi hagué al seu voltant
un nucli urbà, i menys a l’època moderna, sinó camps de
conreu i masies.
Erra també l’ex-president de l’Associació de Veïns quan
diu que «sin causa que lo justifique y de unos años a esta
parte viene produciéndose el extraño fenómeno de designar
este barrio con el nombre de la Verneda». Si agafés un plànol
de començament de segle veuria que el que ha de ser la ronda
de Sant Martí i són ara les barraques de la Perona es deia ja
des dels seus inicis al carrer d’Espronceda «el camí de la
Verneda», i veuria també que una fàbrica que hi hagué al
costat de l’escorxador vell —aproximadament on ara hi ha la
placa dels Pòrtics—, molt a la vora d’on ara ell i d’altres juguen a petanca, es deia ja «la fàbrica de la Verneda». El nom
de la Verneda, per extensió, s’ha utilitzat des de sempre per a
denominar els límits de l’actual barri, per més que li sàpiga
greu a l’ex-president, senyor Coderch, disposat a anar
contracorrent i a donar un aire erudit a la seva associació.
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Pati interior d'una illa de cases del polígon de
vivendes sindicals Juan Antonio Parera, a la
Verneda. La fotografia és prou eloqüent sobre
les pèssimes condicions de salubritat en què
juguen i estudien els nens de l'escola que
hom ha aixecat dintre d'aquest pati

demanada, i els darrers temps és utilitzada amb assiduïtat
per grups de cenetistes.
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EL SECTOR LIMITAT PER CANTÀBRIA,
PRIM I GUIPÚSCOA
Correspon a la segona etapa de realització del polígon
Sant Martí, és a dir, a la part superior de Guipúscoa més
enllà del grup sindical Juan Antonio Parera i del sector al
voltant de l’església de Sant Martí Vell. Forma un conjunt de
blocs de vivendes urbanitzat, de manera que no té res a veure
amb les illes Cerdà. Localitzar un número determinat del
carrer Menorca es converteix en una veritable complicació per
al qui visita per primera vegada el sector.
L’equipament escolar públic d’aquest sector consisteix
en els col·legis nacionals Menéndez Pidal i Diego de Velázquez,
de construcció recent. Una delegació de l’institut Joan d’Àustria que hi havia a Menorca-Puigcerdà va deixar de funcionar
en acabar el curs 1973-1974. Van dir que era per a fer-hi
reparacions, però, de fet, no va obrir les portes ni l’any 1974
ni l’any 1975. És en aquest sector on desplega més les seves
activitats l’Associació de Veïns denominada de la Verneda
Alta.
La zona d’influència d’aquesta Associació és, segons
els estatuts, el sector de la Verneda comprés entre els carrers
del Treball, Guipúscoa, Can Oliva i la ronda de Sant Martí, és
a dir, la part de dalt de Guipúscoa exclosos el grup sindical
Juan Antonio Parera i les cases del Patronat Municipal de la
Vivenda, al límit amb Sant Adrià. Són, de totes maneres, uns
límits molt elàstics, car a l’hora de la veritat aquesta associació de veïns col·labora molt estretament amb la que cobreix
la part inferior de la Verneda, entre el carrer Guipúscoa i la
Gran Via, que és la de Sant Martí de Provençals. Precisament
l’associació de la Verneda Alta rebé autorització per a constituir-se per l’agost de 1975, concretament quan es consumava
de manera definitiva la renovació de la junta de la de Sant
Martí de Provençals.
L’Associació de Veïns de la Verneda Alta va haver d’esperar quinze mesos a rebre l’autorització, degut en bona part
a l’oposició del regidor Canalda, que no volia veure torbada la

seva tranquil·litat amb l’existència d’una associació reivindicativa. Canalda al·legava que l’Associació de Sant Martí de
Provençals, aleshores amb una junta fidel a ell, com ja hem
vist, cobria tot el sector i no en feia falta cap més. Quan la
junta de l’Associació de Sant Martí va canviar, el regidor va
veure perdut un reducte addicte i devia pensar que, puix que
se li havia acabat la tranquil·litat, més valia quedar bé donant
llum verda a una altra associació. I així va néixer la de la
Verneda Alta. Només quedava addicta al regidor l’Associació
de Caps de Família de la Verneda, formada majoritàriament
per botiguers del mercat de Provençals, construït recentment
en aquest sector, (31) i amb especial incidència al grup sindical J. A. Parera.

L ENSORRAMENT DEL CARRER HUELVA
L’Associació de Veïns de la Verneda Alta va tenir ocasió
d’estrenar-se amb un succés tràgic ocorregut al carrer de
Huelva, entre els de Cantàbria i Agricultura. En un solar, on
el pla parcial de la Zona Levante-Norte preveia una zona
verda i un centre social, va començar-hi a fer un aparcament

L’Associació de Veïns de la
Verneda Alta va haver d’esperar
quinze mesos a rebre l’autorització,
degut en bona part a l’oposició del
regidor Canalda, que no volia veure
torbada la seva tranquil·litat amb
l’existència d’una associació
reivindicativa
de dues plantes subterrànies. Van fer-se els treballs de
pilonament necessaris a la banda on hi havia dos blocs de
disset pisos, però no van fer el mateix a l’altra banda, on hi
havia dos blocs de deu pisos i un parvulari. La conseqüència
fou que el 21 d’octubre de 1975 hi hagué un despreniment de
terres i dos treballadors van morir enterrats. Dos més van
salvar la vida de miracle. (32) Van unir-se a l’exigència de
responsabilitats les dues associacions de la Verneda Alta —que
havia celebrat la seva primera assemblea i elegit la junta
directiva tot just un mes abans— (33) i Sant Martí, però
aquestes responsabilitats van quedar una vegada més diluïdes
en els laberints judicials, les ofertes d’indemnitzacions
econòmiques a les vídues, i pel fet que els treballadors eren
subcontractats i pertanyien a empreses diferents.
Després d’aquest fet, l’Associació s’ha distingit en la
reivindicació d’un solar que, segons la rectificació del Pla
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A la una de la matinada del dia 8
d’octubre de 1975, en els dies tensos
que seguiren l’execució de tres
militants del FRAP i dos d’ETA i
precediren la mort del general
Franco, va produir-se un tràgic
malentès que costà la vida de
cinc persones
La protesta dels veïns venia motivada no solament pel
canvi d’ús del solar sinó pel fet que uns altres dos locals del
barri, que originàriament havien de ser centre social, han
estat habilitats com a escola privada l’un i com a botiga de
mobles l’altre. (34)
Finalment, però, els veïns van aconseguir salvar el
solar per a ús públic i avui és una plaça enjardinada que porta el nom —triat i posat pels mateixos veïns en una
inauguració popular— de plaça de la Verneda. Poques setmanes després, en vista de l’èxit, els veïns emprenien la reivindicació d’un altre solar, a Santander-Pont del Treball, on,
malgrat estar qualificat com d’equipaments pel Pla Comarcal, començava a fer-s’hi un edifici d’oficines. (34 bis)
Al marge d’aquestes qüestions, l’Associació de Veïns
de la Verneda Alta s’ha sumat a les queixes de la de Sant
Martí per a demanar semàfors per als carrers principals del
barri, arranjament dels espais lliures, i més neteja. Asseguren
que les rates de la Verneda tenen fama de ser més grosses
que les del Poble Nou, que ja és dir.
Quant a equipament, ens hem de remetre una vegada
més al consignat per al primer sector, que és de fet l’únic de
tota la Verneda. En el sector concret a què ens referim ara ja
hem dit que no hi ha altra cosa que dos col·legis nacionals, i
que la filial de l’institut Joan d’Àustria, del carrer Puigcerdà,
és tancada des de setembre de 1974. Deu acadèmies i les
habituals guarderies i parvularis privats i situats en pisos

cobreixen com poden les necessitats escolars. D’esports i de
sanitat, res de res.
A la part més alta d’aquest sector —Cantàbria-Santander— hi ha el grup de vivendes sindicals Nuestra Señora
de la Fe, amb 284 vivendes.

LA BARRIADA DE CAMPO ARRIAZA
Més enllà del carrer d’en Prim, a la part de dalt de
Guipúscoa, hi ha dues barriades: la del Patronat Municipal
de la Vivenda, de la qual ja hem parlat i que té una vida
social en certa part autònoma, i la de Campo Arriaza, que
depèn en tot i per tot de la resta de la Verneda, car no té
absolutament cap mena d’equipament propi. Unes 8.000
persones hi viuen en cases que es van començar a fer fa uns
quinze anys, amuntegades, sense zones verdes ni cap mena
d’equipament. Els carrers no són pavimentats i es calcula la
densitat d’aquest barri en 1.200 persones per hectàrea. (35)
Per intentar millorar la seva situació, els veïns
d’aquesta barriada van iniciar el procés tradicional: reunions,
cartes a les autoritats, visites a l’Ajuntament, assemblees
àmplies, manifestacions... Quan finalment van decidir-se a
sortir al carrer abandonant els «conductos reglamentarios»
va ser, com a tants d’altres llocs, quan van començar a aparèixer símptomes de solució. El mes de setembre de 1976
l’Ajuntament els va dir que els sis passatges de Campo Arriaza
serien arranjats com volguessin els veïns, i que per això calia
que ells mateixos fessin un projecte de com els volien i
l’Ajuntament s’encarregaria de portar-lo a terme. Aquesta
resposta va sorprendre tothom, pel que tenia de desacostumada.
Els veïns van convocar assemblea i allà van decidir
contestar l’Ajuntament que volien que els passatges fossin
tancats a la circulació rodada, i convertits en illes per als
vianants amb arbres, bancs, jocs per a infants, i pavimentació
que evités el fang. Ara veurem quan l’Ajuntament converteix
en realitat aquest projecte tan esplèndid. (36)

ENTRE LA PAU I LA CASERNA DE
LA POLICIA
El sector entre Guipúscoa i Gran Via, i entre Prim i Selva de Mar, correspon a la tercera etapa de desenvolupament
del polígon Sant Martí de la Comissió d’Urbanisme i és per
tant el de realització més recent. Situat entre el polígon de la
Pau i el primer sector de la Verneda, depèn absolutament
dels equipaments públics d’aquests sectors, si bé el camp
del Júpiter i la guarderia de la Caixa es troben dintre del
perímetre que ara comentem. Hi ha també en un extrem
d’aquest sector la caserna de la policia armada, on, a la una
de la matinada del dia 8 d’octubre de 1975, en els dies tensos
que seguiren l’execució de tres militants del FRAP i dos d’ETA
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Parcial del barri —aprovada el 17-XII-1962—, havia de destinar-se a centre social 220 metres quadrats de superfície i a
zona verda 2.500 metres quadrats. Per això la sorpresa dels
veïns va ser majúscula quan van veure que a la primavera de
1976 s’hi començava a fer un aparcament subterrani. Les
primeres investigacions van permetre d’assabentar-se que el
solar havia estat venut per quatre milions de pessetes i que
s’hi anava a fer un centre comercial, cosa tanmateix ben
diferent d’un centre social. Aquest solar queda situat entre
els carrers de Cantàbria, Huelva, Menorca i Agricultura.
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El 13 de novembre de 1976 alguns veïns del
sector de la Verneda Alta van fer una
inauguració popular d'una plaça amenaçada
per les immobiliàries i salvada després d'una
llarga lluita reivindicativa entre els carrers
Puigcerdà, Menorca i Maresma

iniciat el tiroteig va fer suposar a algun mitjà d’informacíó
que tot podia haver-se tractat d’un malentès causat pel
nerviosisme d’un sentinella.
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LA PAU, UNA ACTUACIÓ SINDICAL QUE
ES PRETENIA MODÈLICA

i precediren la mort del general Franco, va produir-se un tràgic malentès que costà la vida de cinc persones. No és possible
de moment donar altra informació que la que la Jefatura
Superior de Policia mateixa va donar en una nota oficial:
«A la una de la madrugada del día de hoy, y desde un
turismo de color blanco marca Morris se efectuaron varios
disparos de metralleta contra la fachada del acuartelamiento de la Policía Armada de La Verneda.
»Los centinelas de dicho acuartelamiento repelieron
la agresión y en ese momento un turismo en el que viajaban
cuatro personas que pasaba frente al cuartel y cuyos ocupantes no atendieron o no se apercibieron de las advertencias de
los mencionados centinelas, se interpuso entre los agresores
y las fuerzas de la Policía Armada, siendo alcanzado por el
fuego cruzado. A consecuencia de los disparos resultaron
muertos, instantàneamente don José Martínez Vélez, de cincuenta años, su esposa, doña Antonia Pérez Fuentes, de cuarenta y nueve años, y el hijo de ambos, don Antonio Martínez
Pérez, de veintidós, y herido de gravedad el cuarto ocupante
del turismo, don Rafael Gutiérrez Porras, quien fue trasladado urgentemente al hospital de San Pablo, donde se halla
ingresado.
»Simultáneamente, regresaban al cuartel de La
Verneda dos patrullas que momentos antes habían sido comisionadas para actuar en relación con unos tiros oídos desde el acuartelamiento y que habían tenido lugar en la calle
Prim, a la altura de la del Trabajo. Por disparos procedentes
del cuartel de la Policía Armada en el tiroteo antes descrito,
resultaron alcanzados el cabo primero don Juan Antonio Alba
Escalera, el cabo segundo de las mismas fuerzas, don José
San Nicolàs Sánchez, que resultaron muertos, y heridos de
pronóstico reservado el policía armado don Manuel Fernández
Brito.»
Eren dies en què s’havien produït atemptats contra
policies armats que feien de sentinella en diversos casernes
de l’Estat espanyol, i el fet que no es trobés cap rastre del
Morris blanc que, segons la nota oficial de la policia, havia

Ens cal veure finalment, en aquest extrem sud-oriental de Barcelona, el grup de vivendes la Pau, que va fer l’Obra
Sindical del Hogar, l’any 1966, a l’extrem més pròxim a Sant
Adrià. Constitueix de fet un barri ben diferent de la Verneda,
més aviat vinculat al del Besòs per a les lluites reivindicatives,
i si el tractem dintre d’aquest capítol és únicament per les
referències històriques que hem fet sobre els terrenys on avui

Fins gairebé al 1960 Guipúscoa no
substituirà Pere IV com a via
d’accés a Barcelona des del
Maresme. Finalment serà l’autopista
de la costa (prolongació de la Gran
Via) la que esdevindrà l’accés
definitiu, cap al 1970
s’aixeca el grup la Pau. D’altra banda, l’equipament social
del grup és tan migrat que no pot pas considerar-se que sigui
autònom. El mal és que tampoc ni la Verneda ni el poblat del
Sud-oest del Besòs, barris veïns, no li resolen gran cosa
d’aquests dèficits. El grup la Pau és interessant d’estudiar
sobretot per l’activitat portada a terme per la seva associació
de veïns. Resulta ben xocant, a aquest respecte, que un altre
grup sindical situat a l’altre extrem de la Verneda, el J. A.
Parera, no hagi fet sentir gens les seves queixes, mentre que
la Pau ha estat un dels barris que més assíduament han
aparegut a la premsa dels últims anys. Vegem-ne els motius.
Per ordre de 25 de juliol de 1946 l’Estat estableix l’accés
a la ciutat “por la prolongación de la calle Aragón”. (37) La
prolongació d’Aragó és Guipúscoa. De fet, però, fins gairebé
al 1960 Guipúscoa no substituirà Pere IV com a via d’accés a
Barcelona des del Maresme. Finalment serà l’autopista de la
costa (prolongació de la Gran Via) la que esdevindrà l’accés
definitiu, cap al 1970.
És doncs en aquells moments que Guipúscoa era
l’entrada a Barcelona per als viatgers que venien de França
per la costa, que l’Obra Sindical del Hogar decideix portar a
terme, just a la porta de la ciutat, un polígon que li permetés
recuperar un prestigi que tenia ben perdut per les lamentables actuacions anteriors. El 1963 s’aprova definitivament
aixecar dues mil cinc-centes vivendes sobre un solar de
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Amb motiu dels actes
commemoratius dels «25 anys de
pau» promoguts amb gran
desplegament propagandístic des del
Ministeri d’Informació i Turisme, es
decideix donar al nou polígon de
vivendes el nom de «La Pau», i pel
1966 Franco l’inaugura oficialment
durant la seva visita a Barcelona.
mensualitats diferents —2.500 les més cares i 850 les més
barates. «Los estandares medios son en todos los tipos bastante superiores a los de la Trinidad, y en muchos casos a la
normativa vigente» es diu en un informe de la Sección de
Estudios de la Vivienda. (39)
La voluntat exemplificadora i de prestigi de l’Obra Sindical del Hogar no va passar, però, del disseny de les vivendes
i de la distribució dels blocs. «Al poco de ser habitadas las
viviendas, comenzaron a manifestarse deficiencias de construcción: goteras en las cubiertas, inundaciones en los sótanos, filtraciones en las paredes por carencia de càmaras de
aire, deficiencias en las instalaciones de agua que están
provocando infinidad de humedades en los techos y paredes
interiores, etc... Los materiales de construcción empleados
(según informe técnico que poseemos), así como los elementos auxiliares sanitarios y grifería, se ha comprobado que son
de muy deficiente calidad. Citamos como ejemplo que a los

dos años de inaugurado el grupo tuvieron que ser reparadas
la totalidad de las viviendas». (40)
El 1967 es forma l’Agrupació de Veïns. (41) Comencen
les reclamacions pels conductes burocràtics habituals, reclamacions que segueixen l’habitual camí de la paperera i
reben l’habitual resposta del silenci. Comencen les expedicions
dels veïns als diaris i les expedicions dels periodistes a la
Pau. Aviat les deficiències ja estan concretades en les manifestacions dels veïns a periodistes: mala qualitat dels materials i manca de contractes, i no realització dels equipaments
previstos inicialment.

DEFICIÈNCIES DE CONSTRUCCIÓ
O el pressupost de l’OSH era curt o l’empresa constructora —BECOSA, dissolta un cop acabada la feina, com
és habitual— s’havia embutxacat més diners del compte. La
realitat és que es van fer servir materials de la pitjor qualitat.
Tots els sostres dels últims pisos van haver-se de reparar als
pocs anys de ser habitats, per tapar les goteres, reparacions
que naturalment van ser a càrrec dels inquilins, sense saber
si l’OSH els les abonaria.
L’altre problema important era el de les clavegueres.
Segons dades municipals, el punt més alt del barri es troba
solament a dotze metres sobre el nivell del mar. D’altra banda, abans de començar la construcció del polígon es va haver
de procedir a un important farciment del terreny, car era
notablement accidentat, en trobar-se al costat de la sèquia
Madriguera —entre aquesta i el Camí Negre. De seguida van
produir-se embussos en els desguassos de les vivendes a
causa de la poca inclinació de la xarxa de clavegueres —del
0,3 al 0,5 per cent— i de la falta d’informació als habitants,
que procedien en part de les barraques de Can Valero, a
Montjuïc. En un estudi tècnic que va fer pel desembre de
1969 la secretaria tècnica de l’OSH, asseguraven haver trobat
als desguassos culleretes, pinyols d’oliva, draps, cabells, cotó
fluix, plomes d’au, agulles d’estendre la roba, envasos de
plàstic i fins i tot un os de pernil. (42) Aquest informe fou
utilitzat per Sindicats per a desviar el problema, atribuint
tota la responsabilitat als veïns.
La qüestió és que no va solucionar-se res, i els veïns
van adoptar solucions diverses, que anaven des de rebentar
els desguassos a nivell del soterrani i deixar que aquest s’anés
inundant, fins a desviar-los directament al carrer. (43) Els
soterranis inundats són des d’aleshores una característica
específica del barri de la Pau, amb l’agreujant que les vivendes
dels porters estan també al soterrani, separades només per
un envà dels compartiments inundats. La pudor i la humitat
d’aquestes porteries és fàcil d’imaginar. Fins fa poc l’OSH
enviava de tant en tant camions-cisterna a buidar l’aigua dels
soterranis. Ara, però, això s’ho hauran de fer els veïns. (44)
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165.000 metres quadrats. L’Obra Sindical del Hogar va invertir 865 milions en aquest polígon, que realitzà una sola
empresa constructora, BECOSA.
La construcció queda acabada el 1966, i immediatament començaren a habitar-se les vivendes.
Amb motiu dels actes commemoratius dels «25 anys
de pau» promoguts amb gran desplegament propagandístic
des del Ministeri d’Informació i Turisme, es decideix donar al
nou polígon de vivendes el nom de «La Pau», i pel 1966 Franco l’inaugura oficialment durant la seva visita a Barcelona.
Les vivendes van distribuir-se segons vuit tipus, de
manera que a cada bloc —n’hi ha vuit al polígon— li correspon un tipus de vivenda. Aquests vuit tipus de distribució,
que els veïns consideren correcta, (38) s’apleguen en tres
categories, segons els metres quadrats de superfície. Hi ha
vivendes de 60, de 75 i de 120 metres quadrats, per les quals
els inquilins van pagar aportacions inicials diferents —70.000
pessetes les més cares i 13.000 les més barates— i paguen
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La lluita més recent iniciada pels veïns de la
Verneda és la mateixa que temps enrera van
portar a terme els del Besòs i la Pau: la neteja

Pel febrer de 1974 els veïns van escriure una carta al
ministre de la Vivenda, carta que, a diferència de les anteriors,
va tenir una ràpida resposta. (45) En ella prometia solució
ràpida a tots els problemes. Els veïns van concedir una treva,(46) però el mes de juny, ja tips d’esperar, van convocar
una assemblea per mitjà de cartells repartits pel barri, on,
sobre la reproducció d’un bitllet de mil pessetes, es llegia:
«Pagados: 105 millones para conservación del barrio. ¿Dónde están?» A l’assemblea, van acordar deixar de pagar les
quotes mensuals d’amortització i conservació. (47) Pel setembre eren ja un miler les famílies que no pagaven (el 40 per
cent del total) i l’OSH anunciava un pressupost especial de 400
milions de pessetes per a fer reparacions als diversos polígons de
vivendes que tenia escampats per les comarques barcelonines.
Una part corresponia, naturalment, a la Pau. (48)
Aquest pressupost especial va ser, quan va aplicar-se,
la riota de veïns i d’altres ciutadans, car van destinar-se
gairebé íntegrament només a pintar les façanes, (49) allò
que en diem fer una cara nova a les vivendes sindicals. Però
els problemes de fons persistien, i persisteixen encara.
En deixar de pagar els veïns les amortitzacions, l’Obra
Sindical del Hogar va traspassar el polígon a l’Institut Nacional de la Vivenda, el qual va començar immediatament a
amenaçar els qui no paguessin amb el desnonament, i va
advertir que a partir d’ara les reparacions serien per compte
dels veïns, sense que haguessin de pagar les quotes que per
aquest concepte pagaven a l’OSH. L’actitud dels veïns, però,
no ha variat amb el canvi de titularitat, i continuen reclamant
reparació als desperfectes i negant-se a pagar. (50)
El traspàs de poders de l’OSH a l’INV ha comportat
també un altre problema greu: l’acomiadament de tots els
porters del barri, 54 en total, i dels nou administratius que hi
havia a l’oficina que l’OSH tenia al barri. En desentendrese’n l’Obra, el mes de juliol de 1976, va deixar de pagar els
salaris a porters i administratius i l’INV va dir que ell no volia
contractar-los. Van haver de portar el cas a Magistratura,
per obtenir almenys indemnitzacions. Se suposa, però, que,
malgrat que deixin de cobrar el salari, els porters no perdran
els pisos soterranis que ocupen. (51)

Una bona mostra de la mala qualitat de la construcció
és el fet que el 10 de setembre de 1976 s’ensorrés el paviment
d’una taverna del bloc 45. Sembla que no hi havia més bigues
que unes de molt primes de fusta i que el paviment s’aguantava purament per la pressió dels revoltons prefabricats
encaixats els uns amb els altres. El taverner s’havia adonat
feia temps que el paviment feia panxa i havia anat a queixarse a l’administrador de l’OSH. Ningú va fer res per solucionar-ho, i encara sort que la gent que era dintre la taverna
quan va ensorrar-se el paviment se’n sortí només amb algunes
lesions lleus. (52)
Aquest ensorrament va coincidir amb la campanya
que s’estava portant a terme al Besòs amb motiu de les esquerdes dels blocs i de l’ensorrament del paviment d’un magatzem, i la lluita dels dos barris va unir-se un cop més. A la
Pau, les esquerdes també són abundants.

ABSÈNCIA D'EQUIPAMENT
Al projecte inicial es reservava un ampli espai just al
centre del polígon per als equipaments socials necessaris. El
1971 comencen a aixecar en aquest solar un monumental
edifici de disset pisos. El misteri més absolut rodeja el destí

En deixar de pagar els veïns les
amortitzacions, l’Obra Sindical del
Hogar va traspassar el polígon a
l’Institut Nacional de la Vivenda, el
qual va començar immediatament a
amenaçar els qui no paguessin amb
el desnonament
d’aquest edifici. Els veïns el reclamen per a guarderies, locals
de reunió i serveis mèdics. L’edifici, en l’actualitat, continua
buit i continuen mancant guarderies, serveis mèdics i llocs
de reunió. Els baixos ara són ocupats per la Caixa d’Estalvis,
que ha cedit el seu primer local al barri a l’Associació de
Veïns. Jubilats, joves i veïnatge han de compartir aquest
local. L’Agrupació de Veïns es reunia fins fa poc on podia: de
vegades al grup escolar, on hi ha una activa Associació de
Pares d’Alumnes, i de vegades al carrer. (53)
El veïns reclamen també un solar a l’altra banda del
carrer Guipúscoa com a poliesportiu per al barri, que podria
servir també com a pati de jocs del col·legi nacional, si s’hi
fes un pas subterrani. (54)
Alguns nens del barri van a l’Escola parroquial de les
santes Juliana i Semproniana o als Gabrielistes de Sant Adrià.

La resta, que no caben al col·legi nacional, a les acadèmies
privades, especialment a l’acadèmia La Paz, que va esdevenir
cèlebre per l’atapeïment de criatures a les aules, quan encara no era fet el col·legi nacional i l’acadèmia era l’únic centre
escolar del barri.
Quant al local social, l’Organización Sindical va contestar a una petició de l’Agrupació de Veïns per utilitzar un
pis del gratacels —el «mastodonte», li diuen— amb la carta següent:
«En relación al escrito presentado en esta delegación
solicitando un Centro Social para el grupo La Paz, he de
manifestarle que las posibilidades sindicales a este respecto
son muy escasas, dada la carencia de locales propios disponibles.

L’Associació de Veïns de la Pau ha
estat l’única de Barcelona,
juntament amb la Joan Maragall,
que ha hagut de suspendre les
seves activitats durant uns mesos
per ordre governativa
»El edificio singular a que se hace referencia en el
escrito, està en tràmite de ser adjudicado a la Obra 18 de
Julio, adscrito a la Seguridad Social, donde piensa instalar
un ambulatorio que ocuparía todas las dependencias.
»El espacio mínimo necesario para satisfacer dignamente las atenciones sociales de una barriada como La Paz
sería del orden de 600 a 700 metros cuadrados. Preveyendo
esta circunstancia, la Organización Sindical estableció, a
menos de un kilómetro de distancia, el Centro Social Verneda
en el barrio colindante del mismo nombre, donde se dispuso
de un local apto para contener las instalaciones necesarias.
Este centro està en pleno funcionamiento y atiende, dentro de
lo posible, las necesidades de Verneda y La Paz.» (55)
En resum, doncs que, ja que no hi ha els 700 metros
quadrats necessaris, és millor no fer res i amuntegar-se tots
al centre social de la Verneda. Almenys, aquesta carta va
servir per a aclarir l’ús futur del gratacels aixecat al mig del
polígon: un ambulatori, que encara és hora que es posi en
funcionament.
La Pau, això sí, disposa de temple parroquial propi, tot
i que ben a la vora ja hi havia la parròquia de les santes
Juliana i Semproniana. A part del temple, el col·legi nacional
és l’únic equipament públic. L’Ajuntament no en vol saber
res, tot i que utilitza el local del col·legi per a l’Escola Municipal de Formació Professional en Mitjans Audiovisuals. (56)

Aquest centre havia d’anar a un altre lloc, segons deia el
director del collegi en una entrevista, (57) pel Nadal de 1974.
El secretari de l’Associació de Veïns de la Pau, Josep M.
Gil, va ser detingut a primers de maig de 1976 a conseqüència
de l’incendi que va registrar-se en un magatzem del Poble
Nou on l’Organització Comunista d’Espanya (Bandera Roja)
tenia muntat l’aparell de propaganda. En anar-hi els bombers
van descobrir l’amagatall i la policia va detenir poc després
Josep M. Gil i dues persones més. Alguns mitjans informatius
van publicar fotografies del cos nu i ple de morats de Josep M.
Gil, com a prova dels maltractes que presumptament li havien
donat a Jefatura. Poc després la qüestió de les tortures era
declarada «matèria reservada». El jutge al qual va passar
va iniciar un sumari denunciant els maltractes, a la vista de
l’estat en què es trobava el detingut. La causa va ser sobresseguda poc després, però quan va fer-se el judici contra els
quatre policies que presumptament l’havien maltractat, el
dia 28 d’octubre de 1976, un cert nombre de funcionaris de la
Brigada Político-Social de Barcelona, amb llurs caps, eren al
jutjat, ocupant els passadissos. Alguns individus van agredir
i insultar els periodistes, el públic, el mateix advocat de Josep
M. Gil, Marc Palmés, i, a la sortida, a Josep M. Gil, al seu company Josep Martínez, i a les seves dones, els van atacar i pegar. Josep M. Gil va quedar inconscient en un garatge on
s’havia refugiat, fins que el van dur al dispensari. La sentència
va condemnar dos policies, per tortures provades.
L’Associació de Veïns de la Pau ha estat l’única de
Barcelona, juntament amb la Joan Maragall, que ha hagut
de suspendre les seves activitats durant uns mesos per ordre
governativa. En efecte l’A. de V. de la Pau va ser clausurada
durant tres mesos a les primeries de 1975, per haver-se
solidaritzat amb els treballadors de la SEAT que vivien al
barri durant el gran conflicte que s’hi registrà pel gener de
1975, i haver obert un compte corrent per als qui volguessin
donar diners als aturats. El president i el secretari van ser
detinguts, i quan Amics de la Ciutat va solidaritzar-se amb
l’Associació, Martín Villa, aleshores governador, va posar-los
una forta multa.

LA PERONA: LA VISITA D'EVA DUARTE
«Se erradicará el barraquismo en toda la Verneda dentro de dos años y más de la mitad antes de junio del próximo
año», deia el batlle Porcioles pel setembre de 1972. (58)
Quatre anys després tot continua igual: Sis-centes barraques
esteses a banda i banda d’un carrer de gairebé dos quilòmetres
de llarg —oficialment la ronda de Sant Martí—; una complexa
població de tres mil persones.
El barri neix «l’any de la Perona», és a dir l’any 1947,
quan el president de l’Argentina, Juan Domingo Perón, va
enviar a Espanya la seva muller, María Eva Duarte, en visita
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El juny de 1974, l'Associació de Veïns de La
Pau va convocar amb aquest original cartell
una assemblea per parlar un cop més de
la poca atenció que posava l'OSH a reparar
els defectes del polígon

oficial. El 12 de desembre de 1946, l’assemblea general de
l’ONU havia decidit la retirada d’ambaixadors i ministres
plenipotenciaris de Madrid, amb els únics vots en contra
d’Argentina, Costa Rica, Dominicana, El Salvador, Perú i
Equador. L’Argentina fins i tot va anunciar l’immediat
nomenament d’un nou ambaixador a Madrid. Aquest país va
assumir també el paper de salvador de la situació de manca
de subministraments alimentaris que el bloqueig diplomàtic
i econòmic acordat per l’ONU suposava. Aquest acord havia
portat el règim de Franco a organitzar una activa campanya
propagandística i de mobilització popular que va tenir com a
punt culminant una de les més apoteòsiques manifestacions
que el franquisme va organitzar a la madrilenya Plaza de
Oriente. No és estrany, doncs, que la llarga visita d’Evita
Duarte, la «Perona», en la primavera de 1947, es fes també
enmig d’un gran desplegament propagandístic fins al punt
que per a molts aquell fou «l'any de la Perona». (59)
Els gitanos tenen sistemes de comptar els anys que no
tenen res a veure amb el sistema decimal. Si hom pregunta a
un l’edat que té, pot rebre com a contesta: «Dos bitllets», la
qual cosa vol dir que té els anys equivalents a dos bitllets de
vint duros, és a dir quaranta anys, o bé: «Vaig néixer l’any de
les turmentes», i vés a saber quin any hi va haver aiguats.
Igualment, quan hom preguntava als barraquistes que s’havien anat instal·lant a Sant Martí des de quin any hi eren,
contestaven: «Des de l’any de la Perona». Així va quedar batejat aquest barri que ha arribat a tenir, en alguns moments,
prop del miler de barraques i una població superior a les cinc
mil persones. Ara aquestes xifres han quedat reduïdes a la
meitat, però és encara el nucli de barraques més important
que queda a Barcelona.

L'ARRIBADA DELS EXPULSATS
DEL SOMORROSTRO
Fins a 1966 la Perona es manté amb un nombre de
barraques que no supera les dues-centes. Hi viu una població
sobretot treballadora, immigrada, que no ha pogut trobar
una casa millor i provisionalment es posa a viure a les
barraques, i també desallotjats de les barraques de la Diagonal, pel 1952, amb motiu del Congrés Eucarístic. Però la

visita de Franco a Barcelona, i la construcció del parc
d’atraccions de Montjuic, variaran radicalment el panorama.
Per a poder fer unes maniobres militars que havia de
presenciar el Caudillo van resoldre el que no s’havia resolt
durant anys: eliminar de cop els centenars de barraques del
Somorrostro, una autèntica ciutat. Els seus habitants foren
instal·lats a l’Estadi de Montjuic, a la Perona, a uns barracots
provisionals de Sant Roc, i on l’Ajuntament va poder.
Aquell mateix any va fer-se a Montjuïc al Parc d’Atraccions, al mateix lloc on abans de la guerra hi havia hagut el
de Maricel i on a partir dels anys quaranta s’hi van anar fent
barraques. Per a fer el pare va caldre, doncs, tirar a terra les
barraques de Maricel. Els habitants que no van aconseguir
aplegar els diners de l’entrada d’un pis van ser distribuïts a

La població de la Perona es
multiplicà així per cinc i quedà
sensiblement modificada, passant a
convertir-se els gitanos en el grup
ètnic més nombrós
Sant Cosme, a Cinco Rosas, a Sant Roc, a unes cinquanta
barraques noves que l’Ajuntament va fer al sector de Montjuic
anomenat els Tres Pins, i en barraques de la Perona. A la
Perona hi van anar també més tard barraquistes de Can
Valero.
La població de la Perona es multiplicà així per cinc i
quedà sensiblement modificada, passant a convertir-se els
gitanos en el grup ètnic més nombrós. Des d’aleshores les
promeses oficials que la Perona desapareixeria de manera
immediata, no han cessat.

LA POBLACIÓ
La composició de la població que vivia a la Perona en
els moments de màxima concentració humana s’estructurava
així:
-Treballadors immigrats de diverses regions de l’Estat
espanyol. Inicialment constituïen el grup més nombrós, però
en ser els que han tingut més possibilitats de fer algun petit
estalvi, han anat marxant de la Perona cap als nous suburbis
obrers, ocupant el seu lloc una classe social menys estable.
Aquest grup és conegut al barri amb el nom de «castellanos»
o amb el qualificatiu gitano de «payos».
-Gitanos pertanyents a grups diversos, entre els quals destaquen els «cafeletes» —gitanos arrelats a Barcelona de vàries
generacions enrera— i els «húngaros», en realitat pertanyents al grup ètnic dels «kalderash», d’origen grec-oriental
i calderers de professió. De les setze famílies inicials
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D’aquesta estructura de població podem deduir
fàcilment el tipus d’ocupació laboral dels habitants del barri:
alguns peons i obrers, estanyadors, calderers i ferrallaires,
drapaires i mendicants.
No hi ha aigua corrent a cap casa. Sis fonts públiques
cobreixen les necessitats del barri. Hi ha wàters públics, però
moltes barraques tenen wàter propi amb els desguassos que
donen a pous morts o directament a la via del tren. Existeix
també el costum de fer les necessitats a l’aire lliure, en el
descampat. Un altre costum característic dels habitants de
la Perona és fer molta vida de carrer i especialment menjarhi. No és gens estrany, si tenim en compte la grandària i les
condicions de les barraques.

LES ESCOLES
A finals d’agost del 1972 va sortir a les pàgines de la
premsa barcelonina un fet que va merèixer comentaris
abundants i fins i tot alguns intents d’anàlisi sociològica en
profunditat: Piquets de dones que vivien a pisos de la Verneda
—especialment al grup sindical J. A. Parera— feien guàrdia
nit i dia per evitar que l’Ajuntament muntés uns barracots
provisionals destinats a escoles per als nens de la Perona.
Quan es va saber que anaven a fer escoles per als nens
de la Perona, els veïns dels nous blocs de pisos del voltant van
creure que això suposaria un assentament definitiu de les
barraques i els seus habitants. Va córrer fins i tot el rumor
que anaven a portar-hi més barraques. Després de dies i nits
de guàrdies dels veïns, de gestions de representants seus
amb l’Ajuntament, la situació de tensió va tornar a la seva
situació primitiva. Els barracots van muntar-se, i també van
iniciar-se les obres d’una escola d’EGB, no provisional, per
als nens de la Verneda, la Diego de Velázquez.
El moviment de protesta fou qualificat per alguns
mitjans d’informació com a racisme dels pobres, indicant
que fins i tot entre les classes més explotades hi ha
discriminacions. (61)
En realitat, el problema és molt més complex. El rebuig
dels habitants dels barris veïns pels barraquistes de la Perona
és de sempre i continua existint. Les poques cases de pagès

que queden a Sant Martí diuen que han hagut d’abandonar
el conreu dels horts, a causa dels robatoris; diuen que nens
gitanos assalten nens payos, hom tem la delinqüència que
s’amaga a la Perona. Però no es tracta de rebuig a un determinat grup ètnic, sinó a un hàbitat indesitjable i a tot el que
això comporta. Pot haver-hi en algun cas un rerafons racista
—no deixa de ser significatiu que els qui més han protestat
hagin estat les dues associacions més reaccionàries del barri:
les de Caps de Família de la Verneda i Monro— però no és
aquesta la tònica general.

Les escoles provisionals van ésser
muntades a la Perona en començar
el curs 1972-1973. Abans només hi
havia alguns intents d’escolarització
de nens del barri, sempre de tipus
benèfic, com una barraca que el
secretariat gitano de Càritas va
habilitar un temps com a escola per
a trenta nens, o les classes
d’analfabetisme que grups de
voluntaris donaven, al mig del
carrer, entre 1968 i 1972
Finalment, tal com hem dit, les escoles provisionals
van ésser muntades a la Perona en començar el curs 19721973. Abans només hi havia alguns intents d’escolarització
de nens del barri, sempre de tipus benèfic, com una barraca
que el secretariat gitano de Càritas va habilitar un temps
com a escola per a trenta nens, o les classes d’analfabetisme
que grups de voluntaris donaven, al mig del carrer, entre
1968 i 1972.
Francesc Candel, persona no gens sospitosa de
racisme, explicava, en unes «crónicas de marginados» que
va publicar a «El Correo Catalán», (62) que el primer any
que van funcionar aquells quatre barracots verds amb sostre
d’uralita per a 300 nens, hi van entrar a robar disset
vegades. «Una de las veces —escriu Candel— les
guindaron la estufa. Entonces amenazaron con cerrar la
escuela, pero los mismos gitanos pidieron que no lo hicieran, que ellos solucionarían aquello. Así que hablaron con
los padres de los ladronzuelos y consiguieron que durante
un tiempo no les robaran, pero en unas vacaciones les hicieron un túnel por debajo de tierra —un rififí gitano— levan-
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d’«húngaros» assentades a la Perona, pel 1967 en van marxar
set. Queden ara nou barraques que es distingeixen
perfectament de la resta: els interiors estan completament
encatifats i sempre hi fumeja la tetera. Vesteixen encara
amb l’estil més tradicional dels gitanos «purs». (60) El
percentatge de gitanos, de tots els grups, constituïen el
setanta per cent de la població total del barri.
-Quinquis i altres grups marginals. En alguna ocasió hi ha
hagut a la Perona tiroteigs entre la policia i delinqüents
comuns.
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taron el pavimento de una clase i, más que robar,
vandalizaron. En el fondo se ve que creían que aquello ya no
servía, que no eran vacaciones sino cierre definitivo de la
escuela, pues ya no robaron nunca más. Hoy, la escuela, los
niños gitanos la respetan más que los niños payos respetan
las suyas. Además, la guarda o hace en ella de guardián un
gitano a quien paga el Ayuntamiento.» Les mestres
d’aquesta viuen en una barraca al mateix barri. La seva
feina no és pas fàcil, donada la idiosincràsia especial dels
gitanos.
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EL FUTUR
Quan el 1972 es van produir els incidents al barri,
es va prometre que en dos anys les barraques haurien
desapare-gut. Efectivament, pel setembre de 1974 180
famílies que havien pagat 30.000 pessetes d’entrada d’un
pis i podien continuar pagant 1.250 pessetes al mes durant
25 anys, fo-ren traslladades a la Mina. (63) Es tractava
de l’élite del barri, i les barraques que van deixar, les
millors, van ser ocu-pades pels qui vivien en barraques
inferiors. En teoria aquestes barraques en condicions més
dolentes que quedaven buides, havien de desaparèixer,
però asseguren que en moltes s’hi va instal·lar gent nova.
Algunes van ser enderrocades, però a la Perona, avui, hi
continua vivint una població difícil de calcular però que
pot xifrar-se en dues mil persones, tirant curt.
Al programa d’actuació municipal per a 1976 hi
figurava el trasllat a Vallbona d’una part dels barraquistes
de la Perona. Això va comunicar-ho el batlle Viola en una
visita oficial que va fer a vigílies del Nadal de 1975 al districte
IX, i ho va confirmar la delegació d’Acció Social pel setembre
de 1976. La visita del batlle Viola va originar anècdotes molt
sucoses entorn de la Perona. El periodista Lluís Bonada (64)
transcrivia així les paraules de Viola a uns veïns que li
preguntaven quan marxarien els gitanos: «De golpe, verdad,
es imposible la erradicación. Hemos pensado en una zona en
Vallbona, cerca del río y la vía del tren. Tendrán allí sus
piedras, sus cañas, y, al mismo tiempo, no contagiar otras
viviendas, verdad.» Això es va interpretar com que l’Ajuntament
es limitaria a un pur trasllat de barraques, i l’Associació de
Veïns de la Verneda Alta va protestar. (65) Va contestar la
delegació d’Acció Social assegurant que no hi hauria canvi de
barraques i que els habitants de la Perona, com els de Can
Tunis, anirien a parar a unes casetes de dues plantes del
barri de Vallbona. (66) Pel setembre de 1976, però, en fer
públic el seu programa d’actuació futur, va dir que els gitanos de la Perona anirien a uns «albergues de integración
social» de Vallbona (67) amb la qual cosa ningú encara no
sap ben bé què pensa fer l’Ajuntament amb la Perona, i el
temps que pot trigar a desaparèixer del tot. (68)
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(24) Barcelona, guía práctica y artística de la ciudad con 18
planos a seis tintas. Patrocinada por la Asociación de Hoteleros y similares de Cataluña, Guías Pics, Barcelona, 1929.
Plànol 5 (D-II).
(25) Ramon ALIBERCH, op. cit.
(26) Per a més detalls de tipus tècnic i per a una crítica
urbanística i arquitectònica d’aquest sector, cal consultar el
treball bàsic de Lluís CANTALLOPS, "El polígono de San Martín", al número 61 de Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo.
(27) «Mundo Diario», 21-1-1975.
(28) «Tele/eXprés», 2-11-1974.
(29) «Mundo Diario», 29-XII-1974.
(30) «Mundo Diario», 21-1-1975.
(31) Pot donar una idea del caràcter d’aquesta Associació de
Caps de Família, de color marcadament blau i que disposa
d’uns petits locals, el fet que, durant una visita del batlle
Viola al districte IX, li manifestés «la adhesión incondicional
y absoluta a usted y a su concejal con quien estamos absolutamente identificados» («Diario de Barcelona», 23-XII-1975,
pàg. 5). Fou a aquesta Associació de Caps de Família, en la
mateixa ocasió de què parlem, que Viola va explicar que
resoldria aviat el problema de les barraques de la Perona
amb una fórmula màgica i unes paraules que van esdevenir
cèlebres: «De golpe, verdad, es imposible la erradicación.
Hemos pensado en una zona de Vallbona, cerca del río y la vía
del tren. Tendrán allí sus piedras, sus cañas y al mismo
tiempo no contagiarán otras viviendas, verdad.»
(32) Per a informació sobre aquest afer, vegeu els reportatges
de Santiago VILANOVA a «El Correo Catalán», 22, 23 i 31
d’octubre i 2, 6 i 15 de novembre, així com el de P. SANZ a
«Mundo Diario», el 15 de novembre.
(33) «Tele/eXprés», 18-IX-1975.
(34) «Mundo Diario», 17-VI-1976.
(34 bis) La premsa barcelonina de febrer i març, de 1977 va
publicar àmplia informació d’aquesta lluita.
(35) Vegeu el reportatge de M. E. IBÁÑEZ a «Mundo Diario»,
5-XI-1975.
(36) «La Vanguardia Española», 29-IX-1976. Quan lliurem
aquest llibre a la impremta, pel gener del 1977, llegim que
l’Executiva Municipal ha acordat, efectivament,
l’acondicioment dels passatges de Campo Arriaza.
(37) Ricardo SUÑÉ, La Verneda, “El Correo Catalán”, 9-II1950.
(38) «En nuestro criterio, la planificación del barrio es, en
líneas generales, correcta, tanto en lo que se refiere a urbanización, como en la distribución interior de las viviendas.»
Carta de l’Agrupació de Veïns al ministre de la Vivenda
tramesa amb data 12 de febrer de 1974 per a queixar-se una
vegada més de la manca d’equipament i els defectes de

construcció, exigint solucions.
(39) José Ignacio LLORENS, César DÍAZ, Fernando ANGUITA i
Francisco LÓPEZ, «Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo»,
número 105, pàg. 65.
(40) De la mateixa carta al ministre de la Vivenda citada a
la nota 38.
(41) Hi ha també una Associació de Caps de Família, oficialista
i absolutament inoperant, que va distingir-se durant la
campanya d’higiene organitzada pel 1972-1973 per diverses
associacions dels barris pròxims al Besòs, perquè hi anà en
contra d’una manera furibunda i organitzà un concurs de
veure qui tenia el portal de casa més net i el jardinet del
davant més arreglat. La maniobra que un concurs similar
suposava en uns moments que d’altres associacions estaven
protestant que l’Obra Sindical del Hogar no es gastés ni cinc
a arreglar els jardins i les escoles, és prou significativa del
tarannà d’aquesta associació de caps de família. D’altra
banda, cada barri té la seva, i a tot arreu es caracteritzen per
la fidelitat al regidor del districte. Cal suposar que si algun
dia hi ha un Ajuntament democràtic, les associacions de
caps de família estaran a l’oposició.
(42) «Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo», número 105,
pàg. 64.
(43) «Butlletí de l’Agrupació de Veïns», desembre de 1974,
reproduït a «Tele/eXprés», 17-XII-1974.
(44) 20.000 litros de agua putrefacta en los sótanos de las
viviendas de la Paz, «Tele/eXprés», 19-VIII-1976.
(45) «Tele/eXprés», 25-II-1974.
(46) «Tele/eXprés», 2-IV-1974. Les amortitzacions, però,
s’anaven dipositant en un compte de la Caixa de Pensions, i
un parell d’anys més tard ja hi havia prop de 30 milions.
(47) «Diario de Barcelona», 11-VI-1974.
(48) «Tele/eXprés», 16-IX-1974.
(49) «La Vanguardia Española», 24-VI-1975, anuncia: «Más
de 65 millones de pesetas para reparar las fachadas del
grupo La Paz. -El B.O. publicó el anuncio del concurso subasta para contratar las obras», i «El Correo Catalán», 23-IX1975, informava que «una resolución del Instituto Nacional
de la Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de reparación de fachadas, segunda
fase, del grupo La Paz de Barcelona, por un total de 58,1
millones de pesetas, aparece en el Boletín Oficial del Estado».
(50) «Mundo Diario», 22-VII-1976.
(51) «Avui», 11-IX-1976.
(52) Ídem.
(53) “Mundo Diario”, 13-VII-1975
(54) «El Noticiero Universal», 18-III-1975. Possiblement per
error de l’autor de la informació es parla del «solar existente
en la calle Vizcaya». El carrer Biscaia queda a l’altre extrem
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de la Verneda, i es refereix evidentment al carrer Guipúscoa.
(55) «Diario de Barcelona», 11-XII-1974, i «Butlletí de
l’Agrupació de Veïns», desembre de 1974.
(56) «Diario de Barcelona», 11-VI-1974. A la carta enviada
pel febrer de 1974 al Ministeri de la Vivenda es deia al respecte: «Nos consta que el colegio no es aceptado por el Ministerio de Educación y Ciencia, por no responder la construcción
a lo establecido en esta materia, y por los mismos motivos
tampoco el Ayuntamiento acepta su tutela. Tampoco ha querido el Ayuntamiento de Barcelona aceptarnos como parte
integrante del municipio, ya que, al parecer, estima que nuestro barrio no reúne las condiciones necesarias, especialmente
en su infraestructura (viales, alcantarillado, etc).»
(57) «Butlletí de l’Agrupació de Veïns», gener de 1974.
(58) «Diario de Barcelona», 14-IX-1972.
(59) Una bona anàlisi de la importància del protocol FrancoPerón que va donar origen a la tramesa d’aliments argentins
a Espanya en quantitats importants entre el 1947 i el 1949,
és a La República. La era de Franco, de Ramón Tamames
(Madrid, 1973), pàgs. 549-550.
(60) Un excel·lent estudi sociològic d’aquest singular grup
ètnic fou publicat, signat per Marina PINO, al «Diario de
Barcelona», suplement dominical 19-V-1974.
(61) La utilització més llastimosa que s’ha fet de la qüestió
va ser en una nota de la delegació de serveis d’Acció Social de
l’Ajuntament («El Correo Catalán», 27-1-1976), en la qual
es deia textualment, contestant a la protesta que les dues
associacions de veïns de la Verneda havien fet quan Viola
deixà entendre que els barraquistes de la Perona serien
traslladats no a pisos sinó a unes altres barraques: «Con-

trasta un tanto el tono paternalista adoptado por las Asociaciones firmantes de la nota respecto a la población gitana de
la zona, con la realidad. En efecto, en el mes de enero de 1973
se produjeron serios altercados con intervención de la Policía
Municipal, al oponerse los vecinos a que se llevase a efecto la
inauguración de unos pabellones destinados a escuelas.»
Cal deixar ben clar que quan van produir-se els conflictes no
existien encara les associacions de veïns actuals —la Verneda
Alta i Sant Martí de Provençals— i que la lluita contra els
barracots va ser dirigida per les dues associacions de caps de
família del barri, de signe clarament reaccionari, fins al punt
que durant la visita de Viola al districte IX van proposar com
a solució màgica per a resoldre els problemes de la Perona
«instalar un puesto de la Guardia Civil», a la vegada que li
mostraven «la adhesión incondicional y absoluta a usted y a
su concejal con quien estamos absolutamente identificados»
(«Diario de Barcelona», 23-XII-1975).
(62) 17 i 24 de setembre de 1975.
(63) «Solidaridad Nacional», 9-IX-1974, article de Joaquín
Romero.
(64) «Diario de Barcelona», 23-XII-1975.
(65) «Tele/eXprés», 23-I-1976.
(66) Nota ja esmentada a «El Correo Catalán», 27-I-1976.
(67) «Mundo Diario», 10-IX-1976.
(68) Poques setmanes després de prendre possessió l’alcalde
Socías Humbert, el seu delegat de Serveis de Promoción Ciudadana, Antonio Figueruelo, va reiterar les promeses de pròxima
desaparició de la Perona, però unes setmanes més tard
l’Ajuntament definia la seva postura dient que de moment les
barraques es quedarien allà («Avui», 8 de març de 1977).
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El "Plan Parcial de la zona
de Levante-Norte" (1956)

1

la verneda
de s a p ar e g u d a
2

Rambla Prim. 1979
Colita
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DE PROVENÇALS. 1925
Josep Maria Marimón

CONSTRUCCIÓ DEL MERCAT SANT MARTÍ
A LA PALMERA. 1966
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CAN JULIOL. 1962
Huelva-agricultura

Can Penya. ACTUAL PARC DE SANT MARTÍ
(plaça de la Gàbia). ANys 70
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