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materials

d e l Ta lle r d'Hi stò r ia de l Ba rri
General

demografia

Llibre "Introducció a l'estudi de la

Piràmides de població del barri 72 i del

història", de Josep Fontana.
Llibre "El oficio de historiador",
d'Enrique Moradiellos.
Llibre "La gent i els barris de Sant
Martí", de Josep Maria Huertas Claveria.
Llibre "Records de la lluita per un barri
millor: l'associació de veïns de La Verneda
Alta", de la SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA
VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV).

barri 73.
Dades demogràfiques actuals de La
Verneda de Sant Martí.
Comparació de les dades
demogràfiques per nacionalitat de
ciutats europees, de Barcelona i del barri.

economia
Fotografies antigues de les masies i les

fàbriques del barri.
Mapes dels usos del sòl i de les
indústries a Sant Martí de Provençals
(1853 i 1971).
Ortofoto de La Verneda de Sant Martí
(1965).
Quadre de les 50 primeres empreses
industrials de Sant Martí de Provençals
(1904).

paleografia
Document del 989 on surt per primer
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Llibre "Sant Martí de Provençals, de la

vila al barri", de Néstor Bogajo.
Llibre "Sant Martí de Provençals, el
pulmó industrial de Barcelona (18471992)", de Jordi Nadal i Xavier Tafunell.
Llibre "Dones de Sant Martí", d'Isabel
Segura.
Joc de taula "Memory 72-73".
Àlbum de cromos "PETITA HISTÒRIA DE
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ", de la
SELAV.
Bibliografia sobre La Verneda de Sant
Martí.
Classificació de les fonts històriques.

Cartografia
Mapa dels barris de Barcelona (2006).
Mapa de l'antic poble de Sant Martí de

cop el terme ""Provintialis".
Document del 1002 on es fa referència
a Provençals, amb transcripció i
traducció.
Pel·lícula "Ermessenda".

art
Mapa amb l'art públic a La Verneda de

Sant Martí.

Fotografia del retaule de Sant Martí de

l'església vella.
Art mural a La Verneda de Sant Martí.
Pel·lícula "Cerca de tu casa".
Pel·lícula "Trampa al amanecer
(A sangre fría)".
Pel·lícula "1.000 cretins".

arqueologia
Mapa amb la carta arqueològica de La

Verneda de Sant Martí.
Pel·lícula "Centre Enoturístic i
Arqueológic Vallmora".
Exposició "La vil·la romana de La
Sagrera".

antropologia
Comparació dels resultats de les

eleccions des del 2015 a La Verneda de
Sant Martí.
Mapa dels carrers, places i jardins amb
nom de dona.
Article "Embolicats amb les religions",
de Nicholas Kristof.
Mapa amb els equipaments religiosos
del barri.

Provençals (1887).

història oral

Mapa del districte de Sant Martí.
Mapa de La Verneda de Sant Martí.
Mapa mut de La Verneda de Sant Martí.
Mapa de La Verneda de Sant Martí

Capítol del llibre "Recuérdalo tú y

segons la Guia Pàmies (1963).

recuérdalo a otros. Historia oral de la
guerra civil española", de Ronald Fraser.
"Romanço de Sant Martí de
Provençals", de Jaume Arnella.

societat
d'estvdis
el patrimoni dels barris perifèrics
Nomenclàtor
S'espera dels noms dels carrers d'una ciutat que reflecteixin la seva història. El mateix hauria de passar amb el nomenclàtor dels barris. Fem repàs del centenar de vies i places
nostres: tres noms de carrers recorden veïns del barri (Ana
Figuera, Xavier Llorens i Josep Mula), cinc més a persones
amb alguna relació amb el territori de La Verneda de Sant
Martí (Angeleta Ferrer, Antoni Gassol, Dolça de Provença,
Ignasi Juliol i sant Martí) i una dotzena a indrets propis.
D'aquesta vintena, només cinc noms han estat proposats pel veïnat. Una vegada més, el municipi està estudiant

El patrimoni que dona identitat als
barris perifèrics de la ciutat està
molt lluny de l'interès dels
responsables polítics. A tall
d'exemple: encara resten per guarnir
les escultures que havien de
plantar-se al llarg de la rambla
Prim per "monumentalitzar
la perifèria"... des del 1992!
afegir noms al nomenclàtor vernedenc. Es parla del bomber
mort a l'abandonat solar de la planta de Cobega. Res a dir.
També de donar nom a la placeta que dona accés a l'escola i
la sala La Pau. Cal recordar que aquest indret ja té nom, Xavier Llorens. En el darrer Consell de Memòria Democràtica i
Patrimoni del Districte de Sant Martí, les entitats d'història
local vam demanar tenir veu en el procés de decisió d'un
canvi en el nomenclàtor.

Intens sumari

Ca l'Arnó, ocupada pel veïnat el 1982, després
de patir un intent d'enderroc com es pot
apreciar en la part esquerra de la imatge
(Foto: Ester Riera)

Fidels a la idea de publicar tots aquells estudis que
ajudin a qualsevol persona interessada en la història i la societat de La Verneda de Sant Martí, del Districte o del l'antic
municipi de Sant Martí de Provençals, en aquest número
auro invento rescatem el capítol dedicat a Sant Martí de
d'auro
Provençals de la Geografia General de Catalunya de Francesch
Carreras y Candi. Molts dels llocs comuns i les llegendes que
circulen sobre aquest antic territori tenen el seu origen en la
publicació, entre 1908 i 1918, de la monumental obra. En la
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A finals d'abril, mentre la ciutat es lliurava a la celebració de
la cultura comprant i regalant llibres i roses, al carrer Camp
Arriassa uns operaris destrossaven un mural de l'artesà mosaïcista Armand Olivé Milian al pas interior que uneix el carrer
amb la rambla Prim. Cert que eren unes obres privades, però
tenien el vist-i-plau del municipi i ningú havia pensat en conservar els mosaics que decoren gairebé totes les escales (tres
ja se'n van desfer) i els quatre mosaics de gran format que
llueixen a les parets dels passatges.
Per què triga tant a arribar la declaració de la masia
Can Riera com a Bé Cultural d'Interès Local? Per què es va
esperar fins al darrer minut per condicionar el mur de Can
Cadena? Per què es va permetre que Caixabank s'endugués
l'escultura "Maternitat" de l'edifici Pere Calafell? Per què va
haver de ser el veïnat qui salvés de l'enderroc la masia Ca
l'Arnó? Per què els responsables culturals no publiquen cada
any un llibre sobre el barri? Per què ha fet falta que un altre
cop el veïnat salvés els mosaics d'Olivé Milian?
La resposta a totes les preguntes és la mateixa: el patrimoni que dona identitat als barris perifèrics de la ciutat
està molt lluny de l'interès dels responsables polítics. A tall
d'exemple: encara resten per guarnir les escultures que havien
de plantar-se al llarg de la rambla Prim per "monumentalitzar
la perifèria". Uns quadrats de ciment al mig de la rambla són
els testimonis muts de la desídia municipal... des del 1992!
L'escultura "El llarg viatge", de Francesc Torres Monsó, a la
cruïlla de Prim amb Guipúscoa, és l'excepció, no la regla.
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mateixa línia, mossèn Clapés va dedicar un dels volums de
"Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar" (1931) al
municipi veí.
La recuperació de la història és el fil conductor dels
estudis de Josep Maria Huertas Claveria ("La Verneda de
Sant Martí, l'horta de la ciutat"), Ramon Grau i Manuel Arranz
("La formació dels suburbis industrials de Barcelona: Sant
Martí de Provençals"), Xavier Camino i Pilar Díaz Giner ("La
Perona. Conseqüències de la segregació social"), Jordi Morell
("Els estudis sobre el Clot-Camp de l'Arpa"), mossèn Eduard
Masachs ("Historia de San Martín de Provensals"), Antoni
Nicolau i Carlos Vicente ("Sant Martí: mil anys d'història") i
de Max Cahner i Carme Massana en les seves entrades dedicades al barri en la Gran Enciclopèdia Catalana.
A destacar el recent estudi de César Aguado sobre les
dades electorals del barri a les eleccions catalanes ("Autonomia, Federació, Independència. Eleccions al Parlament de
Catalunya (1980-2021): de Catalunya a La Verneda de Sant
Martí"). Es defensa que "la variable Relació Catalunya amb
Espanya és la que més explica el vot des del 2012, molt més
que la variable Esquerra-Dreta".
Les pàgines centrals dedicades als treballs del Taller
d'Història del Barri que organitza la SOCIETAT D'ESTVDIS DE
LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV) documenten l'activitat
d'investigació sobre els murals de les escales i passatges del
carrer Camp Arriassa.
La secció dedicada a Patrimoni l'ocupa la segona
memòria d'excavació de la vil·la romana del Pont del Treball.

La Verneda de Sant Martí
imperial
Les restes romanes d'època imperial trobades al territori
del barri són motiu de diverses iniciatives. La SELAV ha col·laborat amb l'exposició sobre la vil·la romana de La Sagrera
que s'exhibeix al Centre Cívic Sant Martí fins al 30 de juny. A
més dels deu plafons dedicats a la vil·la (una producció del
Districte de Sant Andreu), la nostra entitat ha afegit dos elements nous: la Carta Arqueològica de La Verneda de Sant
Martí i un recull de fotografies de La Verneda Desapareguda.
La primera conté totes les restes trobades fins avui de totes
les èpoques. Les fotografies reflecteixen aquell barri que ha
anat desapareixent amb l'arribada dels blocs de pisos.
A més, la SELAV està realitzant matins de rutes històriques per tots els indrets en els què hi ha constància de la presència del món romà.

SELAV al dia
També és novetat la ruta pels carrers, places i jardins
amb nom de dona, que ha tingut una gran demanda de passejants.
Les últimes noves es refereixen a la publicació del "Mapa
turístic de La Verneda de Sant Martí", una creació de Carlos
Azagra i Encarna Revuelta en format A1 (59x84 cm), que la
SELAV distribuirà gratuïtament per les entitats, escoles i instituts del barri. Si algun particular vol un exemplar, només cal
demanar-ho al correu electrònic auroinvento@hotmail.com,
indicant nom i telèfon.

estvdis
César Aguado Lozano

autonomia, federació, independència
Eleccions al Parlament de Catalunya (1980-2021):
de Catalunya a La Verneda de Sant Martí

En aquestes pàgines farem una anàlisi del vot al Parlament
de Catalunya. Una anàlisi que no pretén ser exhaustiva. Per
una banda farem una descripció de l’evolució del vot partit a
partit des del 1980 fins al 2021. Per altra banda, buscarem
una explicació al vot al Parlament des de l'inici del procés
independentista als voltants del 2012.
La nostra hipòtesi és que la variable Relació Catalunya
amb Espanya (Autonomia, Federació, Independència) és la
variable que més explica el vot des del 2012, molt més que la
variable Esquerra-Dreta. Comprovarem la hipòtesi amb les
dades de La Verneda i amb l’evolució de l’opinió sobre aquesta
qüestió entre la ciutadania segons el partit a qui va votar.
Fem un resum de tres dels elements que composen les
eleccions: Territoris, Temps i Partits.
Parlem dels territoris seleccionats. El territori de
Catalunya queda clar, ja que són les eleccions pel poder
legislatiu d’aquest territori (avui anomenada república,
autonomia, i fins i tot creix qui la considera de nou regió).
El territori de Barcelona el seleccionem perquè ens
dóna una visió urbana amb pluralitat d’ideologies (en els
diferents barris trobem diversitat de postures en eixos dretaesquerra i autonomia-independència).
El territori de La Verneda de Sant Martí és el territori
local de referència que escollim. Del 1984 al 2006 tot el
territori entre Gran Via-Espronceda-Ferrocarril al MaresmeLímit amb Sant Adrià era un únic barri anomenat Verneda. A
finals de 2006 es va aprovar una nova divisió de barris que
divideix el territori en dos barris: Sant Martí de Provençals
(72) i La Verneda i La Pau (73). Considerem que la formació
i els vincles entre ambdós barris és molt forta i farem l’anàlisi
conjunta, excepte en la comparació del vot del 2021 per barris.
En els estudis comuns fets al Clot i el Poblenou també agreguen les dades de dos barris actuals o més.

César Aguado Lozano és geògraf social. Veí
de la Verneda de Sant Martí i membre de la
Societat d'Estudis de La Verneda de Sant
Martí (SELAV). Autor de l'estudi "Les gents
de La Verneda Alta (1970-2000)".

Passem a parlar de les dates electorals. En principi les
eleccions es van fer cada quatre anys des del 1980 fins al
1992. El 1995 CiU va avançar les eleccions perquè no coincidissin amb les eleccions al Congrés del 1996 (avançades
perquè CiU va deixar de donar suport al PSOE). A partir del
2005 totes les eleccions s’han celebrat a la tardor (excepte
les del 2021). Les següents eleccions avançades van ser el
2006, per la crisi interna del govern tripartit (PSC+ERC+ICVEUiA) per considerar ERC que l’Estatut havia quedat massa
retallat al Congrés i Senat. CiU torna a governar el 2010,
però va a eleccions de nou el 2012 per un context de crisi
econòmica, retallades socials i la gran manifestació de la
diada del 2012.

La variable Relació Catalunya amb
Espanya és la que més explica el
vot des del 2012, molt més que la
variable Esquerra-Dreta
A partir d’aquí les legislatures han durat entre dos o
tres anys. Les del 2015 es van plantejar com a plebiscitàries
(amb ERC i CiU en coalició). Les del 2017 van ser provocades
per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució (que va convocar el president del govern estatal, Mariano Rajoy). Les del
2021 s’haurien d’haver convocat a la primavera del 2020
(crisi entre Junts i ERC) però la pandèmia ho va endarrerir
fins al febrer del 2021.
Els partits que analitzem han de ser explicats amb
detall, els citem seguint l’eix Relació entre Catalunya-Espanya
(des d’Independència fins a Regió) el 2021. Les dades ideològiques es basen en les opinions de la ciutadania (enquesta
Centre d’Estudis d’Opinió, gener 2021).
CUP, Candidatura d’Unitat Popular
Es presenten al Parlament per primera vegada el 2012
(coincidint amb el gir independentista d’aquell any). Votants
d’ideologia independentista i clarament d’esquerres (el nom
Unitat Popular fa referència a l’aliança d’esquerres d’Allende
a Xile), amb un 33 per cent del votant qualificant-se d’extrema
esquerra.
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Vox
Junts-CiU
Junts per Catalunya des del 2017, el 2015 Junts pel Sí,
juntament amb ERC. Abans CiU, Convergència i Unió (coalició
de CDC i UDC). CiU i el seu electorat és clarament independentisme a partir del 2012, l’electorat de CiU el 2012 es posiciona
al centre, el de Junts el 2021 al centreesquerra, malgrat que
les posicions del partit no acompanyen aquestes posicions.
ERC, Esquerra Republicana
Votants clarament independentistes i d’esquerres.
Comuns-ICV-PSUC
Des del 2015 ICV s’integra en coalició amb altres formacions
com En Comú i Podem. ICV va ser una federació d’esquerres
promoguda des del PSUC el 1987 que va acabar sent partit el
1997. Votant d’esquerres. Sobre la relació amb l’estat conviuen
diferents sensibilitats, però és l’única formació amb majoria
de votant federalista.
PSC
Referent a Catalunya del PSOE. Quasi la meitat del seu electorat és autonomista, però quasi l’altra meitat es considera
federalista, votant de centre esquerra.
Cs, Ciutadans-Partit de la Ciutadania
Es presenten al Parlament per primera vegada el 2006 (coincidint amb la crisi causada per l’aprovació del nou Estatut).
El seu electorat és clarament autonomista. Al contrari que
CiU-Junts l’electorat el 2012 es localitza al centre i el 2021 al
centredreta.
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PP, Partit Popular
Es presenten amb un altre nom (Solidaritat Catalana) el 1980.
Amb el nom d’Aliança Popular del 1984 al 1988. Amb un electorat
també autonomista. L’electorat es posiciona al centredreta.
Vox
Es presenten per primera vegada al 2021 (segones eleccions
després del referèndum del 2017). Electorat clarament regionalista (primer partit d'aquesta tendència amb representació). Tendència de dretes, però el votant escull sobretot la
qualificació de dreta o centredreta, solament un 10 per cent
es defineix com d’extrema dreta (en contrast amb l’electorat
de la CUP respecte a l’extrema esquerra).

Anàlisi del vot per partits
i territoris
En les següents pàgines revisarem els vuit partits amb
representació a les eleccions del 2021. Ordenats segons l’eix Relació amb Espanya (des de Regionalistes a Independentistes).

Vox es presenta per primer cop (i obté representació amb
quasi un 8 per cent dels vots). L’extrema dreta entra a l’espai
de l’estat des del 2018 (amb l’entrada al Parlament
d’Andalusia) passant pel 2019 (entrada al Congrés i Parlament Europeu). En aquest cas augmentem l’escala de la gràfica
perquè es puguin distingir els resultats als tres territoris
(realment hauria de ser una escala de 50 per cent i es veuria
molt més avall, com altres partits).
A Barcelona, Vox es mou en un percentatge de votants
lleugerament per sota del de Catalunya. A La Verneda de
Sant Martí, Vox va lleugerament per sota del de Catalunya. Té
un suport del 9,2 per cent. El 2021 hi ha dos barris que
sobresurten en el vot a Vox, un és Torre Baró (Nou Barris) amb
un 18,5 per cent, l’altre és Pedralbes (Les Corts) amb un 17,7
per cent. Com veiem, barris de composició econòmica i cultural ben diferent. Els barris on surt menys votat és a la Vila de
Gràcia i La Clota, a Horta (3,4 i 3,5 per cent), seguit de Poblenou i Camp d’en Grassot (Gràcia) amb un 4,1 per cent.
El suport al barri de La Verneda de Sant Martí està, com
dèiem en un 9,2 per cent. Entre els dos barris que el componen
trobem diferències entre el barri 72 (Sant Martí) amb un 8,6
per cent i el barri 73 (La Verneda i La Pau) amb un 10 per cent,
tots dos per sobre de la mitjana de Barcelona i Catalunya.

PP-AP-SC

Cs

PP-AP es mou a Catalunya entre el quasi el 4 per cent (2021) i el 13 per cent
(1995 i 2012). Una dada més baixa (2,4 per cent) la trobem el 1980 quan
AP es presentà a Catalunya amb altres sigles: (SC) Solidaritat Catalana
(ESTEVE, 2021). Un nom paradoxalment utilitzat per una històrica coalició
catalanista del 1906. És en el període entre 1995 i 2012 quan té una
presència important, arribant a donar suport a governs de CiU.
A Barcelona, l’electorat es comporta de manera similar, però
amb més percentatge de vot en totes les eleccions. Aquí ens movem en
uns suports entre un 5 i un 17 per cent (SC, al 1980, quasi va arribar
al 4 per cent). Curiosament entre 2017 i 2021 hi ha un augment del vot
al PP al municipi, al contrari que a la resta de territoris analitzats. Per
barris el 2021 veiem una important proporció de votants a Les Tres
Torres (Sant Gervasi) i Pedralbes (amb un 17,6 i 17 per cent, respectivament), barris de renda alta. El vot més baix el trobem a tres barris
amb composició social diferent: Can Peguera (Nou Barris), Poblenou i
la Vila de Gràcia (2, 2,3 i 2,7 per cent, respectivament).
A La Verneda de Sant Martí, l’electorat continua amb una corba
similar, però encara s’incrementa el percentatge. Ens movem entre un
6 per cent i un 21 per cent (SC solament va arribar a l’1,6 per cent). El
suport al 2021 al barri de La Verneda de Sant Martí està en un 5,9 per
cent. Trobem diferències entre el barri 72 (Sant Martí) amb un 5,4 per
cent i el barri 73 (La Verneda i La Pau) amb un 6,5 per cent, tots dos per
sobre de la mitjana de Barcelona i Catalunya.

Cs, sigles de Ciutadans-Partit de la Ciutadania és un partit
que sorgeix a les eleccions del 2006, en el moment en què el
tripartit entra en crisi per l’aprovació de l’Estatut. A Catalunya
es mou entre un inici amb un 3 per cent, pujant fins a un 25
per cent el 2017, baixant ara fins a més d’un 5 per cent. Bon
exemple que la llista més votada, com van ser el 2017, no
guanya les eleccions, perquè governa qui pot pactar.
A Barcelona el comportament és similar al de Catalunya. En canvi, de nou a La Verneda de Sant Martí trobem un
vot superior, ens movem entre un inici amb un 5 per cent, pujant fins a un 22 per cent i baixant ara una mica per sota del
8 per cent. A l’escala de barri el 2021 hi ha diferències entre
els dos extrems. Una proporció important a Pedralbes i Les
Tres Torres —Sant Gervasi— (amb un 10,7 i 10,4 per cent,
respectivament), barris amb renda alta. El vot més baix el
trobem a la Vila de Gràcia i Vallvidrera (Sarrià) amb 3,2 i 3,8
per cent, respectivament.
L’electorat de Cs al barri de La Verneda de Sant Martí
està en un 7,8 per cent. Entre els dos barris que el componen
trobem menys votants (6,8 per cent) al barri 72 (Sant Martí)
respecte a votants (9,0 per cent) del barri 73 (La Verneda i La
Pau).
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PSC

Comuns-ICV-PSUC

El PSC té un electorat a Catalunya que s’ha mogut durant
molt de temps entre el 20 i el 30 per cent. El 1999 va arribar
a quasi el 38 per cent (anava en coalició amb ICV a totes les
províncies, excepte a Barcelona). Governà en tripartit amb
ERC i ICV-EUiA del 2003 fins al 2010. A partir d’aleshores va
entrar en decadència, però és el 2021 quan es recupera fins
a un 23 per cent, estant el partit més votat a Catalunya (no
confondre això amb “guanyar”, són eleccions parlamentàries
i guanya qui pot fer acords).
La tendència a Barcelona és similar, però una mica
més baixa en general, tot just el 2021 ha estat una mica més
alta (23,6 per cent). En canvi a La Verneda de Sant Martí ha
estat més alta, fins al 2010 s’havia mogut entre el 30 i el 50
per cent del vot. Cau després fins al 17 per cent, però remunta
el 2021 fins al 31 per cent. Per barris, el 2021, el vot més alt
el trobem a Ciutat Meridiana (44,7 per cent) i a la Trinitat
Vella, a Sant Andreu (39,4 per cent), barris amb renda baixa.
En canvi el vot més baix és a Gràcia, a la Vila de Gràcia i La
Salut (16,4 i 17,1 per cent).
El vot al barri de La Verneda de Sant Martí el trobem al
30,9 per cent. Menys votants (28,4 per cent) al barri 72 (Sant
Martí), més votants (34 per cent) al barri 73 (La Verneda i La
Pau).

Per analitzar els Comuns podem seguir el fil des del PSUC,
seguint per ICV-EUiA fins a EnComú Podem. Així veiem que a
1980 es va tenir un vot de quasi el 19 per cent que mai s’ha
tornat a aconseguir. El vot s’ha mogut entre el 5 i el 10 per
cent (quan és més baix el 1999 anava en coalició amb PSC a
totes les províncies, excepte a Barcelona). Les tendències als
altres dos territoris són similars. Una mica més de percentatge
de votants a Barcelona, i una mica més a La Verneda de Sant
Martí.
Fixant-nos en els barris el 2021 veiem el vot més alt a
La Clota (Horta), Sant Pere (Ciutat Vella), i la Marina del Prat
Vermell, a Sants (16 / 15,8 / 15,5 per cent), barris amb renda
baixa. El vot més baix a Pedralbes i Les Tres Torres, a Sant
Gervasi (2,1 / 2,2 per cent), barris amb renda alta.
Al barri de La Verneda de Sant Martí estem en un vot
del 5,9 per cent. Una mica més baix (5,4 per cent) al barri 72
(Sant Martí), una mica més alt (6,5 per cent) al barri 73 (La
Verneda i La Pau).

ERC

Junts/CiU

ERC es mou a Catalunya entre el 5 i el 20 per cent dels vots. Fa una pujada
quasi contínua des del 1988, passant del 16 per cent el 2003. Aquell any
entra al govern tripartit amb PSC i ICV-EUiA. Sembla que aquest acord
entre les esquerres li fa perdre suports fins a arribar al 7 per cent el 2010.
Cap al 2012 recupera posicions i tant al 2017 com al 2021 arriba al nivell
més alt de vot des del 1980 (passant del 21 per cent). La suma de Junts pel
Sí el 2015 (ERC + CiU, 39,6 per cent) va sumar menys vots que tots dos
partits sumats el 2012 (44 per cent) i al 2017 (43 per cent).
A Barcelona, ERC es mou en xifres molt similars a les de Catalunya,
lleugerament per sota de Catalunya, excepte el 1980. El 2021 el vot es
redueix a la capital, per un de cada deu votants. A La Verneda de Sant
Martí, ERC sempre va per sota del vot a Catalunya i Barcelona. El 2015,
al barri puja molt menys Junts pel Sí que als altres territoris. Al 2021 els
barris on es vota menys són Les Tres Torres i Pedralbes (6,6 i 7,1 per cent
respectivament), barris de renda alta. Els barris on es vota més són la
Barceloneta, Poblenou i La Bordeta (27,6 i 25,1 i 24,5 per cent respectivament).
El vot al barri de La Verneda de Sant Martí està en un 18,9 per cent,
el barri 72 (Sant Martí) té un percentatge per sobre de la ciutat (un 21,1 per
cent, quasi igual que a Catalunya). Mentre que el barri 73 (La Verneda i La
Pau) té un percentatge inferior (un 17,1 per cent).

Junts, hereva en certa manera de CiU (coalició durant més de trenta
anys entre CDC i UDC) marca un moviment clar des de l’hegemonia
absoluta des del 1984 (arribant quasi al 50 per cent), fins a compartir
el 2021 amb altres dues formacions el fet de ser les llistes més votades
per poca diferència (del 20 per cent de Junts fins al 21 per cent d’ERC
i el 23 per cent del PSC). CiU va governar del 1980 al 2003. Després ha
estat governant en coalició amb el PP del 2010 al 2012. A partir del
2012 amb ERC. La pujada del 2015 no és tal, ja que era una coalició
amb ERC (Junts pel Sí). Com ja comentaven a l’apartat d’ERC, el
resultat de la coalició del 2015 va ser inferior a la suma d'ERC i CiU
tant el 2012 com al 2017.
A Barcelona, CiU-Junts ha tingut un comportament al llarg del
temps similar a Catalunya. Fins al 1992 es votava lleugerament per
sobre de Catalunya. A partir del 1995, lleugerament per sota. En canvi
el vot a La Verneda de Sant Martí s’ha mogut entre el 30 i el 10 per cent,
això sí amb un comportament similar al llarg del temps. Per barris, el
2021 trobem el vot més alt a Vallvidrera (Sarrià), La Salut (Gràcia) i la
Dreta de l’Eixample (amb 26,2, 25,8 i 25,4 per cent). El vot més baix el
trobem a Nou Barris, concretament a Ciutat Meridiana i les Roquetes
(4,4 i 4,9 per cent), barris amb renda baixa.
Al barri de La Verneda de Sant Martí tenim un vot del 9,7 per
cent. Més alt (11,6 per cent) al barri 72 (Sant Martí), més baix (8,1 per
cent) al barri 73 (La Verneda i La Pau).
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CUP

ANàLISI DEL VOT A LA VERNEDA 2021:
LA RELACIÓ CATALUNYA-ESPANYA
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La CUP entra en escena el 2012, després de la primera
manifestació de l’ANC creada aquell any. La CUP ja feia anys
que hi era al món municipal. A Catalunya ha fet ziga-zagues,
pujant d’un 3 a un 8 per cent, baixant a un 4 per tornar a un
7 per cent. La CUP ha donat suport als governs de coalició de
Junts pel Sí, i de les coalicions d’ERC i Junts.
La corba de vot té un comportament similar a Barcelona, excepte que fa una pujada per sobre de la de Catalunya
tant el 2015 com al 2017. A La Verneda de Sant Martí el
percentatge és inferior a Catalunya en totes les eleccions, i
una mica més baixa encara el 2021.
Els barris amb més vot per la CUP el 2021 són la Vila
de Gràcia (13,2 per cent) i la Clota, a Horta (12,5 per cent).
Els barris amb menys vot són Pedralbes (1,4 per cent) i les
Tres Torres, a Sant Gervasi (1,7 per cent), barris amb renda
alta.
Al barri de La Verneda de Sant Martí ens trobem en un
vot d’un 4,6 per cent. Més alt (5,1 per cent) al barri 72 (Sant
Martí), més baix al barri 73 (La Verneda i La Pau).

Analitzant les diferències de vot entre Barcelona, el
barri de La Verneda de Sant Martí i un dels barris que el componen (73, La Verneda i La Pau) trobem tres models diferents:
 Augment clar de vot a partits Regionalistes o
Autonomistes (Vox, PP, Cs, PSC)
Augmenta el vot a La Verneda de Sant Martí, respecte a Barcelona.
Augmenta el vot al barri 73, respecte a La Verneda de Sant
Martí.
 Equilibri de vot a partits Federalistes o

“Independentistes reformistes” (Comuns i ERC)
Vot igual que a La Verneda de Sant Martí, respecte a Barcelona.
Disminueix el vot al barri 73, respecte a La Verneda de Sant
Martí.
 Disminució de vot a partits "Independentistes

rupturistes" (CUP i Junts)
Disminueix el vot a La Verneda de Sant Martí, respecte a
Barcelona.
Disminueix el vot al barri 73, respecte a La Verneda de Sant
Martí.
Per a més informació sobre reformisme i rupturisme a
l'independentisme veure PARTAL, 2021. Com podem veure el
fet que un partit (respecte al vot a Barcelona) augmenti o
disminueixi al nostre barri o als barris que el componen no
depèn de si el partit és d’esquerres o dretes. Depèn de si el
partit és Autonomista o Independentista. Veiem que les candidatures Regionalistes o Autonomistes reben més suport, les
Federalistes o "Independentistes reformistes" queden en un
cert equilibri amb el vot a la ciutat, però les "Independentistes
rupturistes" cauen respecte al vot a la ciutat.

ANÀLISI de l'OPINIÓ DE L'ELECTORAT
SOBRE LA RELACIÓ CATALUNYAESPANYA (2012-2021)
Catalunya 2012-2021
A partir les dades de les enquestes del CEO (Centre
d’Estudis d’Opinió) sobre l’electorat a Catalunya podem veure
l’evolució de les idees de les diferents relacions entre Catalunya
i Espanya des del 2012 (quan es comença a plantejar la independència i el referèndum pactat). La pregunta que es fa es
“Creu vostè que Catalunya ha de ser...?
Podem veure que en el 2012 la Independència era
l’objectiu per a la meitat de la ciutadania. El 2015 es mante-

autonomia, federació, independència
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Catalunya, per partits (2012 i 2021)
En l’enquesta es fa un encreuament entre les quatre
opcions i el partit al qual recordava haver votat la persona
enquestada (en el cas del 2021 s’analitza la intenció de vot,
perquè encara no s’ha fet enquesta després de les eleccions).
Analitzem les dades de l’encreuament el 2012. Després
analitzarem les dades del 2021. I els canvis esdevinguts.
A la gràfica del 2012 estàvem a l’escenari de majoria
amb objectiu independentista. Si ordenem els partits per
aquesta temàtica es veu primer un PP i Cs amb votants clarament Autonomistes. Un PSC amb votants dividits a parts
iguals entre Autonomia i Federació. ICV-EUiA amb votants
clarament Federalistes. CiU, CUP i ERC clarament Independentistes. Ens fixem, creiem que és important, en què el partit
amb més votants Independentistes era ERC.
A la gràfica del 2021 tenim els partits en el mateix
ordre. La novetat és que primer apareix Vox amb un votant
majoritàriament Regionalista (relació centralista a la qual no
opta cap altre grup de votants). Qui vota a Ciutadans i PP és
més Autonomista encara. Qui vota al PSC continua amb equilibri entre Federació i Autonomia. La gent que vota els Comuns

VALORACIÓ I POSSIBLES ESCENARIS
Hi ha hagut moviments entre els objectius d’Autonomia
o Independència. Es pot plantejar la Federació com a tercera
via, o com a via morta. Però, si atenem a les opinions de la
gent que vota, és una opció a valorar dins la societat i dins
dels partits que representen la societat.
Tornar a una Autonomia sense més després del Procés
i de la retallada de l’Estatut sembla complex. Arribar a un
referèndum pactat (com a Escòcia) sembla raonable. Raonable
sobretot perquè és una demanda a la qual donava suport una
majoria de la població catalana(a l’última enquesta del CEO
al juliol 2017 un 71 per cent de la ciutadania de Catalunya,
dins del PP un 25 per cent, Cs un 40 per cent).
L'independentisme reformista (ERC) podria plantejar
un sistema Federal amb l’objectiu d’un Referèndum pactat
(com a Escòcia o Quebec). Aquí és on creiem que es planteja
el xoc entre Junts i ERC sobre com arribar a la independència.
Xoc que no solament és una qüestió de polítics/ques a presó.
Ni tan sols d’estratègia de partits (contràriament al que creu
PARTAL, 2021). Creiem que és un reflex que es veu a la societat,
i també el veiem a la gent que vota a cadascú dels dos partits
independentistes que es disputen l’hegemonia.
Tenim un màxim de quatre anys per veure si avancem
cap a alguna proposta clara o ens quedem en un cercle. Els
partits tenen qüestions a plantejar. La ciutadania també ha
de tenir un paper important. 
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nia. En canvi el 2017 (enquesta després de les eleccions) la
primera opció és ser una Autonomia. El 2017 torna a ser
majoritària l’opció d’Independència (36 per cent). Però l’opció
Federal i Autonomista convergeixen al seu punt més alt en la
sèrie (29 per cent i 28 per cent, respectivament). L’opció Federal torna a estar per sobre de l’Autonòmica, per poc.

augmenten l’opció Federal (i disminueixen la Independència).
Augmenta encara més l’opció Independentista a la CUP, a
Junts (i també PDeCAT, que és una secessió moderada de Junts).
La singularitat és la gent que vota a ERC, 53 per cent Independència, però un 38 per cent opten per la Federació.

estvdis
Ramon Grau i Manuel Arranz

EL FUTUR DE LES PERIFÈRIES URBANES (1)
LA FORMACIÓ DELS SUBURBIS INDUSTRIALS DE BARCELONA:
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
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Alumnes de l'institut Barri Besòs van organitzar el 1989, sota la coordinació
del llavors professor Joan Roca (avui director del Museu d'Història de Barcelona), les jornades "El futur de les perifèries urbanes". D'elles en va sortir un llibre del qual reproduïm la conferència d'obertura, un diàleg entre dos historiadors de la Barcelona del segle XVIII.
Ramon Grau
L’esquema de la conferència combina aspectes referits
al territori de Sant Martí de Provençals amb aspectes situats
a nivell de reflexió política general. Volíem, però, que entre els
dos aspectes, el teòric i el concret, hi hagués una interrelació,
i per això hem encaminat el nostre treball a articular elements
dels dos ordres: la història de Sant Martí de Provençals, que
pensem que és especialment interessant, i algunes notes que
poden ser d’interès per entendre des de fora aquest procés
local de Sant Martí.
Dividirem la intervenció en tres parts. En primer lloc,
després duna breu introducció que faré jo mateix, Manuel
Arranz ens parlarà de la industrialització al territori de Sant
Martí de Provençals. Després, en una part central, parlaré de
les coordenades polítiques i ideològiques que han presidit la
formació d’aquest suburbi i de les estratègies que s’han
desenvolupat en relació amb ell durant el segle XIX. Finalment,
en una tercera part, Manuel Arranz es referirà al desenvolupament de la vida urbana a Sant Martí de Provençals; volem
acabar amb aquest tema perquè creiem que aquest suburbi
i la seva història tenen un valor permanent que voldríem
deixar com a última nota optimista de la nostra conferencia,
de cara a obrir un diàleg sobre quin és el balanç de la història
de Sant Martí de Provençals, en els seus aspectes negatius i
positius.
Els suburbis semblen una conseqüència inevitable del
creixement de les ciutats. En totes les èpoques de la història,
al voltant dels centres urbans han sorgit suburbis amb

Ramon Grau. Historiador especialitzat en
la Barcelona dels segles XVIII al XX.
Manuel Arranz (1946-1990). Historiador.
Confundador i president de l'Arxiu
Històric del Poblenou.

característiques formals i funcionals diverses segons el nivell
i el tipus de civilització. Les formacions suburbials europees
dels darrers segles han estat lligades al procés d’industrialització.
En el nostre context cultural concret —em refereixo a
Barcelona— el suburbi per excel·lència és el suburbi industrial; una part important de la perifèria urbana de la Barcelona vuitcentista està feta de suburbis d’aquesta mena. Alguns
dels centres clàssics de l’activitat industrial barcelonina van
ser organitzats a l’entorn d’algun nucli rural preexistent, com
és el cas de Sant Andreu o el de Sants. Per això en la seva

Alguns dels centres clàssics de
l’activitat industrial barcelonina van
ser organitzats a l’entorn d’algun
nucli rural preexistent, com és el
cas de Sant Andreu o el de Sants
estructuració definitiva com a espais urbans, a Sant Andreu
per exemple, tan importants són els antecedents més llunyans
—medievals i postmedievals— com els efectes de l’onada
industrialitzadora que s’hi superposa a partir de finals del
segle XVIII i durant els segles XIX i XX.
A Sant Martí de Provençals, en canvi, l’herència preindustrial en matèria d’urbanització és molt feble. Dels temps
anteriors al segle XVIII no hi havia gaire cosa més que masies
disperses. Encara avui, els voltants de l’antic temple parroquial permeten fer-se una idea del caràcter eminentment
rural que tenia l’hàbitat d’aquesta zona fins a temps relativament recents. Així dones, en relació amb d’altres suburbis
industrials de Barcelona, Sant Martí de Provençals és un cas
més en estat pur ja que no hi ha tants antecedents medievals
i postmedievals.
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Fàbrica "La Escocesa" (Foto: Arxiu Històric del Poblenou)

Manuel Arranz
Com deia en Ramon, la història de Sant Martí no es pot
comprendre si no és a partir de la vinculació, o més aviat
subordinació, envers Barcelona. Sant Martí no ha tingut mai
una autonomia, i menys una autonomia funcional. L’ha
poguda gaudir des del punt de vista administratiu, però en
realitat el seu caràcter, la seva producció i la seva activitat
han estat sempre dependents de la ciutat de Barcelona.
Això des de l’època medieval, quan és un rebost, un
espai de pastures en funció de la demanda local de la ciutat
de Barcelona, i quan és l’emplaçament dels molins on es
fabrica la farina per al pa dels barcelonins.
Aquesta subordinació s’intensifica al segle XVIII, en el

moment en què l’economia barcelonina es transforma per
l’aparició de la manufactura cotonera, que ja anuncia la
posterior emergència de la moderna indústria mecanitzada;

L’èxit del litoral de Sant Martí per
atraure aquests establiments de
blanqueig deriva, en bona mesura,
del fet que són terres que es poden
obtenir a molt baix preu perquè
pertanyen a la Corona
a partir del decenni del 1730 comencen a aparèixer a Barcelona les tan anomenades fàbriques d’indianes, dedicades al
teixit de cotó estampat. Amb aquesta manufactura cotonera
del set-cents es multipliquen els nexes de dependència de
Sant Martí respecte del clos emmurallat de Barcelona. Les
fàbriques d’indianes tenen una estructura productiva molt
peculiar, una estructura dual amb dos establiments: un de
plenament urbà on es realitza l’estampat, el tissatge i a vegades també la filatura, i un de suburbà, on es realitza el
blanqueig. El blanqueig exigeix grans superfícies i abundància
d’aigua, i això és realment molt difícil de trobar dins de la
ciutat de Barcelona. Per resoldre-ho hi ha diferents alter-
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No obstant, per la seva proximitat al recinte medieval
de la ciutat de Barcelona, el territori martinenc ha estat
lligat a la vida urbana des de fa molts segles. La direcció dels
principals camins que el travessen indiquen prou bé la
dependència, podríem dir la focalització, del territori de Sant
Martí cap a Barcelona. En aquest sentit, si no un ús industrial, un ús urbà o al servei de la ciutat és un acompanyant
indestriable de tota la història de Sant Martí. Des de les
notícies més antigues, trobem l’hàbitat i les activitats de
Sant Martí en relació a la ciutat que li es pròxima. Ara en
Manuel ens explicarà una mica més tot això, amb un detall
que jo no seria capaç d’assolir.
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natives; una possibilitat és cap a la banda de Can Tunis i la
Mare de Déu del Port i una altra, que aconsegueix un major
poder d’atracció, és aquesta de les terres baixes del terme de
Sant Martí, el que després serà el Poblenou.
L’èxit del litoral de Sant Martí per atraure aquests
establiments de blanqueig deriva, en bona mesura, del fet
que són terres que es poden obtenir a molt baix preu perquè
pertanyen a la Corona. Són del rei com a titular de les terres
de recent formació que no tenen propietari i l’administrador
del patrimoni reial a Catalunya en facilita la privatització a
favor de pagesos i, especialment, a favor d’aquests empresaris
de la manufactura cotonera. d’aquesta manera, a finals del
segle XVIII tenim més d’una vintena de prats de blanquejar
peces de cotó a la part litoral de Sant Martí, el futur Poblenou.
Val a dir que aquests empresaris del tèxtil miren
també de traslladar a Sant Martí una altra fase del procés
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La implantació de la indústria
mecanitzada, el triomf de la
revolució industrial als pobles del
Pla de Barcelona (no només a Sant
Martí, sinó també a Gràcia o a
Sants) s’esdevé al decenni de 1840
productiu; pensen que el cabal del Rec comtal podria servir
per moure les noves màquines de filar que s’estan important
d’Anglaterra o que es copien a partir de models anglesos. Si
bé aquesta temptativa fracassa, perquè el cabal del rec no es
gaire important i ja l’aprofiten gairebé al cent per cent els
molins fariners, és interessant com a precedent del trasllat
també a l’exterior de la ciutat del procés de filatura i tissatge.
això s’esdevindrà més tard. Abans passarà la gran crisi que
arrenca del 1805 i es prolonga fins al decenni del 1820 i, de
fet, la implantació de la indústria mecanitzada, el triomf de
la revolució industrial als pobles del Pla de Barcelona —no
només a Sant Martí, sinó també a Gràcia o a Sants— s’esdevé
al decenni de 1840.
En els primers moments d’aquesta nova fase, que
comença als voltants de 1845-1848, hi ha un cert equilibri
entre els diferents pobles del Pla. Gràcia emergeix amb força,
Sants també ho fa amb molta força —s’hi troba el major
establiment tèxtil de l’època, La España Industrial— i Sant
Martí sembla que queda una mica ressagat. Les coses
canviaran en el decurs del decenni del 1850, quan Sant Martí
comença a ser el nucli industrial més important del Pla de
Barcelona, perquè s’hi van traslladant empreses que abans
eren als barris urbans del Raval i de Sant Pere de les Puelles

i també perquè decideixen instal·lar-s’hi empreses de nova
planta, tant del tèxtil com d’altres sectors que obren horitzons
nous en la indústria catalana. Aquest últim és el cas de La
Industrial Harinera Barcelonesa, que s’estableix a la Sagrera
i marca l’inici de la mecanització del sector moliner, o de
dues factories siderúrgiques, la Herreria Barcelonesa i Font,
Alexander y Cía, que s’estableixen al Poblenou i al Clot,
respectivament, i que revelen la decidida voluntat de l’empresariat català de crear una siderúrgia moderna que acabi
de consolidar aquesta transformació de soca-rel que s’està
operant en l’economia catalana.
Val a dir que aquesta temptativa de crear una siderúrgia moderna amb alts forns, amb tren de laminació, etc.
fracassa. Fonamentalment, perquè Catalunya no disposa de
carbó. El poc carbó que es troba a Sant Joan de les Abadesses,
a Ogassa, arriba molt tard a Barcelona i és de baix potencial
calòric i molt difícil d’extreure, de manera que el seu preu és
força elevat.
Aquesta frustració podia haver incidit molt negativament sobre el desenvolupament de l’economia provençalenca,
però afortunadament Sant Martí de Provençals era al costat
del port de Barcelona i això li permeté de seguir endavant,
cada vegada amb més empenta, gràcies a les importacions
de combustible anglès —carbó de Newcastle o de Cardiff—
i de carbó asturià, de menor qualitat que l’anglès.
La proximitat del port de Barcelona serà una de les
raons de l’èxit de Sant Martí. És el lloc d’entrada de combustible i de matèries primeres —no sols cotó, sinó també cereals,
cacau, sucre, fusta, etc., tots ells productes que es transformen aquí— i és també punt de sortida dels productes
manufacturats que aquí s’elaboren.
Hi ha d’altres raons per a l’èxit industrial de Sant Martí, com ja s’ha apuntat anteriorment. Per començar, l’abundància de terra susceptible d’encabir fàbriques i habitatges,
cataus per a obrers industrials. Són terres que es poden obtenir
a un preu raonable, ja que continua existint una oferta pública de sal a bon preu. Encara als anys seixantes i començaments dels setantes, la Intendència i també la Capitania
General estan posant al mercat les terres sorrenques, els
prats i les pastures de la banda litoral, i això manté el preu
del sòl en una cota raonable. A més, el terme és travessat per
una sèrie de carreteres de primer ordre i a partir del 1848
també pel ferrocarril. Hi ha tres línies ferroviàries: la línia de
Mataró, que juga un paper molt modest, la de Granollers, que
té un paper important, i la de Manresa-Lleida-Saragossa,
que també juga un paper molt notable.
Un altre element que molt sovint oblidem és que sota
la terra de Sant Martí hi ha molta aigua. El freàtic és ric i
resulta fàcil elevar aquesta aigua, necessària per a tots els
sectors industrials, però sobretot per a un que aquí hi té una
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especial implantació: el ram de l’estampat, el tint, el blanqueig
i l’aprestat de teixits. Sant Martí serà el gran centre del ram
de l’aigua des del 1840 fins ara mateix.
I l’últim factor, sobre el qual insistirà Ramon Grau a
continuació, és que aquí empresaris, propietaris de sòl i
especuladors de tota mena gaudeixen gairebé de patent de
cors; tenen una llibertat extraordinària per muntar els seus
establiments sense haver-se de subjectar a gaires constriccions urbanístiques o higièniques. El paisatge de Sant Martí
neix ja degradat, perquè en cap moment no hi ha hagut una
disciplina urbanística i un control higiènic que asseguri unes
condicions mínimes.
Sobre aquestes bases veiem que no cessa de créixer
l’activitat industrial de Sant Martí. Les estadístiques de
població són un reflex de l’activitat, perquè indústria suposa
proletariat industrial i això lògicament té traducció en els
censos demogràfics. Però també tenim d’altres dades, com
per exemple sobre màquines de vapor, motors de gas o
contribució industrial. Aquestes dades ens permeten assegurar que amb tota certesa des del decenni del 1870 i potser
abans, Sant Martí ocupa el segon lloc en el ranking industrial
català, immediatament després de la ciutat de Barcelona.
En els últims anys del segle ja ocupa el primer lloc, que
mantindrà durant el primer terç del segle XX. Potser als anys
quarantes encara continuava essent la major concentració
industrial de Catalunya i podríem dir, per extensió, de la
Península; el problema per verificar-ho és que després del
1930 les estadístiques es confeccionen sobre una altra base.

Però com a mínim fins el 1930 això va ser així.
A tall d’exemple: si els anys 1920-1922 Barcelona —és
a dir el Nucli Antic i l’Eixample, segons els límits del terme
municipal fins el 1897— pagava un milió de contribució industrial en xifres rodones, Sant Martí en pagava un milió i mig.
Penso que és una xifra definitiva.
Si analitzéssim les dades de potència instal·lada,
veuríem que cap el 1878 ja tenia de l’ordre de 5.500 cavalls,
que cap el 1894 superava els 13.000 i que pels volts del 1900
estava probablement per damunt dels 17.000, tot i que entremig hi havia hagut una crisi que havia alentit la progressió
dels anys anteriors.
És sabut que aquesta trajectòria tan brillant s’estronca
en el decenni de 1950 i que després Sant Martí esdevé un
autèntic fantasma, en el sentit que ja no és ni de lluny allò
que havia estat. Es produeix un procés de desindustrialització,
de conversió d’espais fabrils en espais residencials o espais
per a activitats terciàries. Encara avui el paisatge ens recorda
aquell passat, però les estadístiques econòmiques revelen la
realitat de les coses i situen aquest tros de país en un lloc
realment marginal.
Ramon Grau
Com s’acaba de veure, la industrialització ha estat el
procés històric definitori de Sant Martí de Provençals, que és el
suburbi industrial per excel·lència fins ben entrat el segle XX.
La relació entre indústria i Sant Martí de Provençals és
tan forta, que sembla que no caldria cap altre marc de
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Fàbrica de Gas Lebon (Foto: Arxiu Històric del Poblenou)
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referència per entendre el paisatge d’aquesta relíquia de què
ens acaba de parlar en Manuel, un paisatge industrial amb
fàbriques i habitatges obrers. Potser sí, però voldríem introduir
una altra dimensió, la dimensió política. Perquè l’empresa
industrial, aquesta gran onada industrialitzadora, no hauria
pogut deixar una empremta tan forta en l’espai i en la societat
de Sant Martí de Provençals si no hagués estat per unes
coordenades político-ideològiques que dominaren durant els
segles de gènesi d’aquest suburbi industrial.
Em cenyiré a la cronologia de l’època en què Sant Martí
va ser municipi independent, del 1714, arran de la conquesta
de Barcelona per Felip V, al 1897, quan el terme s’agrega al
de Barcelona. Per a aquest període de pràcticament dos segles
hem volgut sintetitzar aquestes coordenades històriques en
dos conceptes que són molt diferents però que tenen entre
ells una relació, de la qual sorgeix la realitat de Sant Martí de
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L’aparició dels municipis del Pla de
Barcelona és part de l’operació
general de reducció i eliminació del
poder polític de la ciutat de
Barcelona sobre el seu territori; el
naixement dels municipis de Sant
Martí de Provençals, Sants, Sarrià o
Sant Andreu té aquesta tonalitat
que moltes vegades s’oblida
Provençals. Són els conceptes de «centralisme» i de «liberalisme». Centralisme vol dir construcció de l’estat modern.
Potser sembli excessiu acudir a un procés històric d’ordre tan
general, en què es juguen les coses a Madrid, a més de 600
km d’aquest pobre suburbi industrial; però és que la construcció d’un estat centralitzat no és un procés independent
d’allò que passa localment a tots els racons del país, especialment en els més dinàmics, com és el cas de Barcelona i de
Sant Martí de Provençals. Com més dinamisme social hi ha,
més empremta deixen les coordenades històriques del període
corresponent.
Centralisme vol dir concentració del poder polític al
voltant del rei, en principi. L’estat modern comença per ser
un procés de concentració del poder polític que abans estava
disseminat entre moltes institucions locals al voltant de la
dinastia, al voltant de la institució monàrquica. S’edifica així
una macroestructura que no existia a l’edat mitjana o fins i
tot en els primers segles moderns. Però aquesta construcció

de l’estat, aquesta concentració del poder en el rei, no vol dir
que aquest poder es creï de nou. El poder reial no surt del nores, sinó que és poder que abans estava en unes altres
institucions i que ara es traspassa al rei. Així, la construcció
de l’estat, la concentració de la sobirania, comporta com a
implicació necessària i no lateral l’afebliment de totes les
altres institucions del país, entre les quals destaca el municipi
com institució política.
La construcció de l’estat centralitzat, en les seves fases de monarquia absoluta i després règim constitucional,
implica, per tant, una disminució de la institució municipal
dels poders locals com a poders polítics que eren, i amb força,
abans del 1714. Això és un fenomen universal de les monarquies absolutes i dels estats europeus moderns, però resulta
especialment clar i punyent en el cas de Catalunya i de Barcelona, perquè aquest procés de concentració de poder en la
monarquia es produeix com a resultat d’una guerra: la Guerra de Successió a la corona d’Espanya de principis del segle
XVIII, que en la seva darrera fase es converteix en un enfrontament entre el rei i un municipi, Barcelona.
Les coses són claríssimes: el rei obtindrà el poder que
arrenqui d’aquest municipi, el de Barcelona. D’aquí la Nova
Planta de tots coneguda, que és la confirmació de l’absolutisme com a règim polític i la reducció del rang polític de
totes les institucions locals catalanes.
Un aspecte rellevant per entendre el que esdevindrà
Sant Martí de Provençals és que neix com a municipi amb la
Nova Planta. Sant Martí, que era part del territori municipal
de Barcelona, és convertit en municipi independent dins de
l’estratègia d’afebliment del municipi de Barcelona que porta endavant la monarquia. L’aparició dels municipis del Pla
de Barcelona, que es produeix de cop i volta el 1714 —abans
només existia el municipi de Barcelona, regit pel famós Consell
de Cent— és part de l’operació general de reducció i eliminació
del poder polític de la ciutat de Barcelona sobre el seu territori;
el naixement dels municipis de Sant Martí de Provençals,
Sants, Sarrià o Sant Andreu té aquesta tonalitat que moltes
vegades s’oblida i que convé recordar.
El règim liberal de principis del segle XIX completa
aquesta reducció del rang del municipi amb la concepció
purament administrativa de l’ajuntament com a entitat de
govern local. L’ajuntament —no sols el de Sant Martí de
Provençals, sinó també el de Barcelona— és una entitat de
govern, però sols administrativa. No té capacitat d’iniciativa
política ni de legislació, sinó que la seva missió és purament
executar les ordres que vénen per via jeràrquica.
Així doncs, en el segle XVIII apareixen els ajuntaments
i amb les constitucions del segle XIX s’integren en la xarxa de
règim local que cobreix tot el territori espanyol i que està
organitzat per tres capes: l’esfera de l’administració central,
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l’esfera de l’administració provincial i l’esfera de l’administració municipal o pròpiament local. Amb aquesta divisió en
tres esferes cada funció a acomplir per l’administració es
divideix entre els tres rangs: ministeris en el superior, diputacions i governs provincials en l’intermedi i governs municipals en la base. Posem l’exemple de l’educació. Només l’estat,
l’esfera més alta de l’administració central, és competent en
matèria d’ensenyament universitari; només el nivell mig de
la província regeix i governa l’ensenyament mitjà i l’ensenyament primari queda encomanat exclusivament als ajuntaments. això vol dir que un ajuntament com el de Barcelona no
tenia sota el règim liberal cap capacitat en relació a la
universitat, que institucionalment sempre havia estat lligada
al Consell de Cent, ni sobre els instituts. I així mateix ho
podríem predicar de tots els altres serveis que l’estat hauria
de prestar al país. A l’ajuntament sempre li queda només la
funció executiva en el rang mínim, el menys important del
compliment del servei.
En síntesi: centralisme significa institucions municipals disminuïdes. La institució conserva el nom de municipi,
segons la tradició medieval, però de fet queda reduïda en
l’esquema bàsic d’organització política a una entitat purament administrativa sense iniciativa política i sempre feble
davant la superioritat. Centralització vol dir un poder públic
feble a nivell local i un poder fort molt llunyà de la localitat.
Per això, com abans ja avançava en Manuel, la presència real
del poder públic és molt pobre en els municipis, especialment
en els petits. A més, el règim local liberal s’edifica de manera
que tots els ajuntaments del país tenen qualitativament les
mateixes funcions, són idèntics. Tant és el de Barcelona com
el de Sant Martí de Provençals, tots tenen el mateix rang i
només hi ha diferències quantitatives. Si al municipi de Sant
Martí de Provençals li toca una o dues escoles, al municipi de
Barcelona li’n tocaran moltes mes en raó de la seva població

més gran; però l’única diferenciació és de tipus quantitatiu,
no qualitatiu.
L’altra coordenada, complementària de l’anterior, és
el liberalisme. «Liberalisme» és una paraula tan grossa que
sembla molt difícil de sintetitzar tot el que s’hi encabeix. Jo
sols voldria referir-me a allò que connecta amb el centralisme.
El centralisme, o sia la voluntat del poder absolut de la
monarquia i, més endavant, de l’estat, no deixa de ser una
fantasia psicològica: tenir tot el poder! Però la possibilitat de
tenir tot el poder implica una capacitat de generar
mecanismes de control que ni la monarquia de l’antic règim
ni l’estat liberal modern a Espanya no han tingut mai, de
manera que no hi havia una capacitat de controlar tot el
poder que potencialment es tenia.
D’aquí que deixessin molt lloc a d’altres poders; no als
poders històricament existents, que tenien un rang i un segell
polític que els feia incompatibles amb la concentració de la
sobirania. Però sí a la iniciativa privada.
La monarquia aprèn molt aviat que en el terreny de
l’economia no pot generar riquesa. En aquests moments en
Manuel i jo estem estudiant les manufactures reials, de
tapissos, de llums o de teixits de llana en el segle XVIII i són
sempre empreses amb pèrdues fabuloses. Són empreses
antieconòmiques i incapaces de satisfer tota la demanda
que es genera; són ineficients i costosíssimes. això la
monarquia ho aprèn de seguida i aviat es reconeix l’autonomia
de l’acció econòmica de la societat com a complement de
l’estat, que no pot tenir els recursos que li interessen per
exercir la seva acció si no és a través d’una economia creixent,
que només es garanteix a través d’una iniciativa privada que
s’ha de deixar el més lliure possible.
La història social d’aquests dos segles, XVIII i XIX, és
la història de com aquesta forja social inorgànica, és a dir, no
organitzada segons els antics estaments, va guanyant protagonisme i es va apoderant fins i tot de l’estat. Un pas importantíssim seran les constitucions liberals, que en consagrar
les llibertats del ciutadà el que realment estan fent és consagrar la llibertat burgesa que consisteix, sobretot, en el dret de
propietat.
La combinació entre centralisme i liberalisme fa que
al llarg del segle XVIII i sobretot del segle XIX hi hagi un
desequilibri molt fort entre agents públics i agents privats.
Tenim uns agents públics amb una presència llunyana en un
cas i feble, desautoritzada, en l’altre i, d’altra banda trobem
uns agents privats que ho tenen tot a favor. Les mateixes
constitucions liberals preconitzen el dret a la propietat com a
primer dret de l’individu i, a més, aquesta nova societat,
aquesta iniciativa privada, aquests grups socials, se senten
realment encoratjats per la monarquia i per l’estat com a
autèntics creadors de la riquesa pública.
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Cooperativa La Flor de Maig
(Foto: Arxiu Històric del Poblenou)
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Hi ha doncs un predomini del dret individual, és a dir,
del dret a la propietat dels propietaris, sobre els drets
col·lectius. això es veu clarament seguint els plets, els recursos a tribunals per part d’agents públics com ajuntaments i
per part d’agents privats com industrials; durant el segle XIX
els particulars triomfen pràcticament sempre sobre els poders
públics, sobre els municipis i fins i tot sobre les administracions
provincials i estatals.
Al mateix temps, el règim polític liberal fa que els polítics
siguin extrets de la població per un sistema electoral censatari,
on només els propietaris poden accedir a càrrecs públics. Els
mateixos polítics en exercici són propietaris en la seva vida
privada i els plans de la seva actuació privada i de la seva
actuació com a representants populars es confonen molt sovint.
A més de tot això, que són qüestions generals, la dimensió de l’entitat municipal incideix molt en aquest desequilibri.
Com més petita sigui una localitat, més força tenen les
pressions privades sobre els agents públics, perquè els agents
públics són relativament més febles i els agents particulars
tenen un poder de control real molt més gran sobre la societat.
Aquestes són les coordenades polítiques que crec que
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Rovira i Trias proposava un pla
d’eixample per a Barcelona
restringit al que era el territori del
terme municipal
ens poden ajudar a entendre aquest Sant Martí de Provençals
que hem heretat. A continuació voldria parlar de les estratègies
vuitcentistes, de com s’afronta políticament el problema de
l’organització d’aquesta societat i d’aquest espai. Hi ha dues
estratègies: la segregació i el municipalisme.
La segregació no és més que l’acceptació, l’aprofitament i l’increment de la fragmentació político-administrativa
imposada per l’estat central, al servei d’un control local i d’un
tractament diferenciat de les parts del conglomerat urbà en
expansió. Si se segrega Sant Martí de Provençals respecte de
Barcelona o quan el Poblenou es vol segregar de Sant Martí, la
dinàmica de fer cèl·lules polítiques cada vegada més petites
obeeix la lògica d’un control caciquista del procés urbanitzador.
No voldria oblidar, i en Manuel en la seva inter-venció final ens
en parlarà més, que darrere d’aquesta volun-tat de segregació
hi ha aspiracions legítimes dels poblenovins o dels sagrerencs
per mantenir una personalitat i una vitalitat social autònomes.
Parlo més aviat de la segregació com a consigna general i no
solament político-administrativa, sinó també urbanística.
Crec que en l’estratègia de la segregació no solament
hi ha la separació administrativa, sinó també la idea organi-

cista que la ciutat té parts diferents amb funcions diferents
que s’han de segregar i que, per tant, una cosa és el centre
urbà i una altra és la perifèria.
La finalitat d’aquesta idea organicista que segrega és
enfortir el caràcter central i privilegiat de les zones que ja són
centrals i abandonar el suburbi a ell mateix, a la iniciativa
privada, a la força dels propietaris privats sense cap control
públic. En el debat urbanístic per a l’Eixample de Barcelona
això s’expressa molt bé en el pla d’Antoni Rovira i Trias, que
va ser justament arquitecte municipal de Sant Martí de
Provençals. Rovira i Trias proposava un pla d’eixample per a
Barcelona restringit al que era el territori del terme municipal. Encabia en aquesta eixample tots els estrats alts i mitjans
de la societat barcelonina i n’excloïa els obrers, dient que per
les seves funcions i pel seu nivell adquisitiu mai podrien viure
en el que pròpiament denominem «ciutat de Barcelona».
d’aquesta manera, Sant Martí de Provençals, Sants o Sant
Andreu quedaven al marge de l’urbanisme, al marge dels
avenços tècnics en construcció de la ciutat.
Històricament, la suma de la segregació municipal, la
segregació funcional i la segregació urbanística ha significat,
i m’agradaria accentuar-ho, la condemna d’aquests municipis
del Pla de Barcelona a ser perifèries, a ser perpètuament
suburbis, a no poder optar mai a condicions de centralitat.
Enfront d’aquesta estratègia hi ha l’altra, la municipalista, conduïda en principi des de Barcelona. El que es vol
durant tota la segona meitat del segle XIX, i això culmina en les
agregacions de 1897, és reconstruir una entitat municipal a
l’escala de l’aglomeració urbana real. No girar-s’hi d’esquena
i pensar que Barcelona només és l’Eixample i la Ciutat antiga,
sinó abastar realment tot el territori i afrontar els problemes
de la urbanització en la seva magnitud real. L’expressió
ideològico-urbanística d’aquest municipalisme és el pla
d’Ildefons Cerdà, que proposa una trama igualitària que s’estén
des del centre de Barcelona fins a l’extrema perifèria del Besòs;
és a dir, tota una trama urbana amb la mateixa qualitat.
La materialització d’aquesta segona estratègia ha
tingut molts defectes històrics. La voluntat per part de Barcelona d’agregar tots aquests municipis expressa evidentment
una voluntat de poder sobre les col·lectivitats locals; però
voldria acabar amb la nota que, entre l’estratègia de la
segregació i la del municipalisme, aquesta última permet
almenys afrontar els problemes en la seva dimensió real,
mentre que el segregacionisme és purament una política de
l’estruç. I amb això donaríem per finalitzada aquesta part
més política.
Manuel Arranz
Per acabar voldríem fer un balanç per copsar els
aspectes positius i negatius d’aquesta evolució. Els elements
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negatius ja s’han esbossat: hi ha hagut un procés de creixement caòtic, presidit per un liberalisme a ultrança, en el
marc d’un ajuntament sense recursos ni directrius que no ha
pogut donar pautes ordenadores ni crear infraestructures.
No hi ha hagut una incidència del sector públic perquè,
d’entrada, no existia una administració perifèrica de l’estat.
Ni tan sols el recaptador d’hisenda era un funcionari estatal.
La hisenda central, la que més interessada podia estar en
trobar-se present, no era als municipis, i la funció recaptadora
la feia el personal municipal. Però, a més, també és feble el
poder local, l’ajuntament, tot i que la seva presència sigui
més gran.
El resultat és un paisatge industrial caòtic i atomitzat.
Sant Martí mai no ha tingut una estructura urbanística definida, ni tan sols ara. Ja en l’època premanufacturera no hi
havia un nucli que organitzés el territori municipal, sinó diferents petits nuclis. Aquesta situació de manca de vertebració
s’incrementa al llarg del segle XIX, quan propietaris del sòl i
empresaris fabrils actuen on volen i al voltant d’aquestes
actuacions primerenques s’estenen com una taca d’oli nuclis
de desiguals dimensions i desassistits de tota mena d’equipaments.
És important assenyalar que aquests nuclis són
nombrosos. Dins del terme de Sant Martí hi tenim els del Clot,

Muntanya, Guinardó, Cases d’en Boada, Sagrera i Poblenou,
que al seu torn es subdivideix en Taulat, Llacuna, etc. Hi ha
dones tot un seguit de barris i barriades, de petites aglomeracions que no estan jerarquitzades ni ben travades. No hi ha
una comunicació entre elles i això contribueix a que cadascuna
tracti de solucionar per ella mateixa els molts problemes que
pateix; problemes de caràcter urbanístic i sobretot problemes
de proveïments i culturals, molt lligats en la seva resolució a
la vida associativa de cada nucli.
Des del 1860, data de les primeres notícies, veiem com
per tot arreu van apareixent ateneus, casinos, etc., entitats
que aparentment són recreatives però que acompleixen moltes
funcions i que donen una personalitat a aquests nuclis, en
una relació dialèctica entre les entitats i la gent que les
integra. Així, des de la base, des de la pròpia societat civil,
s’atenuen alguns dels dèficits generats per la manca
d’actuació dels poders públics. Es a partir de les entitats que
es va resolent el problema educatiu, molt greu en aquesta
comunitat.
L’estat no té cap establiment d’ensenyament i el
municipi en té pocs i de molt poca qualitat. Però les entitats
creen escoles —diürnes per als infants, nocturnes per als
obrers i fins i tot dominicals— i reclamen centres de formació
professional. Finalment, el propi municipi es veu obligat a
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Fàbrica d'Andrés Figueras de blanqueig i tintatge de cotons en cabdells
(Foto: Arxiu Històric del Poblenou)

EL FUTUR DE LES PERIFÈRIES URBANES (1)
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Obreres al pati de can Saladrigas el 1916
(Foto: Arxiu Històric del Poblenou)

crear-ne un, però és atenent una demanda.
De la mateixa manera passa amb el problema dels
proveïments. Des de 1869 i 1870, molt abans que es construeixin els primers mercats coberts, que són ja del 1887,
apareixen cooperatives de consum per resoldre una necessitat
imperiosa: facilitar queviures a bon preu, de qualitat i amb
una garantia sanitària, que d’una altra manera potser no
s’haurien pogut aconseguir.
Hi ha també la previsió; aquestes entitats tenen
mútues, germandats que ajuden i atorguen socors en moments
d’infortuni.
Finalment, un aspecte fonamental: les entitats garanteixen un espai de trobada, faciliten uns locals i unes infraestructures per poder desenvolupar una vida de relació. Apareixen grups musicals corals i grups teatrals i es va creant
una cultura obrera realment molt viva i molt mal coneguda,
que és probablement el llegat més important d’aquest període
i que, en alguna mesura, s’hauria de revifar.
Aquest esperit associatiu és l’element més positiu en
el balanç de la societat industrial nascuda a Sant Martí. Es
un aspecte que és viu i que en el curs dels darrers decennis ha
anat prenent una nova fesomia d’acord amb unes noves
necessitats. Pensem en la constitució a partir dels anys
seixantes de les comissions de barri en un principi i de les
associacions de veïns després; d’alguna manera són l’equivalent del que van ser els casinos o els ateneus obrers a finals
del XIX i començaments del XX. Aquest associacionisme revela una vitalitat notable en la població dels barris. Els aglutina,
els dóna un perfil i, probablement, és també el patrimoni més
valuós amb què compten els barris que configuren el districte.

Per trobar un exemple de fora: si haguéssim de fer balanç
a Nou Barris ens trobaríem que allò que és més valuós per als
veïns és la seva lluita a favor d’una millora de la qualitat de
vida. Una lluita per aconseguir uns equipaments, per aconseguir la conversió del suburbi en ciutat, de la qual deriva un
sentiment de pertinença, un orgull que fa que Nou Barris no
sigui una comunitat invertebrada, sinó que sigui una comunitat
civil, un col·lectiu que té un esperit, uns elements cohesionadors
i que davant de la resta de Barcelona i de la societat catalana
pot aixecar la veu i dir «nosaltres també hem escrit un capítol
important de la història d’aquest país».
Dones bé, el que es predica de Nou Barris potser es
podria predicar dels barris que formaren Sant Martí. El que
passa és que aquí potser les dificultats de caràcter físic,
l’urbanisme més recent, han deixat separats aquests barris els
uns dels altres i han mantingut una mica aquell esperit
segregacionista que vivia el Poblenou respecte de la resta del
terme del 1863 al 1874, quan reclamava tenir un ajuntament
propi. Aquí les lluites s’han dut molt des de l’esfera del barri i
no hi ha hagut prou coordinació entre els diferents barris
contigus, tot i pertànyer al mateix districte i haver de reclamar

La constitució a partir dels anys
seixantes de les comissions de barri
en un principi i de les associacions
de veïns després, d’alguna manera
són l’equivalent del que van ser els
casinos o els ateneus obrers a finals
del XIX i començaments del XX
per tant a una mateixa administració. Aquest seria un element
diferenciador d’aquest altre districte de Nou Barris, però això
seria un problema menor. L’important, allò que és substantiu,
és que també aquí s’ha realitzat aquesta lluita, que l’han
protagonitzada unes entitats que tenen unes arrels en el segle
XIX, i que, a l’hora de pensar en una remodelació dels barris,
com ens estan proposant amb l’esquer d’una millor dotació en
tota mena d’equipaments, hauríem de tenir clar que per damunt
de tot cal salvaguardar aquest patrimoni. Penso que seria un
mal negoci vendre aquest esperit associatiu, aquesta lluita,
aquesta tradició combativa, vendre aquest patrimoni intangible per coses tangibles com pogues-sin ser uns jardinets, una
mica d’asfalt o quatre fanals. En el canvi hi perdríem.
Aquest és el nostre punt de vista, sens dubte molt apassionat, però amb l’apassionament necessari per poder tirar
endavant les coses, perquè sinó no avançaríem mai.

estvdis
Josep Maria Huertas Claveria

La Verneda de Sant Martí,
l'horta de la ciutat
Un dels llibres de Huertas Claveria que defineixen millor l'actual districte de
Sant Martí és La gent i els barris de Sant Martí (2001). En ell dibuixa els
trets bàsics dels quatre grans barris: el Clot-Camp de l'Arpa, el Poblenou, la
Verneda de Sant Martí i els barris del Besòs, amb l'afegit de la Vila Olímpica i
els barris de barraques desapareguts.

Josep Maria Huertas Claveria (1939-2007),
periodista poblenoví, cronista dels barris
de Barcelona, autor juntament a Jaume
Fabre de "Tots els barris de Barcelona".

conegut per molts com el Fondo de Sant Martí. “Encara avui,
quan passo pel carrer de Cantàbria, penso en aquells conreus
d’apis de Nadal que estaven als solcs tapats amb terra fins
a mitja planta per a que es mantinguessin ben blancs que és
com són més apreciats. (03)”
El cantant Jaume Arnella va posar música i lletra a
aquest conjunt rural supervivent: “L’aigua del rec permetia /
que molta tema es regués, / dotze molins feia moure, / dotze
molins fariners. (04)” Els masos, però, van anar venent les
terres. Part de Ca l’Arnó és on avui s’aixeca el barri Parera; on
va existir Cal Simó hi ha l’institut Joan d’Àustria; la Casa
Llarga ha donat pas a un dels conjunts més densos del barri,
el dels carrers de Ca l’Oliva i Camp Arriassa.

Les fàbriques i els passatges
La primera fàbrica es va instal·lar a la Verneda el
1887. El 1932 se’n comptabilitzaven dotze. De les més
conegudes hi havia la tèxtil S.F. Vila, que s’aixecava on ara hi
ha la plaça del Ram de l’Aigua i de la qual resta l’arbre de la
sort, un plàtan plantat en el moment d’inaugurar la indústria;
Can Roig, coneguda com la fàbrica dels ossos, que servien
tant per a fer pintes com pels cubitos de Gallina Blanca; un
taller de maquinària industrial i agrícola, Cal Manich, al
Camí de la Verneda; Ca la Siseta, on s’arribava pel carrer, ja
desaparegut, del Rector de Vallfogona, i una altra fàbrica
tèxtil, la de la Vídua Puig, també al Camí de la Verneda.
S’hi van obrir alguns passatges, com el de Vicent
Montal, desaparegut, i el d’Antoni Gassol, o el de Previsión y
Hogar. Aquest, també desaparegut, tenia una casa on es
podia llegir: “Previsión y Hogar. Sociedad Cooperativa de Ahorro, Crédito y Construcción. Barcelona, 1926”.
El 1948 va inaugurar-se al carrer de l’Agricultura el
camp del Júpiter, el tradicional club del Poblenou. Tanmateix,
es mantenia força la vida de sempre. Els pagesos eren gent
d’ordre en general. Quan va arribar la Guerra Civil, “vam
enterrar la custòdia i altres objectes de valor sota terra. Des-
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“Es tracta d’unes hortes destinades a proveir la ciutat, (01)”
escrivia el 1945 un oblidat cronista de Barcelona, Ramon
Aliberch. Des de sempre aquells camps situats entre la via
del tren i la mig dissenyada Gran Via, entre els vells nuclis del
Clot i la Sagrera i la frontera difusa de Sant Adrià, havien
estat extensions de conreus tot just esquitxats amb algunes
fàbriques o algun servei molest, com ara l’escorxador vell.
El 1896 el pintor Isidre Nonell havia pintat un d’aquells
masos amb el títol Paisatge de Sant Martí. La Verneda. Els
camps que envoltaven l’antiga església de Sant Martí de
Provençals i el seu entorn duien, mitjançant el vell Camí de la
Verneda, a un bosc de verns que s’estenia a la vora del riu
Besòs. Amb el temps el nom de la Verneda va fer-se més
genèric, fins al punt que sembla lògic ara anomenar aquest
immens barrí com La Verneda de Sant Martí.
“Els masos de Sant Martí es troben situats enmig de
camps d’hortalisses regats amb aigües de les fàbriques, de
vegades tèrboles, que no deixen de tenir un valor fertilisant
(02),” torna a ser Aliberch qui recorre el conjunt rural amb
un grup de ciutadans encuriosits el 1955, i relaciona els
masos de Can Ermengol, Cal Gallinaire, Cal Masover, Cal
Juliol —per Ignasi Juliol, que hi té una plaça dedicada i va
ser regidor de Barcelona el 1809, en plena Guerra del
Francès—, Can Pujades, Can Canal, Can Planes, Can Cadena, Ca l’Arnó i Can Riera. Aquestes quatre sobreviurien a
la febre constructora dels anys seixanta.
Al costat de la vella església es trobaven a més l’antic
cementiri, traslladat el 1924 al de Sant Andreu i l’antiga
casa consistorial. També subsistia un hostal que va ser
enderrocat cap a finals dels anys setanta. El conjunt era
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prés aquests van anar a parar a Madrid, fins que va acabar
tot i un dia ens van cridar a la universitat per identificar-los.
(05)” La gran festa era sempre per Sant Antoni, el diumenge
més pròxim al 17 de gener. Es beneïen els cavalls i després es
menjaven borregos i tortells. La festa es feia fins i tot quan,
després de la guerra, l'església era encara mig enrunada:
“Tots admiraven abans amb joia i simpatia aquesta església
tan bonica i popular, i avui ja la veieu, tan maltractada pels
sense fe i sense amor. (06)” Curiosament, un programa dels
anys quaranta situa Sant Martí Vell a la Sagrera, on alguns
pagesos tenien família.

Els primers blocs importants van
ser fets per la Caixa de Pensions
entre 1950 i 1954. Manuel Casas
Lamolla va edificar tres baluernes
immenses amb poca gràcia entre els
carrers de Guipúscoa, Treball,
Concili de Trento i Agricultura.
El 25 de gener de 1955 la dona del
dictador, Carmen Polo de Franco,
i el president de La Caixa i
exalcalde de Barcelona, Miquel
Mateu, inauguraven el primer dels
tres blocs
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Les primeres vies importants
i els primers blocs
El carrer d’Espronceda s’havia obert ja el 1927, però
no va ser fins al 1964 que es va construir el pont que permetia
comunicar el centre de la ciutat amb el llunyà conjunt rural
de la Verneda de Sant Martí. Mesos abans, el 19 d’octubre de
1963, l’alcalde de Sant Sebastià havia assistit al bateig
d’una via important que en els plànols feia temps que existia,
el carrer de Guipúscoa. Es va posar una bonica placa de rajoles policromades a la paret del col·legi d’Adela de Tranquillon.
Aquests carrers permetien donar forma a la idea exposada pel Pla Comarcal de 1953 que aquells camps fossin
substituïts per blocs de pisos destinats als molts immigrants
que arribaven a Barcelona, la mateixa raó d’ésser dels barris
del Besòs. Els primers blocs importants van ser fets per la
Caixa de Pensions entre 1950 i 1954. Manuel Casas Lamolla
va edificar tres baluernes immenses amb poca gràcia entre

els carrers de Guipúscoa, Treball, Concili de Trento i Agricultura. El 25 de gener de 1955 la dona del dictador, Carmen Polo de Franco, i el president de La Caixa i exalcalde de Barcelona, Miquel Mateu, inauguraven el primer dels tres blocs.

El Pla de Llevant i els seus barris
Enric Giralt Ortet va ser l’arquitecte encarregat de desenvolupar les idees del Pla Comarcal en el territori martinenc.
El 17 de juliol de 1956 quedava aprovat el Pla de Llevant Nord
que afectava 234 hectàrees. En poc menys de 20 anys els
camps serien substituïts per un bosc de ciment, creant un
dels barris més densos i desordenats de Barcelona.
En un cas el barri va precedir el pla: va ser la Verneda
Vella, més coneguda avui dia per Via Trajana, nom del seu
carrer principal. És un barri de 692 habitatges, de dimensions
compreses entre els 44 i els 58 metres quadrats, que va
néixer entre el 1953 i el 1955 per donar aixopluc a barraquistes.
Es troba encaixonat en un nucli de fàbriques, entre les quals
destaca la primera planta de Coca Cola creada a Espanya
(1965), i la via del tren.
Eren cases aixecades com una mena de corralas, amb
les galeries que donaven a un pati comú. Tenien una certa
gràcia, però la poca atenció municipal —el barri està dividit
entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, la qual cosa ha creat
molts problemes— i l’aluminosi detectada han aconsellat
enderrocar els blocs i substituir-los per d’altres. El 2004 s’espera que estiguin traslladats tots els seus habitants.
Els 2.400 veïns de la Verneda Vella van rebre amb satisfacció l’enderroc de les cases velles. Eren esquifides i la
vida al barri s’havia deteriorat. “La família de Concha López,
integrada per cinc persones, no pot seure en el sofà a veure la
televisió perquè han de treure la taula i les sis cadires; al
dormitori de les dues filles no poden instal·lar una tauleta de
nit; a la cuina només caben l’armari i el fogó, raó per la qual
el frigorífic ha d’estar al balcó. Això explica perquè la majoria
de balcons del barri es troben tancats per mampares d’alumini, per guanyar algun metre valuós. (07)”

Una barriada dedicada a una
persona
Parera és una barriada de la Verneda dedicada a una
persona, Juan Antonio Parera, que era delegat nacional de
Sindicats quan l’Obra Sindical del Hogar (OSH) va comprar
uns terrenys a l’hospital de Sant Pau per fer-hi un polígon. El
1955 els arquitectes Fernando Chinchilla i Lluís Maria Escolà
van aixecar 816 pisos i 121 locals, seguits d’una segona promoció de 831 pisos i 80 locals en un altre terreny de Ca l’Arnó,
el Fons de les Eres. Segons fonts de la mateixa promotora, els
pisos eren els més grans de l’OSH a Barcelona, entre 55 i 80
metres quadrats. Parera va morir mentre s’aixecaven i se’ls
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Al juny de 1958 començaven a construir-se
els blocs del polígon aleshores anomenat de
Sant Martí (Foto: Branguí)

El 1978 l’AV Verneda Alta va
impulsar un pla popular per
deixar clares les seves
reivindicacions. El pla va ser
repassat deu anys després per
veure el que s’havia aconseguit
i el que calia seguir demanant
Qui som
“Som un barri d’emigrats que procedim de les zones
més subdesenvolupades d’Espanya (...) Per això hi havia la
necessitat d’emigrar a la Barcelona industrial, que ens aixopluga als suburbis, on els carrers que ens fan pagar perquè
siguin asfaltats segueixen plens de fang durant anys i anys;
on només dormim, perquè la feina de 10 a 12 hores diàries
per pagar el col·legi dels nostres fills, el pa, l’autobús o el
cinema no ens deixa conèixer-nos, relacionar-nos, comunicarnos; en poques paraules, viure. (08)”
Aquestes ratlles van ser escrites al juny de 1976 en un
butlletí d’una nova associació de veïns, la de la Verneda Alta,
que havia nascut oficialment en un bar al setembre de 1975,
però que ja feia dos anys que funcionava.
Al novembre de 1976 havien ocupat un camp ras que

havien batejat com la plaça de la Verneda per evitar que hi
posessin un centre comercial.
Van haver de passar dos anys i mig perquè al juny de
1979 la plaça fos inaugurada oficialment per un Ajuntament
democràtic que tot just tenia dos mesos de vida.
El 1977 l’AV Verneda Alta va aprovar el seu escut en
assemblea: uns verns i una corda en forma de llaç que vol
significar la senyera i que simbolitza la unitat dels veïns a
l’hora de plantejar la lluita. El va dissenyar un veí, Maties Rodríguez, que també va adaptar-lo a la capçalera de la publicació que treien cada mes, Verneda Unida.
El 1978 l’AV Verneda Alta va impulsar un pla popular
per deixar clares les seves reivindicacions. El pla va ser repassat
deu anys després per veure el que s’havia aconseguit i el que
calia seguir demanant.

Cinc morts mai no aclarides
Al carrer de Guipúscoa s’aixeca una comissaria de
policia que el 8 d’octubre de 1975 va protagonitzar un tràgic
incident que mai no s’ha aclarit. Segons una nota policíaca
del moment, a la 1 de la matinada d’aquell dia van disparar
contra la comissaria des d’un Morris de color blanc. Els
sentinelles van respondre al foc i van tocar de ple no el Morris,
sinó els ocupants d’un altre cotxe que passava en aquells
moments. Hi van morir José Martínez, de 50 anys; la seva
dona, Antònia Pérez, de 49, i el seu fill Antonio. A més, també
van disparar contra una patrulla que tornava de la Rambla
de Prim, i van morir dos caporals de la policia, Juan Antonio
Alba i José San Nicolás.
El fet es va incloure dins el clima de tensió que havia
seguit l’afusellament de tres militants del FRAP i dos d’ETA el
27 de setembre, o sia 11 dies abans. Curiosament, d’aquesta
tràgica matinada amb cinc morts com a balanç, mai més no
se’n va tornar a parlar.

Un altre decorat
El canvi de règim va suposar l’aparició d’un altre tipus
de relacions entre un barri amb un munt de problemes i l’administració. Calia lluitar pels pocs espais lliures, reclamar
els equipaments que mancaven (ambulatori, l’escola Els Horts,
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va posar el seu nom. El polígon va ser inaugurat oficialment
el 8 de juny de 1958.
L’activitat constructora, però, no es limitava a aquestes
actuacions puntuals (la Caixa, la Verneda Vella, Parera). El
Pla de Llevant Nord va suposar que 197 parcel·les de diferents
propietaris participaven en la creació del nou barri. En més
d’un cas, les deficiències de construcció van suposar enfrontaments entre veïns i promotora.
Un cas molt famós va ser el dels 1.001 pisos construïts
pel Montepío Textil el 1963. Nou anys més tard els llogaters
exigien millores i es negaven a cap augment dels lloguers.
Així naixeria el 1972 l’Associació de Veïns de Sant Martí de
Provençals. Encara el 1991 tornarien a manifestar-se perquè
no volien el traspàs de la propietat dels pisos, que queia al
cap de trenta anys, si primer no se’ls donaven en condicions.
La manca de control que existia als anys de la dictadura es va traduir en blocs alts, amb carrers poc separats
—cas del de Ca l'Oliva, amb 1.250 habitants per hectàrea—
i espais lliures que eren poc més que descampats. La fam
especulativa era tal que els veïns van haver de lluitar per
aconseguir fins i tot algunes de les places que ara tenen
(Verneda, Porxos...)
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plaça dels Porxos) i aconseguir una millor comunicació amb
la resta de Barcelona.
El 12 de desembre de 1982 van aconseguir un dels primers centres cívics de Barcelona en l’antiga residència Gaudí,
que havia estat pensada com a residència de la Sección Femenina de Falange. Va ser el primer acte públic de l’alcalde Pasqual
Maragall. Un any després s’inaugurava la reforma de la plaça
de la Infància. Semblava que alguna cosa canviava.
El 22 de setembre de 1984 se sumava al centre cívic
un centre de barri, que és com un centre cívic en petit, el de la
Palmera. Era prop de la futura plaça que duria aquest nom i
s’inauguraria al setembre de 1986, amb una curiosa escultura de Richard Serra, El mur. Fins i tot Cobega, l’empresa
que comercialitzava la Coca Cola, va cedir uns terrenys per a
un poliesportiu, que va veure la llum el 1987.
Mentrestant, en un extrem del barri, a l’octubre del 1977
havia obert la primera estació de metro, la de La Pau, però
quedava lluny per la majoria d’habitants de la Verneda, que
seguien somiant en un metro que arribés al centre del barri.

El 12 de desembre de 1982 van
aconseguir un dels primers centres
cívics de Barcelona en l’antiga
residència Gaudí, que havia estat
pensada com a residència de la
Sección Femenina de Falange. Va ser
el primer acte públic de l’alcalde
Pasqual Maragall
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La fi dels pagesos i el parc de
Sant Martí
El 1974 Joan Pont, pagès de Can Planas, manifestava
el seu desànim. No eren ja els pisos que l’envoltaven ni el
soterrament del rec del qual sempre havia tret l’aigua. Els
gitanos de la Perona propera, un barri que s’arrenglerava
contra el mur del tren a pocs metres, li robaven, calaven foc
a la cort de porcs, aixafaven, només per fer, mal els enciams
acabats de plantar... “La culpa no és que siguin gitanos, sinó
les condicions com viuen. (09)” Ell ja no anava a Mercabarna
a vendre la seva verdura, que ja no conreava, sinó a comprar
quatre coses per a la botiga de queviures que tenia.
El pagès de Ca l’Arnó, Isidre Crusens, encara va aguantar fins al 1982, quan va decidir que ja era gran. Pagava un
lloguer de 6.000 pessetes al mes per les terres a l’administrador dels hereus del general Manso, que vivia en un pis del
passeig de Gràcia. Quan va deixar el mas, ben aviat el van fer

malbé i semblava que aniria a terra, però els veïns més inquiets van impedir-ho. Calia salvar els tres masos que envoltaven l’església de Sant Martí Vell.
I així va ser. Per la Mercè de 1985 ja es va inaugurar
la primera fase del parc de Sant Martí, que englobava
l’església i tres masos (Can Cadena, Can Planas i Ca l’Arnó),
i arribaria quan fos possible al mur del tren, o sigui quan ja
no hi ha-guessin barraques. Carles Martí i Alejandro Armesto
van ser els arquitectes dissenyadors del nou parc,
assessorats per un urbanista jardiner històric, Nicolau Maria
Rubió i Tudurí.
Amb els anys Can Cadena esdevindria un mas dirigit
per Parcs i Jardins on s’ensenya als nens i als grans, si volen,
tot el que està relacionat amb el camp. Can Planas és una
residència per a marginats i Ca l’Arnó, una ludoteca. El parc
quedà enllestit el 1990.
Mentrestant, es va salvar la rasa del tren a l’altura del
carrer de Bac de Roda amb un pont bellíssim, obra de Santiago Calatrava, amb 128 metres de llargada, el 1987, al costat
de les cinc hectàrees del parc de Sant Martí.

Tensions amb un rerefons
racista
Les tensions que explicava el pagès de Can Planas no
van esvair-se fàcilment. Al setembre de 1982 van esclatar de
mala manera. Veïns i botiguers de la Verneda acusaven de robatoris els gitanos que vivien a la Perona. Durant uns quants
dies van tancar el carrer de Guipúscoa al trànsit i la policia va
haver d’intervenir. Les promeses de més vigilància i de la desaparició total del barraquisme van acabar apaivagant els
ànims. Això no obstant, els van encendre al veí barri de Maresma
quan van saber que potser els durien 72 famílies de la Perona
a un solar previst per a equipaments.
Tot i que ràpidament van dir que les manifestacions
no tenien res a veure amb el racisme, era evident que aquest
element també s’hi donava. Així i tot, els diaris van procurar rebaixar les tensions: “Més que contra els gitanos, la
protesta és contra la presència d’un sector de població que,
per raons que els són alienes, acaba per ser procliu a la
delinqüència. (10)”

La plaça dels Porxos
El mateix any 1982 dels enfrontaments entre veïns de
la Verneda i de la Perona tenia lloc un altre conflicte, de signe
molt diferent. Es va saber que un dels pocs espais lliures que
quedaven al barri havia de ser ocupat per un bloc d’habitatges
destinat a policies. I els soferts veïns van dir que ja en tenien
prou, de ciment. Així va començar la lluita per la plaça dels
Porxos.
El nom provenia dels porxos que donen pas a un gran
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La plaça dels Porxos
(Foto: Pepe Encinas/Guillem Huertas)

La rambla, la línia i el metro
El carrer de Guipúscoa era el carrer principal de la
Verneda de Sant Martí, bàsicament una via de circulació
ràpida, i més des que, el 1991, hi va haver continuïtat amb el
carrer d’Aragó. En plena moda de rambles —a l’extrem del
barri s’havia inaugurat la de Prim i al barri veí, el Clot, se
n’havia fet una altra—, 15.000 signatures van avalar que
l’administració aprofités les eternes obres de la línia 2 del
metro per transformar Guipúscoa en una rambla.

El 20 de setembre de 1997, a més,
obrien les parades de metro de Bac
de Roda i Sant Martí, dins la
bonica línia 2. El carrer de
Guipúscoa passava a ser, com havia
passat en altres barris, l’espina
dorsal d’una zona desordenada a la
qual calien punts de referència
I així va passar. Amb 895 milions aportats entre
Ajuntament i Generalitat la Rambla va ser una realitat, amb
un espai central de 23 metres d’ample entre els carrers de
Bac de Roda i Extremadura.
El 20 de setembre de 1997, a més, obrien les parades
de metro de Bac de Roda i Sant Martí, dins la bonica línia 2.
El carrer de Guipúscoa passava a ser, com havia passat en
altres barris, l’espina dorsal d’una zona desordenada a la
qual calien punts de referència.
Hi calia una guinda. El 7 de març de 1999 un artista
molt especial, Francesc Torres, posava un curiós monument
d’un quilòmetre i mig de llargada, que explicava dades de la
historia del barri, la Línia de la Verneda. El monument és una

llarga cinta d’acer on s’expliquen històries (11).
Al barri no viu Francesc Torres, però ho fan dos grans
dibuixants de còmic, Francisco Ibáñez, autor de Mortadelo i Filemón,
i Carlos Azagra, d’El Jueves, que sovint ha dissenyat cartells i
portades per a les associacions de veïns i el centre cívic.
En aquesta època d’embelliment també es va inaugurar la primera parella de gegants, Dolça i Martí, el 1995.

Els actors de Via Trajana
No tot eren flors i violes. La degradació urbanística de
la Verneda Vella, o Via Trajana, en saber-se que patia aluminosi, va anar acompanyada d’un increment del tràfic de
drogues. El 12 d’abril de 1999, quan ja havien començat les
obres de nous blocs que substituiran els antics, un motorista
va arribar a Via Trajana, va entrar en un bar i va matar a
trets un conductor de grues. Pel barri va córrer que era una
venjança per algun afer de drogues.
Hi ha, però, qui sempre lluita contra les adversitats.
Els monitors del casal jove El Drac reuneixen cada tarda els
nens i nens que hi volen anar. A la primavera del 1999 un
equip de dos reporters de TV Clot que ni tan sols tenien contracte van rodar un documental amb ells perquè expliquessin
el barri. Hi havia tota mena d’opinions: “Al barri vivim gitanos i paios. N’hi ha de bons i de dolents. Hi ha més gent gran
que jove,” o “Són molts els veïns que pensen que amb el barri
nou la situació no canviarà. Si no treuen la merda que hi ha,
no canviarà res. (12)” Senyalaven fins i tot el pont groc i
abandonat sobre el tren com el lloc de trobada dels drogaaddictes. El programa va guanyar merescudament un premi
de Serveis Socials i els joves reporters van poder seguir treballant gràcies als diners que acompanyaven el premi.
La Verneda té encara un munt de problemes: massa
ciment, manca d’espais lliures, una Granvia sorollosa que es
cobrirà en bona part finalment —l’acord del 2001 així ho
preveu—, pocs aparcaments..., però quan se l’ha conegut a
mitjan anys setanta i se la veu ara, queda clar que ha millorat, en especial a les places i parcs que abans eren
reivindicacions i ara són realitat.
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edifici situat a la Granvia. El 22 de març de 1982 un grup de
veïns es va oposar al fet que tallessin els arbres que calia per
començar a posar els fonaments de l’edifici no desitjat.
L’alcalde Narcís Serra va afirmar que la construcció dels pisos dels policies era “irreversible”, però un defecte de la llicència concedida, juntament amb la forta decisió del veïnat
de no permetre més pisos en un lloc ja prou dens, va triomfar
sobre aquest pronòstic pessimista.
El 1989 el Tribunal Suprem va deixar clar els defectes
de la llicència i a poc a poc es va obrir pas el fet que l’Ajuntament compraria el solar per fer la plaça desitjada. I així va
ser, i el 1994 el successor de Serra, Pasqual Maragall, va inaugurar la plaça dels Porxos.
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Els blocs antics de la Verneda Vella, que estan
essent enderrocats perquè pateixen
aluminosi. Els patis eren com de corralas.
(Foto: Pepe Encinas/Guillem Huertas)

La difícil pau
“He pujat per escales amb el baf / de les cuines i els
crits d’homes i dones / per la falta d’espai i de demà. (13)” El
1966 va ser inaugurat per Franco un barri que duia un nom
ben significatiu, La Paz, per commemorar els 25 anys de pau
després de la Guerra Civil. s’havia iniciat la construcció dos
anys abans, el 1964, quan es complia aquell quart de segle,
i el ministre d’Informació i Turisme, l’etern Fraga Iribarne,
havia ideat una immensa operació de propaganda per recordar als espanyols que vivien en pau gràcies a Franco.
La Pau es va aixecar en uns camps situats a la sortida
de Barcelona, entre la Riera d’Horta i la creu de terme, amb
la carretera de Mataró i la Granvia fent de fronteres. Els
12.500 habitants que hi van anar eren en part funcionaris
sindicals i treballadors, però també barraquistes procedents
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Perquè els fes cas l’Obra Sindical
del Hogar, constructora i propietària
de tot el polígon, els veïns van
decidir deixar de pagar les quotes
mensuals de conservació, i les
ingressaven en un compte corrent
d’una caixa d’estalvis, per forçar la
consecució de tot el que demanaven
del Camp de la Bota i de Montjuïc. Ocupaven 2.499 pisos que
estaven dividits en primera, segona i tercera categories.
“Aquesta distribució, que obeïa a criteris d’espai i rendiment
intern del pis, no era sinó el reflex de la societat classista de
l’època. Els funcionaris i adeptes al Règim, en un extrem, i els
obrers no qualificats amb família nombrosa, en l’altre,
formaven els dos pols d’aquesta repartició. (14)” La superfície
dels pisos era també molt diferent, i anava des de 63 a 120
metres quadrats.

Soterranis que s'inundaven
La construcció deficient es va fer palesa ben aviat. Els
soterranis s’inundaven perquè la connexió de les canonades
amb la riera d’Horta era deficient. L’Obra Sindical del Hogar,
que havia realitzat el polígon, va donar la culpa als veïns que,
mancats de cultura, llençaven al vàter objectes que acabaven
taponant les aigüeres. Aquesta qüestió repercutia també en
les humitats que patien els pisos de la Pau.
No era, tanmateix, aquest l’únic problema. Al febrer
de 1974 van aconseguir la signatura de 2.389 veïns —gairebé
la totalitat— per demanar al Ministeri de l’Habitatge una

sèrie de reparacions urgents: arreglar els defectes de la construcció; la construcció dels equipaments que no tenien; legalitzar la situació de l’escola i la integració del barri a l’Ajuntament. En aquella època aquest tipus de promocions globals
de tot un barri passava per un període de provisionalitat
abans no es formava part de la ciutat amb tots els drets.
“El nostre Grup va néixer completament nu, ja que tan
sols té una església desproporcionada pels moments que vivim
i un col·legi tan inconseqüent amb les normes legislades per
l’Estat que, igual que la resta del barri, encara no ha estat
acceptat pel municipi de Barcelona. (15)” Com al Besòs,
l’únic equipament, llevat de l’escola, era un temple, en aquest
cas el de Sant Ambrós. Per reblar la paradoxa de la manca de
serveis, al costat s’aixecava un edifici immens, conegut popularment com el Piramidón o el Mastodonte, que era buit, pendent de saber què s’hi faria a les seves plantes.
Perquè els fes cas l’Obra Sindical del Hogar, constructora i propietària de tot el polígon, els veïns van decidir deixar
de pagar les quotes mensuals de conservació, i les ingressaven
en un compte corrent d’una caixa d’estalvis, per forçar la
consecució de tot el que demanaven. Al maig de 1974 denunciaven que havien pagat fins aleshores 105 milions per una
conservació del barri que no es veia per enlloc.
Tot i les protestes, l’Obra Sindical del Hogar es va
treure les puces de sobre, i el 1976 La Pau passava a dependre
d’un altre organisme estatal, l’Instituto Nacional de la Vivienda, i va caldre tornar a protestar i a presentar informes.
El 10 de setembre d’aquell any es va ensorrar el paviment
d’un bar situat al bloc 45 —els carrers no tenien nom i
s’identificaven totes les cases per números adjudicats als
blocs—, i encara sort que els parroquians van sortir-se’n
amb ferides lleus.
El local del col·legi va ser rebutjat perquè no responia
a les dimensions que calia i l’Ajuntament va instal·lar-hi
provisionalment l’Escola de Mitjans Audiovisuals.

Les dues creus de terme
La jove Associació de Veïns de La Pau va unir els seus
esforços amb els altres dos barris del Besòs, Besòs i Maresma,
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tot i que geogràficament estava més unida a la Verneda. Les
campanyes d’ensenyament i sanitat van ser dutes a terme
conjuntament en aquells anys setanta.
Com els seus barris germans, La Pau era un món llunyà,
amb una característica ben especial. Disposava de dues creus
de terme. La més antiga, la de Sant Martí, d’origen medieval,
es troba ara al final del carrer de Guipúscoa, i l’altra va ser
impulsada el 1944 per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
per marcar la frontera amb Barcelona. És una creu d’aparença gallega, feta d’un granit conegut com ull de serp, obra
de l’arquitecte Josep Maria Pericàs. S’aixeca enmig d’uns
jardins que ja pertanyen a Sant Adrià, al final del carrer de
Pere IV, o carretera de Mataró.
A l’octubre de 19771a comunicació va millorar, en inaugurar-se una parada de metro al carrer de Guipúscoa que
du el nom del barri, tot i que es troba una mica als afores. La
Pau començava a ser en el mapa de Barcelona, ja traspassada
oficialment com a nou barri de la ciutat. Abans, però, La Pau
havia passat per unes altres proves de foc.

La Pau era un món llunyà, amb una
característica ben especial.
Disposava de dues creus de terme.
La més antiga, la de Sant Martí,
d’origen medieval, es troba ara al
final del carrer de Guipúscoa,
i l’altra va ser impulsada el 1944
per l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs per marcar la frontera
amb Barcelona

pendre les activitats durant tres mesos per ordre governativa.
A començaments de 1975 La Pau havia obert un compte corrent
en solidaritat amb els obrers de SEAT que vivien al barri i es
trobaven ficats en un greu conflicte laboral. El president i el
secretari, que ja era Josep Maria Gil, van ser detinguts i multats per ordre de Rodolfo Martín Villa, aleshores governador
de Barcelona. Gil, a mes de militant de Bandera Roja, era un
xicot relacionat amb les comunitats cristianes que tant van
influir en la presa de consciència dels joves habitants dels
barris del Besòs.
La combativa associació va arribar a pensar canviar el
nom del barri, de tantes ressonàncies franquistes, i de moment
va suprimir l’expressió grup, però el nom de La Paz va romandre, tot i que, a poc a poc, malgrat ser un barri d’immigrants,
va quallar el nom català, La Pau, que arraconava una mica el
significat propagandístic original de La Paz.

La conquesta del Piramidón
Van passar els anys i les reivindicacions s’aconseguien
amb comptagotes. L’1 d’abril de 1984 l’alcalde Pasqual Maragall i el president del Parlament, Heribert Barrera, van inaugurar una nova plaça, la de la Cultura, que oferia una certa
qualitat urbanística.
L’any següent, després de 14 anys sense destí, el
Piramidón obria portes. Un centre de barri, una escola d’adults
i un casal d’avis formaren part dels primers equipaments.
Després s’hi va instal·lar també, en els pisos més alts, un
hotel d’entitats. Des del 23 d’abril de 1985 el Piramidón, que
alguns anomenaven també el Mastodonte, passava a tenir
alguna utilitat. Posteriorment hi va néixer un centre d’art
contemporani força actiu que edita un full informatiu amb
un nom significatiu, Piramidón News.
La construcció d’un poliesportiu a la frontera, al carrer
d’Extremadura, va afegir un nou equipament a La Pau.

A principis de maig de 1976 un incendi en una planta
baixa de Poblenou va permetre descobrir a la policia l’amagatall de l’aparell de propaganda de Bandera Roja, un grup
comunista situat a l’esquerra del PSUC. Com a conseqüència
d’aquest incident, va ser detingut el secretari de l’Associació
de Veïns de La Pau, Josep Maria Gil. Alguns mitjans informatius van publicar dies després fotografies del cos nu i ple de
morats de Gil, com a prova dels maltractes patits pel jove
secretari a comissaria. El cas va acabar amb una denúncia
als jutjats i la posterior condemna de dos policies, no sense
que Gil fos de nou atacat pels denunciats.
Plovia sobre mullat. L’Associació de Veïns de La Pau va
ser l’única, juntament amb la del Guinardó, en haver de sus-

Els defectes de construcció van passar finalment una
gran factura. El 1991 s’havia aconseguit un clavegueram
decent, aprofitant les obres preolímpiques, peró s’havia sabut
també que la majoria dels blocs patien la malaltia de l’aluminosi. Del 1985 al 1995, Adigsa, un departament de la Generalitat que havia succeït l’Instituto Nacional de la Vivienda
per tenir cura del barri, va gastar 1.539 milions de pessetes
a millorar-lo. Un informe dels arquitectes Carles Buxadé i
Joan Margarit —que també faria un poema sobre La Pau—
va determinar que tres dels blocs eren insalvables, i que calia
enderrocar-los.
Els blocs afectats eren els números 80, 45 i 56. El
primer va ser dinamitat en presència del president Jordi Pujol
el 22 d’abril de 1995. Els seus estadants passaren a ocupar
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Els blocs dinamitats
La detenció del secretari
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El Nadal també servia per protestar.
Portada del butlletí de La Pau.
Desembre 1974

pogut fugir al seu destí de ciutat dormitori.
L’Associació de Veïns, amb uns 1.500 socis, segueix
essent l’entitat més important del barri, des de la seva aprovació, el 1968. Curiosament, disposa d’una vocalia de defuncions, perquè tramita aquest servei als socis que s’hi apunten. També hi ha altres entitats, moltes amb local al Piramidón. Un club de futbol, Delfines 93, desenvolupa activitats
des del 1971. Josep Mula li va posar aquest nom perquè el
barri era prop del mar i perquè va néixer al bloc 93.
La Pau ha millorat, però això ha estat per un esforç
continuat d’uns veïns que van adonar-se que calia posar-se a
lluitar pel que no tenien. Els veterans temen que els nous
veïns, que vénen i vindran, no sàpiguen valorar aquest esperit
de barri construït amb moltes hores de reunions, de lluita i,
per què no dir-ho, de joia per les millores aconseguides.

NOTES

uns pisos a Montigalà mentre es reconstruïa l’edifici. El 15 de
juny de 1996 van ser derruïts els altres dos. En total, 192
famílies van haver de passar uns mesos lluny del barri mentre
s’aixecaven els tres nous blocs.
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Els pedagogs catalans
El 1994, un any abans de la voladura del bloc 80, els
carrers i les places de La Pan van ser batejats. l’Ajuntament
va triar una fornada de pedagogs catalans per donar-los
nom. Artur Martorell, Manuel Ainaud, Francesca Bonnemaison,
Fernando de los Ríos, Pere Vergés, Àngels Garriga... Hi va
afegir la poetessa Clementina Arderiu. De fet, se seguia
l’exemple de la placa de la Cultura, de 1984, que havia estat
el primer espai del barri a tenir nom.
La Pau ha canviat molt. Josep Maria Gil, el combatiu
secretari del 1975, ja no hi viu. Els joves matrimonis, que es
revoltaven en ser desatesos per l’Obra Sindical del Hogar,
han envellit. El barri ha perdut habitants, i ara són 8.033, un
terç menys que als inicis, perquè els fills han marxat. El
castellà segueix essent la llengua majoritària a La Pau, però
nou de cada deu habitants asseguren entendre el català sense
cap mena de problema.
Una altra característica de La Pau és la manca de
comerços. N’hi ha pocs, i per descomptat cap indústria. Tot i
la millora dels equipaments i les zones verdes, el barri no ha
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La Perona. CONSEQÜÈNCIES DE
LA SEGREGACIÓ SOCIAL (1)
Primera 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.

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.

nomen i donar lloc a la història social en el relat oficial sobre la
ciutat.
Per aquesta raó, a finals del 2004 es va constituir un
equip (03) de recerca i anàlisi format per historiadors, antropòlegs i geògrafs de la Universitat de Barcelona per tal d’iniciar
una recerca sobre el fenomen del barraquisme a la ciutat de
Barcelona al llarg dels segle XX. L’equip va gaudir, entre el 2004
i 2008, de la subvenció de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya (IPEC) del Departament de Cultura de la Generalitat,
i el recolzament de l’Institut Català d’Antropologia.
Els resultats de la recerca conformen una monografia
que serà publicada properament pel Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, centrada en la història del barraquisme a la ciutat de
Barcelona al llarg del segle XX i l’estudi etnogràfic dels barris
barraquistes de Montjuïc, el Carmel i La Perona.
A continuació presentem una versió reduïda del capítol
dedicat al barri de La Perona.

De la ronda de Sant Martí a
la configuració del barri de
la Perona
Fins a finals de la dècada de 1950 els barris de Sant
Martí de Provençals i la Verneda tenien àmplies zones sense
urbanitzar ocupades per terrenys de cultiu amb presència
d’algunes masies disperses. Es tractava d’un espai al marge
del procés d’industrialització que, des del segle XVIII, havia
transformat altres zones properes de la ciutat.
En el marc de la industrialització, a la segona meitat
del segle XIX, es varen construir al districte de Sant Martí de
Provençals dues línies fèrries; una, el 1848, que circulava
paral·lela a la costa marítima i l’altra, el 1854, que discorria
entre els actuals barris de la Sagrera i Sant Martí de
Provençals. Els traçats ferroviaris en tots dos casos afavoriren
la localització d’espais sense urbanitzar que, en un moment o
altre, possibilitaren la urbanització informal de nuclis
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La història social sobre el fenomen del barraquisme a Barcelona al llarg del segle XX representa un llegat imprescindible per
entendre el procés de construcció de la ciutat. No obstant això,
la recent desaparició, a principis dels anys noranta, d’importants
nuclis de barraques, l’oblit dels seus noms i la memòria dels
seus testimonis, evidencia que la seva petjada s’ha menystingut
a l’hora d’explicar la història oficial de la ciutat.
Després d’un període d’oblit institucional i mediàtic, a
banda d’algunes publicacions del mateix Huertas Claveria i
alguna exposició de caràcter local com la celebrada l’any 1999
al Centre Cívic del Besòs sobre La Perona, l’any 2003 fou un
punt d’inflexió en el que es va iniciar la recuperació de la
memòria del barraquisme a través de dos esdeveniments quasi
paral·lels: el Fòrum Barraca Barcelona (02) que organitzà el
Foment de les Arts Decoratives i l’exposició sobre el Somorrostro al Museu d’Història de Catalunya. Aquests esdeveniments
van contribuir a donar les primeres passes per encetar el debat
entorn a la problemàtica de l’infrahabitatge i sobre el significat
i l’aportació del barraquisme al creixement de la ciutat.
Tanmateix, tot el conjunt de documentació que informava
sobre l’evolució del fenomen era dispersa i fragmentària i seguia
a l’espera d’ésser recopilats, organitzats i analitzats des d’una
perspectiva històrica, amb el distanciament i rigor suficient
per debatre les raons de la seva existència i permanència, així
com la seva desaparició. De la mateixa manera, calia recuperar el testimoni de totes aquelles persones que n’havien format
part, per tal de poder aprofundir en l’estudi etnogràfic del fe-
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barraquistes. Al front marítim s’hi varen vertebrar, a la dècada
de 1920, els barris del Bogatell i el Camp de la Bota, i a finals
de la dècada de 1940 s’aixecà, a la ronda de Sant Martí, el
nucli de la Perona.
Es té constància de la presència de barraques a la
ronda de Sant Martí aproximadament des de l’any 1945. (04)
Malgrat que l’extensió territorial d’aquest nucli variarà en
funció dels canvis poblacionals, podem constatar que en el
període de màxima expansió la Perona va ocupar el tram de la
ronda de Sant Martí comprès entre el barri de la Verneda i les
vies del tren i entre el pont d’Espronceda i la riera d’Horta,
amb una extensió aproximada de dos quilòmetres de llargada.
Les primeres barraques es van aixecar a la confluència entre
la ronda de Sant Martí i el pont d’Espronceda, durant el període de major permissivitat, fet que explica que, en aquest
tram del barri, les construccions fossin més àmplies i millor
condicionades. En etapes posteriors el barri arribarà a créixer
fins a ocupar l’espai comprès entre el pont del Treball i la
riera d’Horta, amb construccions més precàries i famílies
amb menys recursos.(05)
El nom de la Perona prové de la visita oficial de l’esposa
del president de l’Argentina, M.ª Eva Duarte de Perón, a Barcelona, l’any 1947. La visita tingué lloc pocs mesos després que
l’ONU aprovés la retirada dels ambaixadors d’Espanya a causa
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En el període de màxima expansió
la Perona va ocupar el tram de
la ronda de Sant Martí comprès
entre el pont d’Espronceda i la
riera d’Horta
de la seva col·laboració amb els règims feixistes que acabaven
de ser derrotats a la Segona Guerra Mundial. Argentina no va
donar suport al boicot i va assumir el paper de salvador de la
situació de manca de subministraments ali-mentaris que el
bloqueig suposava, amb la qual cosa donava el seu suport al
règim franquista. Per aquest motiu la visita va anar acompanyada d’un gran desplegament propagandístic, de manera
que per a molts aquell va ser “l’any de la Perona” (Fabre i
Huertas, 1976; Alberch, 2000). Arran d’aquest fet es va difondre
la idea entre els barraquistes que Eva Perón, també coneguda
com la Perona, volia fer construir cases per als pobres a la
ronda de Sant Martí, i és per aquest motiu que la barriada
adoptà el nom de la Perona.
Les barraques de la ronda de Sant Martí estaven
edificades als marges de les vies del tren, sobre terrenys
propietat de la RENFE (San Román, 1986). Durant un temps

aquests terrenys es van mantenir lliures en previsió de la
possible ampliació de les vies i això va permetre que alguns
treballadors de la RENFE, sense permís oficial, s’apropiessin
de manera informal dels terrenys per al cultiu.
Les primeres famílies barraquistes que es van instal·lar
a la Perona van obtenir els terrenys mitjançant la compra de
parcel·les a aquests treballadors de la RENFE que se les
havien apropiat. (06)
Durant el primer període de la historia d’aquest nucli
de barraques, a l’etapa més autàrquica del franquisme, entre el 1945 i el 1960, l’interès de l’Administració va consistir
simplement a mantenir sota control les barraques i els seus
pobladors i, en la mesura que fos possible, ignorar-ne l’existència (San Román, 1986: 213). El Servicio de Erradicación y
Represión del Barraquismo s’encarregava d’evitar el creixement del barri impossibilitant la construcció de noves
barraques i enderrocant les que fossin construïdes sense
permís. (07)
No obstant això, la invisibilitat pública del nucli de la
Perona, en aquells moments eclipsada per altres barris barraquistes de majors dimensions i ubicats a espais de més interès,
n’afavorí el desenvolupament. (08) També hi ha qui creu que
aquest creixement fou possible gràcies a la permis-sivitat o als
interessos ocults del mateix servei de repressió. (09)
Des de finals de la dècada de 1940, i durant els anys
cinquanta, el nombre de barraques de la Perona va anar augmentant a mida que el barri es convertia en un espai d’acollida
per a immigrants provinents de diverses regions.
El 1957 el cens proporcionat per la Semana del Suburbio (10) situava el nombre de barraques del barri de la Perona
en 460. La majoria eren famílies que s’hi havien instal·lat

durant la dècada de 1950, de forma transitòria, en espera
d’aconseguir prosperar econòmicament i poder accedir a un
habitatge formal. No obstant això, en molts casos aquesta
situació es va anar allargant i la segona generació va arribar
a modificar la composició social del barri, de manera que a
mitjan anys seixanta molts dels habitants de la Perona eren
catalans nascuts a la ciutat.
El creixement econòmic dels anys seixanta afavorí que
l’esperança de molts barraquistes es fes realitat i, per mitjans
propis, poguessin marxar a nous blocs edificats per l’Obra
Sindical del Hogar o per diverses cooperatives i empreses
privades (Carrasco i Garriga, 2000: 84). Des de l’Administració
es varen utilitzar les barraques abandonades per traslladarhi famílies barraquistes, majoritàriament gitanes, d’altres
barris que no havien pogut o volgut adherir-se als programes
de reallotjament. Aquest fenomen de suplantació de població
va representar un punt d’inflexió en la història del barri i, a
partir de l’any 1967, hi haurà un nou procés de transformació
de la composició social de la Perona.
Els primers anys de la dècada de 1970 van estar
caracteritzats per un període de crisi econòmica que colpejà
amb intensitat les capes més pobres de la població a Barcelona. Aquests efectes es deixaren veure als barris més
desfavorits i, en el cas de la Perona, va coincidir amb el tras-

Els primers anys de la dècada de
1970 van estar caracteritzats per
un període de crisi econòmica que
colpejà amb intensitat les capes
més pobres de la població
llat d’un gran nombre de famílies gitanes procedents d’altres
zones de la ciutat que, per motius socials o urbanístics, l’Administració va decidir reubicar a les barraques de la ronda de
Sant Martí (San Román, 1986).
L’amuntegament i el creixement de barraques a la Perona
va ascendir considerablement i es va convertir en l’assentament
més nombrós de Barcelona.(11) Segons Agustí Rispa, tècnic
inspector del Patronato Municipal de la Vivienda, el nombre de
barraques a la Perona l’any 1971 era de 653, xifra que contrasta amb l’aportada pel Grupo de Estudios Sociales a la revista
Ahora, (12) que ascendia a 890. El mateix any es calcula que el
69 per cent del total de pobladors de la Perona eren gitanos de
diversos orígens, (13) i a finals de la dècada dels setanta la
xifra ascendí a un 95 per cent. (14)
Per altra banda, la crisi econòmica dels anys setanta
comportà una major competència social que s’acabà traduint

en un augment de les desigualtats i un creixement de la
delinqüència, fet que desencadenà recurrents episodis de
conflicte social (15) a principis dels anys vuitanta. Si bé en una
primera etapa la història del barri es podia explicar a partir de
la convivència i la solidaritat entre barraquistes, a principis de
la dècada de 1970 el conflicte entre paios i gitanos produeix un
trencament de la convivència dins i fora del barri. (16)
Entre el 1975 i el 1989, el fenomen del barraquisme a
la ciutat de Barcelona quedà reduït a un sector de població
format majoritàriament per famílies gitanes que no havien
accedit als diferents programes de reallotjament. (17) En el
cas de la Perona, moltes d’aquestes famílies gitanes ja estaven
plenament instal·lades al barri i no manifestaven cap intenció
explícita d’abandonar-lo. Tant és així que l’any 1982 dues
terceres parts de la població portava més de deu anys vivint
al barri, una sisena part més de quinze i només un 1% portava
menys de dos anys vivint al barri. (18)
Amb l’arribada de la democràcia l’Administració va
destinar grans esforços per aconseguir eradicar els darrers
nuclis de barraques i elaborar programes d’intervenció per la
integració social dels barraquistes que romanien en barris
amb un avançat estat de degradació i exclusió social, com
era el cas de la Perona o el Camp de la Bota.
El Patronat Municipal de l’Habitatge, que des de l’any
1979 havia assumit els serveis d’assistència i control del
barraquisme, quedà integrat, juntament amb l’Àrea de Serveis
Socials i l’Àrea d’Ensenyament, dins la Comissió Gestora per
a l’Eradicació del Barraquisme, l’any 1980. A partir d’aquest
moment els nous programes d’eradicació incloïen projectes
d’inserció social per als habitants dels darrers nuclis de
barraques que havien de ser reallotjats a pisos.
No obstant això, com es veurà en els propers subcapítols, diversos factors confluïren durant la implementació dels
programes d’integració social i precipitaren la improvisació i
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la modificació dels plans inicials. Finalment, el barri de la
Perona és enderrocat definitivament l’any 1989, davant les
urgències que exigia la preparació de la ciutat per acollir els
Jocs Olímpics del 1992. L’espai de la Perona va quedar
reconvertit en el parc de Sant Martí.

De la convivència a la
competència social.
El conflicte veïnal de la Perona
El desenvolupament econòmic que experimentà l’Estat
espanyol durant les dècades de 1950 i 1960 afavorí que les
capes més baixes de la societat accedissin a noves oportunitats
per millorar les condicions de vida. En aquest sentit la societat
s’eixamplà i integrà col·lectius que fins aleshores havien estat
en situacions precàries. En el cas de la Perona, la major part
de la població que vivia a les barraques va poder participar
de l’activitat econòmica que generava la ciutat. Així doncs,
durant els anys de bonança, hi va haver una intensa interacció
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A partir de la segona meitat de la
dècada de 1960, el barri de la
Perona inicià un llarg procés de
transformació. La confluència de
diversos processos generà greus
situacions de degradació i exclusió
entre els habitants de la Perona i la resta de ciutadans i, per
tant, una relació de convivència i intercanvi amb la població
veïna dels barris de la Verneda i la Sagrera, formada majoritàriament per famílies de classe treballadora.
Aquesta situació de convivència també incloïa les
poques famílies gitanes que s’havien establert al barri des
de finals de la dècada de 1940.
La memòria acostuma a idealitzar el passat. Tot i que
al barri existia una bona convivència, mai fou en un pla
d’igualtat, perquè, com ens mostra la cita anterior, els gitanos representaven una condició social inferior. En realitat,
tant la condició d’immigrant, barraquista i/o l’afegit d’ésser
gitano, difícilment quedava lliure d’estigmatització a l’hora
de cercar feina o habitatge. (19)
Si bé és cert que les possibilitats laborals i econòmiques
minvaren els efectes negatius de les desigualtats, no per això
les van fer desaparèixer (San Román, 1986: 213). De fet, la
mateixa Administració l’any 1949 va emprendre unes actuacions centrades en la persecució i repressió dels immigrants,
els barraquistes i els rellogats que no poguessin acreditar
una feina reglada i un habitatge formal. 244 No obstant això,

les mesures empreses tingueren poc efecte sobre el creixement
del barraquisme a la ciutat. (20)
En l’àmbit laboral, un important percentatge de la població gitana va poder accedir a feines del sector industrial i
de la construcció o exercir de treballadores del servei domèstic.
Altres, però, quedaren relegats a ocupacions de caire més
tradicional entre el col·lectiu gitano, com ara la recollida i
venda de ferralla, la venda ambulant o la mendicitat en els
casos de més pobresa. També desenvolupaven puntualment
feines complementàries, com ara tasques de temporers al
camp o fins i tot la criança d’animals productius dins del
mateix barri (San Román, 1986; 1994). (21)
Les activitats d’economia submergida que exercia una
part del col·lectiu gitano de la Perona no patien gaire competència, d’una banda, perquè no es tractava d’un grup nombrós
i, de l’altra, perquè l’excedent laboral afavoria les possibilitats
de trobar feines reglades. No obstant això, algunes estratègies
informals, com ara la venda ambulant o la música al carrer,
eren fortament reprimides per les autoritats.
A partir de la segona meitat de la dècada de 1960, el
barri de la Perona inicià un llarg procés de transformació. La
confluència de diversos processos generà greus situacions de
degradació i exclusió social durant la dècada de 1970, fins a desembocar en un trencament definitiu de la convivència i l’esclat
de nombrosos conflictes veïnals a principis dels anys vuitanta.
Des de l’elaboració del Plan Nacional de la Vivienda
l’Administració va destinar grans esforços a solucionar els
problemes d’habitatge que algunes ciutats espanyoles
experimentaven des de principis del segle XX, i en el cas de
Barcelona es desenvoluparen importants programes de
promoció pública a la perifèria de la ciutat (Ferrer, 1996;
Camino i Díaz, 2009).
La ciutat creixia i anava absorbint àrees perifèriques
sense urbanitzar, com fou el cas de l’entorn de la Perona, que
en els seus orígens es trobava envoltada d’horts i masies
disperses. Conseqüentment, la urbanització de la zona havia
de facilitar l’absorció de part de la població treballadora que
creixia a la ciutat. Nous veïns arribaven al territori per
instal·lar-se als habitatges de promoció social de recent
creació, (22) però mai es plantejà la possibilitat d’incloure
els habitants de la Perona a les noves construccions. I no serà
fins a principis dels anys setanta quan es comenci a planifi-

car el reallotjament de la població de la Perona (Barcelona
informa del 1972). No obstant això, moltes famílies paies que
vivien a les barraques i que havien pogut millorar les seves
condicions econòmiques i socials van aconseguir accedir a
pisos del sector públic o privat, abandonant o traspassant
les barraques que quedaven buides.
Mentrestant l’Administració, sense atendre les necessitats que patien els habitants de la Perona, utilitzava el
barri com un espai de recol·locació per a famílies provinents
d’altres nuclis barraquistes, eradicats per interessos urbanístics o per les conseqüències de desastres naturals. Majoritàriament s’hi traslladaven les famílies que no havien pogut
accedir a altres programes de reallotjament. (23)
D’entre els casos de trasllats forçats d’un nucli de
barraques a un altre que afectaren posteriorment la configuració social del barri de la Perona, cal destacar el que desencadenà l’eradicació de les barraques del Somorrostro. Amb motiu
de l’avançament de la construcció del passeig marítim i amb

L’Administració utilitzava el barri
com un espai de recol·locació per a
famílies provinents d’altres nuclis
barraquistes, eradicats per
interessos urbanístics o per les
conseqüències de desastres naturals
l’excusa de la celebració de la Setmana Naval, l’Ajuntament
de Barcelona va executar l’acord de la Comissió d’Urbanisme
del Pla Comarcal de Barcelona del 1953 el gener del 1966
(Garriga, 2000: 78).
Aquella operació va comportar el trasllat a Badalona
d’un bon nombre de famílies barraquistes gitanes del Somorrostro i va agreujar la situació de pobresa que la ciutat ja
patia. (24) Només una part de les famílies traslladades va
poder accedir a pisos del barri de Sant Roc i la resta va quedar refugiada provisionalment als barracons (25) del mateix
barri en espera de poder accedir a altres pisos. El desembre
del 1967 l’Ajuntament de Badalona va ordenar l’enderroc
dels barracons i conseqüentment les famílies foren novament
deportades. Els camions van carregar les famílies amb llurs
mobiliaris sense informar-los, fins al darrer moment, de quin
seria el proper destí (Garriga, 2003: 82). Algunes van ser
traslladades al Camp de la Bota i altres a la Perona, on van
ocupar les barraques que havien quedat buides.
Un altre trasllat forçat fou el que experimentaren
algunes famílies gitanes de Torre Baró quan, de forma inesperada, reberen la notícia de l’imminent desnonament de les

cases que ocupaven per ser traslladades a les barraques de
la Perona. (26)
Aquesta pràctica habitual de l’Administració va comportar un llarg procés de selecció de les famílies amb millors
recursos que podien accedir als programes de reallotjament
i, paral·lelament, una alta concentració de les famílies més
desfavorides, que quedaren relegades als nuclis de barraques
menys visibles, com era el cas de la Perona. (27) Les arribades
constants de noves famílies, forçosament amuntegades, en
greus situacions d’exclusió social i totalment desconegudes
pels veïns del barri, fou el que va desencadenar les primeres
tensions socials i el trencament definitiu de la convivència.
Així ho recorden alguns veïns del barri.
A principis dels anys setanta el nucli de la Perona va
experimentar un llarg procés de suplantació de la població.
Entre els anys 1973 i 1974 moltes famílies paies que vivien a
la Perona van accedir a programes de reallotjament del Patronato Municipal de la Vivienda als barris de la Mina o Canyelles, que eren els darrers grans polígons d’habitatges destinats
a barraquistes. l’accés de famílies paies als habitatges
reglats i el trasllat de barraquistes gitanos d’altres barris a
la Perona van provocar un progressiu relleu de població.
Segons les dades recollides a la tesi de sor Pilar López, (28)
l’any 1970 un 69 per cent de la població era gitana i a finals
de la mateixa dècada el percentatge augmenta fins a un 95
per cent.
Tenint en compte que tradicionalment el col·lectiu gitano acostumava a conviure amb famílies d’un mateix llinatge
per evitar possibles conflictes entre contraris, (29) els trasllats
massius de famílies gitanes a la Perona van comportar una
alta concentració de famílies gitanes de diversos llinatges i
procedències. (30) Això va desencadenar certes dificultats
de convivència en el si del mateix barri i per fer-hi front es va
establir una frontera natural al pont del Treball que permetia
separar grups de contraris.
En termes generals, la suplantació de famílies a la Perona
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va anar debilitant la xarxa de veïnatge i es va generar una
situació de desconeixement i desconfiança a l’interior del barri.
De totes les famílies que vivien al barri l’any 1977 només un
16% ja hi estaven instal·lades abans de l’any 1968. (31)
La situació de fragilitat al barri es va anar agreujant
amb l’arribada d’un període de recessió econòmica d’abast
estatal que s’inicià l’any 1973 i es perllongà fins a mitjan anys
vuitanta. En aquest context les capes més baixes de la societat
van ser les primeres a percebre les conseqüències negatives de
la crisi i, per tant, bona part dels gitanos assalariats van anar
perdent la feina a tot l’Estat (San Román, 1994). A finals de la
dècada de 1970 es produí un augment de la competència social entre les capes més baixes de la població i molts dels
treballadors que durant el període de creixement econòmic de
les dècades precedents havien aconseguit accedir a feines
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El descens de treballadors en
l’escala social va fer créixer la
competència pels recursos informals
de subsistència i alguns treballadors
paios que havien perdut la feina
van haver de recórrer a ocupacions
pròpies de la població gitana, com
ara la recollida de ferralla o de
cartró o la venda ambulant
reglades ara necessitaren retornar a les ocupacions marginals
o cercar noves formes de subsistència.
El descens de treballadors en l’escala social va fer
créixer la competència pels recursos informals de subsistència
i alguns treballadors paios que havien perdut la feina van
haver de recórrer a ocupacions pròpies de la població gitana,
com ara la recollida de ferralla o de cartró o la venda ambulant
(San Román, 1986: 144). Aquesta competència es veurà
agreujada per la incorporació al món laboral d’algunes dones
que durant el període de bonança econòmica havien abandonat
la feina i, amb l’arribada de la crisi, es veieren forçades a
cercar recursos exercint ocupacions informals com ara la venda
ambulant o la mendicitat. (32)
La situació va empitjorar quan des de la primera
Administració democràtica es varen destinar alguns esforços
a regular activitats pròpies de l’economia informal de subsistència, com ara el peonatge agrari (33) o la venda ambulant. Mitjançant l’aplicació de mecanismes de control i penalització de determinades activitats s’anaren reduint les possi-

bilitats i les formes d’adquirir recursos.
Davant les dificultats de subsistència es va produir
un augment considerable de determinades actuacions
delictives als barris més desfavorits i, a principis dels anys
vuitanta, s’hi va sumar l’alternativa il·legal de la venda de
droga. Si bé per a uns va representar una oportunitat
econòmica, per a molts joves del barri va acabar provocant
greus problemes d’addicció i de desestructuració familiar.
Aquesta situació contribuiria a responsabilitzar el col·lectiu
gitano de la Perona de qualsevol fet delictiu que succeís al
territori, fet que provocaria un trencament definitiu de la
convivència dins i fora del barri i novament l’estigmatització
del conjunt de la població barraquista del moment. (34)
Les successives mostres de rebuig cap a grups minoritaris són pròpies de moments de crisi econòmica, en tant que
augmenta la competència i es reforcen els estereotips i prejudicis que justifiquen l’exclusió i l’enfrontament social. (35)
A principis dels setanta, el rebuig d’alguns veïns de la
Verneda davant la presència de barraques a la ronda de Sant
Martí va començar a manifestar-se quan un grup d’aquests
veïns, com a mostra del seu descontentament, es va organitzar
per impedir la instal·lació d’uns barracons per ubicar-hi l’Escola Los Pinillos, únic projecte educatiu de la Perona en aquell
moment. L’aprovació municipal d’aquest projecte havia estat
interpretada pels veïns com la consolidació de la permanència
de les barraques al barri. Com a mostra d’aquest rebuig,
l’any 1972 els barracons de l’escola foren incendiats. (36)
Mentre augmentava el nombre d’incidents provocats
per veïns que s’oposaven a la permanència de les barraques
a la ronda de Sant Martí, s’incrementava també el volum de
robatoris al territori, sobretot a la zona circumdant al pont
del Treball. Aquesta relació de circumstàncies va fer créixer el
sentiment d’inseguretat entre els veïns i la culpabilització
dels barraquistes gitanos. (37)
Així doncs, el sentiment de malestar va anar impregnant
diversos sectors socials del barri de la Verneda. Però mentre
uns col·lectius mostraven actituds clarament discriminatòries

enfront dels gitanos, altres es posicionaren des de la preocupació per la permanència d’una situació insostenible i la
necessitat d’intervenir per millorar les condicions de vida
dels barraquistes. Aquest fou el cas de l’Associació de Veïns
de la Verneda Alta, que, l’any 1978, amb la col·laboració d’alguns barraquistes i agents socials de la Perona, presentà a
l’Ajuntament el seu Pla Popular, (38) on reclamava una intervenció municipal que acabés amb el problema d’habitatge i
d’exclusió social que patien els habitants de la Perona. (39)
Més tard, a finals del 1979, com a estratègia d’unió
d’esforços, es va crear la Coordinadora d’Entitats per a l’Eradicació del Barraquisme, 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 Clot-Camp de l’Arpa i

Més enllà de les actituds violentes
protagonitzades per un sector de la
població, darrere dels incidents
s’amagaven alguns interessos
polítics en un període de
campanya preelectoral
l’agrupació del PSUC de Sant Martí. (40)
Davant la problemàtica, el primer govern democràtic
de l’Ajuntament de Barcelona dissenyà, des del 1979, diversos programes de reallotjament per eradicar el barri de barra-ques, però el rebuig que mostraren els veïns dels diferents
barris receptors impediren successivament la implementació
de la majoria de les propostes, com veurem en el següent
subcapítol.
A principis dels vuitanta, els veïns de la Verneda van
percebre el rebuig que els barris receptors expressaren davant
els programes de reallotjament com una possible congelació
del pla d’eradicació de la Perona. Això va animar alguns
presidents de comunitats de veïns properes a la ronda de
Sant Martí a formar una comissió, al marge de les associacions
de veïns i de la Coordinadora d’Entitats, amb l’objectiu d’oposar-se violentament a la pervivència de gitanos al barri reclamant-ne l’expulsió i fer possible la urbanització d’un parc a
la ronda de Sant Martí.
La situació va arribar al seu punt més àlgid quan a la
confluència dels carrers de Guipúscoa, Cantàbria i pont del
Treball va aparèixer una pancarta on s’hi podia llegir: “Ojo,
Zona peligrosa. Robos y agresiones, pedimos soluciones.”
Alguns explicaven que el desencadenant fou l’agressió
d’un gitano a una parella paia al pont del Treball, altres par-

laven d’un intent de violació d’una nena al pont del Treball, o
fins i tot que uns joves gitanos havien violat i assassinat una
noia. Però el fet no es va arribar a demostrar. (41)
Dins d’aquest ambient de crispació al barri de la
Verneda es varen organitzar contínues manifestacions de
denúncia per la inseguretat que generava la presència de
famílies gitanes al barri. (42)
Però, més enllà de les actituds violentes protagonitzades per un sector de la població, darrere dels incidents
s’amagaven alguns interessos polítics en un període de
campanya preelectoral. I una mostra d’això era que entre els
detinguts es van identificar provocadors a sou que ni tan sols
vivien al barri. (43) Era molt probable que els rumors que
provocaren l’aixecament tinguessin aquest origen. (44)
En aquell context sociopolític un important sector de
la població s’oposava al procés de transició democràtica i el
28 d’octubre del 1982 estava prevista la celebració de les
segones eleccions generals espanyoles. El govern democràtic
encara mostrava símptomes de feblesa i les esperances de
retornar al règim franquista motivava les accions d’alguns
grups de partidaris.
La premsa es va fer ressò de la situació (45) i fins i tot
l’alcalde de Barcelona va enviar un comunicat el dia 29 de
setembre des de Televisió Espanyola demanant als veïns de la
Verneda que aturessin les protestes. Però les mobilitzacions
varen continuar fins al dia 2 d’octubre.
L’Associació de Veïns de la Perona, en representació
del col·lectiu gitano, i com a part directament implicada en el
conflicte, va publicar una nota a la premsa el dia 1 d’octubre
del 1982: Los gitanos de La Perona denunciamos: 1.- que se
culpe a los gitanos de cosas que no han hecho, como por
ejemplo la muerte de un joven y la violación de una chica
(hechos que no han ocurrido); 2.- que hay provocadores payos
que suben a incitar a los gitanos a la lucha; 3.- que se amenace con quemar todas las barracas y que haya agresiones y
amenazas personales y calumnias contra personas que trabajan en La Perona; 4.- que digan que van a derribar las
barracas de la familia cuando algún miembro de la misma
cometa algún delito, ya que esta medida es anticonstitucional; 5.- que el Ayuntamiento no ha cumplido sus promesas de
vivienda y de otras cosas y en parte la culpa la tienen los
payos por haber impedido construir parte de esas viviendas
destinadas a nosotros; 6.- que personas desconocidas han
depositado maletas y bolsos con objetos de valor cerca de La
Perona para que todos piensen que eran robados por los gitanos. (46)
A mesura que els incidents varen anar disminuint va
ser possible establir un diàleg entre l’Ajuntament i les associacions de veïns per elaborar un pla d’eradicació. No obstant
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això, durant el procés d’implementació ressorgiren conflictes
a nous barris i ciutats receptores, com es descriu en el següent
subcapítol. Finalment, les dificultats per complir els terminis
acordats varen provocar una reacció en cadena que va fer
ressorgir, l’any 1989, noves mostres de protesta a l’entorn del
pont del Treball i fins i tot davant la seu del Patronat Municipal de l’Habitatge. (47)
Com s’ha vist, el conflicte és una peça clau per explicar la desaparició del barri de la Perona. Neix arran del procés
de segregació social que va representar la suplantació de
famílies paies per gitanes amb situacions d’exclusió social a
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La generalització del fet puntual
que una família gitana hagués
rebutjat l’opció de traslladar-se a
un pis creà una imatge cultural dels
gitanos vinculada a la necessitat de
viure a l’aire lliure. A partir
d’aquest moment s’interpretà que
els gitanos vivien en barraques per
una qüestió cultural i no per una
circumstància social
finals dels anys seixanta. Per això podem considerar la segregació social com el motiu principal del desencadenament
dels conflictes veïnals. No obstant això, el conflicte de la
Perona no va ser una excepció. A principis de la dècada de
1980 les mateixes circumstàncies van fer esclatar nombrosos
conflictes veïnals a tot l’Estat espanyol (San Román, 1986).
En aquests conflictes el prejudici jugava un paper molt
important. (48)
En certa manera la generalització del fet puntual que
una família gitana, per motius desconeguts, hagués rebutjat
l’opció de traslladar-se a un pis creà una imatge cultural
dels gitanos vinculada a la necessitat de viure a l’aire lliure.
A partir d’aquest moment s’interpretà que els gitanos vivien
en barraques per una qüestió cultural i no per una circumstància social.
Seguint les reflexions de Teresa San Román (1986;
1994), aquestes imatges negatives de la cultura gitana justificaven la situació de marginalitat del col·lectiu i el seu rebuig
per part de la resta de ciutadans. Però darrere d’aquests
estereotips trobem les verdaderes causes: la competència
social pel sòl, per l’habitatge i per la feina. La situació de
recessió econòmica va condicionar el context social des de

principis dels anys setanta i durant els vuitanta, sobretot
entre les capes més desfavorides de la societat que es veieren
forçades a competir pels recursos o fins i tot a desenvolupar
activitats delictives.
La situació d’exclusió social que experimentà gran part
del col·lectiu gitano durant els anys vuitanta el conduiria a
estils de vida més propis d’una cultura de la marginació i no
tant de la cultura gitana, com sovint s’ha intentat justificar
a través dels estereotips (Lewis, 1980; San Román, 1986).
En el cas que ens ocupa, un factor que empitjorà greument la situació de competència social que desembocà en
conflicte fou el fet que la majoria de barraquistes de la Perona,
així com del Camp de la Bota i Can Tunis, representava aquell
sector de població que no havia pogut o volgut (49) accedir
als programes de reallotjament anteriors i havia quedat concentrada en aquells barris. El resultat fou una alta concentració de famílies pobres que, més enllà d’una necessitat
d’habitatge formal, requerien d’un programa d’intervenció
social que tingués en compte les seves necessitats educatives,
formatives, laborals o de salut.
Així, diversos processos independents confluïren per
generar el conflicte veïnal de la Perona a principis dels vuitanta.
El procés de selecció de les famílies barraquistes amb suficients recursos econòmics per accedir als programes de reallotjament de finals del franquisme determinà l’alta concentració de famílies amb greus problemes d’exclusió social. Més
tard, el procés de recessió econòmica que experimentà tot
l’Estat espanyol durant els anys setanta empitjorà la situació
de marginació d’aquests barris i la competència social entre
els més pobres. En el cas de la Perona, el creixement urbanístic
que experimentà la ciutat durant les dècades de 1950 i 1960
envoltà el nucli de barraques de grups de pisos habitats per
famílies de classe treballadora que experimentaren la presència de la marginació com un factor d’inseguretat i devaluació
de les seves condicions econòmiques; en aquest sentit, els
processos d’estigmatització que hem descrit anteriorment
justificaren el rebuig. Tanmateix, no podem oblidar la influència que també exerciren sobre el conflicte els processos de
transformació política i de configuració de les institucions
democràtiques que experimentà el país entre finals dels anys
setanta i principis dels vuitanta, amb el repartiment de
competències, l’arraconament de determinades institucions
o les oportunitats que no deixaren escapar alguns sectors per
frenar el procés democràtic.

NOTES
01. Agraïm els consells i recomanacions que, desinteressadament,
ens han prestat Carme Garriga i Àngel Marzo en les revisió d’aquest
capítol.
02. L’objectiu principal d’aquestes jornades consistien en denun-

ciar públicament la diversitat de situacions d’infrahabitatge que la
ciutat experimentava arrel d’un ineficaç política d’habitatges capaç
de fer front a les dinàmiques especulatives del mercat immobiliari.
Tanmateix es pretenia convidar a la reflexió i debat de possibles
solucions.
03. L’equip d’estudi Barraques de l’Associació Pas a Pas es troba
format per Xavi Camino Vallhonrat, Óscar Casasayas Garbí, Pilar
Díaz Giner, Max Díaz Molinaro, Cristina Larrea Killinger, Flora Muñoz
Romero i Mercè Tatjer Mir.
04. Dada contrastada amb la documentació localitzada i la
informació aportada pels testimonis entrevistats durant la recerca.
05. Segons les dades recollides a la Semana del Suburbio, l’any
1957 a la ronda de Sant Martí hi havia 460 barraques. DUOCASTELLA,
R. (comp.) (1957). Los suburbios. Semana del Suburbio. Barcelona.
Entre el 1957 i el 1966 hi haurà un notable descens provocat per la
sortida del barri de bona part de les famílies que, per iniciativa pròpia o per les facilitats d’accés als habitatges de l’Obra Sindical del
Hogar, van poder marxar. L’any 1966 quedaven al barri 200 barraques
i uns 3.000 habitants, segons la informació recollida a GARRIGA,
C.; CARRASCO, S. (2000). Els gitanos de Barcelona. Una aproximació
sociològica. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Però amb el trasllat forçós de barraquistes desallotjats d’altres
barris com ara el Somorrostro, Can Tunis o Montjuïc, el nombre de
barraques tornarà a ascendir fins a arribar a 653 l’any 1971. El 1977
el total de barraques entre el pont d’Espronceda i la riera d’Horta
era de 329 i, tal com exposa Pilar López a la seva tesi, es troben
distribuïdes de la següent manera: del pont d’Espronceda al pont
del Treball (banda mar): 1 barraca; del pont d’Espronceda al pont
del Treball (banda muntanya): 208 barraques; del pont del Treball a
la riera d’Horta (banda mar): 51 barraques; del pont del Treball a la
riera d’Horta (banda muntanya): 69 barraques. L’any 1981 el nombre
de barraques ubicades al tram comprès entre el pont d’Espronceda
i el pont del Treball era de 182 barraques, i del pont del Treball a la
riera d’Horta n’hi havia 128. Un any després, entre el pont
d’Espronceda i el pont del Treball hi havia 190 barraques i entre el
pont del Treball i la riera d’Horta 115. LÓPEZ PALOMES, M.ª Pilar
(1990). 15 años en La Perona: 1974-1989 (Una experiencia de trabajo social con gitanos). Tesi no editada. Arxiu Municipal del Districte
de Sant Martí.
06. “Los de la RENFE fueron vendiendo los solares de los márge-

nes de las vías por doscientas o trescientas pesetas, y la gente que
tenía esas doscientas o trescientas pesetas los compraba. Compraban el terrenito, pero no tenían contrato ni nada, simplemente,
yo te cedo, tu consientes y se lo quedaban sin ningún papel porque
en realidad no había propietario, se supone que era de la RENFE
porque siempre gestiona los terrenos de los márgenes de las vías.”
Arturo Domínguez va néixer l’any 1941 a Barcelona. La seva família
prové de Calasparras (província de Múrcia) i quan es traslladaren a
Barcelona, a la dècada de 1930, s’instal·laren a viure en un pis de
relloguer. Les dificultats econòmiques provocaran l’abandonament del
pis i el trasllat de la família a una de les coves de l’Hospital de Sant
Pau. Allà visqueren fins que van aconseguir accedir novament a un pis.
Quan l’Arturo es casa marxarà a viure amb la seva muller a una barraca
de La Perona. Entrevista realitzada el 20 de febrer de 2007.
07. “Cuando detectaban una barraca nueva venían con una camioneta de la Guardia Urbana y, como las barracas eran tan flojas,
cogían una cuerda, la ataban por un extremo a la barraca y por el
otro extremo a la camioneta de la Guardia Urbana, y entonces pues
estiraban hasta que tiraban la barraca al suelo.” Arturo Domínguez.
Entrevista realitzada el 20 de febrer de 2007.
08. Segons les dades recollides a la Semana del Suburbio, l’any
1957 a la ronda de Sant Martí hi havia 460 barraques. DUOCASTELLA,
R. (comp.) Los suburbios. Semana del Suburbio. Barcelona, 1957.
09. “Durante el día había un vigilante a quien todos nombraban por
su apodo, «el Grabao», que cobraba de la administración franquista para que, entre otras cosas, impidiera la construcción de nuevas
barracas. Sin embargo, no tenía inconveniente alguno en consentir
que se levantaran más chabolas nuevas siempre que fuera previo
pago de 12.000 pesetas. Toda una fortuna en los años cincuenta.”
Utrera Redondo, J. El nieto del lector de periódicos. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí, 2002. Pàg, 23.
10. DUOCASTELLA, R. (comp.) Los suburbios. Semana del Suburbio.
Barcelona, 1957.
11. Al Camp de la Bota hi havia 525 barraques, a Can Tunis 418 i a
Francesc Alegre 306. Barcelona informa. Suplemento de la Gaceta
Municipal, núm. 2. «El fin de las barracas». Barcelona: Ajuntament
de Barcelona, octubre 1972.
12. Grupo de Estudios Sociales (GES), «Especial Suburbio», a Ahora. Edita Servicios de Juventud. Barcelona, 1972.
13. Castellans, cafeletes i hongaresos. LÓPEZ PALOMES, M.ª Pilar
(1990). 15 años en La Perona: 1974-1989 (Una experiencia de trabajo social con gitanos). Tesi no editada. Arxiu Municipal del Districte
de Sant Martí.
14. LÓPEZ PALOMES, M.ª Pilar (1990). 15 años en La Perona: 19741989 (Una experiencia de trabajo social con gitanos). Tesi no editada. Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
15. Per tal de conèixer amb més detall la successió de conflictes
veïnals, consulteu els articles de premsa recollits dins la carpeta
«La Perona: eradicació de les barraques i lluites veïnals (19791991)» a l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
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16. “Nosotros nos fuimos de La Perona no porque viviéramos mal
allí, porque yo me acostumbré a vivir allí y había una buena convivencia, pero lo que pasó es que empezaron a llegar los gitanos y
nosotros decidimos irnos, y no es que los gitanos sean todos
iguales, porque yo he trabajado con gitanos y los hay de cuidadosos, pero como te toque uno que no lo es te tienes que ir, porque
hacen cosas que tú no harías. Fue llegar los gitanos al barrio y
decidir irnos.” Basilio va néixer a un poble de la província d’Almeria
i va arribar a Barcelona l’any 1952. Primer va viure uns mesos de
relloguer a un pis del carrer Marruecos, i de seguida que varen
obtenir els diners de la venta de la casa del poble, els varen invertir en comprar una barraca al barri de La Perona. Allà van viure fins
a finals de la dècada de 1960, que van tenir la possibilitat d’accedir
a un pis al barri de SantMartí de Provençals. Entrevista realitzada el
10 d’octubre de 2007.
17. Segons les dades recollides a les memòries del Patronat Municipal de l’Habitatge en relació amb el percentatge de població
gitana dels darrers nuclis de barraques entre els anys 1982 i 1987,
al barri de la Perona l’any 1982 hi havia un 90 per cent de població
gitana i de l’any 1984 al 1987 un 100 per cent; a Francesc Alegre es
manté un 5 per cent de població gitana entre el 1982 i el 1987; al
Camp de la Bota un 95 per cent entre el 1982 i el 1987, i a la zona
de Montjuïc propera al funicular hi havia un 100 per cent de població
gitana entre els anys 1982 i 1987.
18. LÓPEZ PALOMES, M.ª Pilar (1990). 15 años en La Perona: 19741989 (Una experiencia de trabajo social con gitanos). Tesi no editada. Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
19. “Aquí antes vivíamos payos que hicimos un gran esfuerzo para
mejorar nuestra situación y teníamos que inventar estrategias para
poder vivir en condiciones, incluso si éramos económicamente
más pobres, porque la mayoría éramos inmigrantes y por tanto el
inmigrante cobraba menos y tenía menos puestos de trabajo, pero
teníamos la dignidad de poder salir a la calle y tener la barraca
aseada. Vivíamos payos y cada uno tenía su procedencia, pero
todos éramos muy dignos.” Arturo Domínguez. Entrevista realitzada
el 20 de febrer de 2007.
20. El nombre de barraques a Barcelona l’any 1957 era de 12.494,
segons DUOCASTELLA, R. (comp.) Los suburbios. Semana del Suburbio. Barcelona, 1957.
21. “Yo empecé a trabajar a los trece años y he trabajado durante
mucho tiempo de peón y también por temporadas. También trabajé
en una fábrica de estampador hasta doce horas diarias. La fábrica
estaba bastante cerca de la barriada.” Rafael Cortés neix a Barcelona, al barri de La Perona, a principis de la dècada de 1950. Viurà
a La Perona fins a la dècada del 1980, moment en què marxa a viure
a un pis al mateix districte de Sant Martí de Provençals. Entrevista
realitzada el 31 de maig de 2006.
“Nosotros salíamos a tocar con mi padre por la mañana y no llegábamos hasta la tarde. Tocábamos en el metro y por las Ramblas, y
así nos íbamos ganando nuestro dinerillo. Aunque siempre tenía-

mos que llevar cuidado con «el Grabao», porque si nos pillaba nos
llevaba a Montjuïc detenidos.” Luis Vargas va néixer i va viure al
barri del Somorrostro fins l’any 1958, quan la seva família va ser
traslladada al Pavelló de Bèlgica. De Montjuïc van marxar per anar
a viure a Torre Baró fins que van ser novament desallotjats i reubicats a La Perona. De La Perona van anar a un pis del carrer Cantàbria
i d’allà a Santa Coloma de Gramenet. Entrevista realitzada el 28
d’agost de 2007.
22. El grup d’habitatges de Joan Antoni Parera fou construït entre
els anys 1955 i 1957 enfront mateix del barri de la Perona. OLIVA
VILÀ, M. (1995). Parera. Els barris d’Adigsa 2. Barcelona: Adigsa,
Departament de Benestar Social, Generalitat de Catalunya.
23. “A algunos barraquistas payos de la barriada los mandaron a
Pomar o a otros sitios. Entonces las barracas que quedaban vacías
el Sr. Mensa las fue dando a gente que venía de otros sitios, como
del Somorrostro, o de Madrid, y allí metió a quien le dio la gana.
Nos revolvió a todos y no miró nada, y nos juntó con todo lo que
trajo de otros sitios. A partir de entonces allí ya no se podía vivir.”
Avelina Rodríguez va néixer a un poble del sud d’Andalusia. Va
arribar a La Perona amb la seva família a finals de la dècada de
1950, quan ella tenia 13 anys. Van viure a La Perona fins al 1973,
any en què aconseguiren accedir a un pis del barri de La Mina.
Entrevista realitzada el 9 d’octubre de 2007.
24. Per poder conèixer amb més detall les principals incidències
del trasllat, consulteu l’informe «Situación de parte de los habitantes de San Roque. Badalona. Diciembre 1968», a GARRIGA, Carme.
Els gitanos de Badalona. Barcelona: Diputació de Barcelona, març
del 2003, pàg. 79-81.
25. Aleshores s’anomenaren barracons uns albergs provisionals
que l’Administració havia construït anteriorment per allotjar-hi
temporalment famílies afectades per inundacions. En aquest moment
seran reaprofitats per allotjar-hi barraquistes.
26. “Del Somorrostro nos llevaron al Pabellón de Bélgica cuando
un temporal nos destrozó la barraca. Allí estuvimos hasta que nos
proporcionaron unas casas bajas en Torre Baró, pero lo que no
sabíamos entonces era que estas casas las tirarían para construir
un campo de fútbol y a nosotros nos llevarían entonces a La Perona
junto con otras familias gitanas.” Luis Vargas. Entrevista realitzada
el 28 d’agost de 2007.
27. El cas de la Perona no és una experiència aïllada, també hi va
haver altres barris de barraques que per la seva ubicació geogràfica
resultaven de poc interès urbanístic, com per exemple el Camp de
la Bota o Can Tunis, que es convertiren en espais d’acollida per a
les famílies que no podien accedir als programes de reallotjament
per la seva extrema situació de marginació.
28. Pilar López, treballadora social i economista, va treballar i
viure a la Perona des de mitjan dècada de 1970 fins a la total
desaparició del barri, l’any 1989. La seva experiència ha estat
recollida per ella mateixa a la tesi que du per títol: 15 años en La
Perona: 1974-1989 (Una experiencia de trabajo social con gitanos).

Actualment es pot consultar a l’Arxiu Municipal del Districte de
Sant Martí de Provençals.
29. El concepte de contraris, segons la tradició gitana, fa referència
a dues famílies enfrontades arran d’un conflicte. En aquests casos,
quan el conflicte no es resol entre les parts afectades, se sol·licita
la intervenció dels ancians, que actuaran com a pacificadors
dictaminant una sentència i una mesura compensatòria.
30. Dins del col·lectiu de gitanos de la Perona es poden diferenciar
tres subgrups: els gitanos castellans, els gitanos cafeletes i els
hongaresos. El grup de castellans englobava tots aquells que venien
de fora de Catalunya, els cafeletes eren gitanos que portaven diverses
generacions a Barcelona practicant el nomadisme urbà i, finalment,
els hongaresos eren un grup minoritari que vivia en barraques força
precàries allunyades de la resta.
31. Dades extretes de la tesi de Pilar López. LÓPEZ PALOMES, M.ª
Pilar (1990). 15 años en La Perona: 1974-1989 (Una experiencia de
trabajo social con gitanos). Tesi no editada. Arxiu Municipal del
Districte de Sant Martí.
32. Segons un informe sobre la mendicitat gitana a Barcelona, hi
ha un creixement significatiu de la mendicitat de dones gitanes
entre el 1975 i el 1981. La majoria d’aquestes són residents al barri
de la Perona i es tracta de dones casades i amb fills. SAN ROMÁN,
T. (1981). Realojamiento de la población chabolista gitana .
Ajuntament de Barcelona, Àrea de Serveis Socials.
33. Una tercera part de la població gitana de la Perona exercia
tasques de temporers agrícoles una vegada l’any. Es tractava d’un
recurs laboral temporal que només s’abandonava quan la situació
laboral a la ciutat millorava i no calia recórrer a altres feines. SAN
ROMÁN, T. (1982). «Informe sobre la población del barrio de La Perona»,1982, dins Pla d’Actuació 1982-1983. Departament d’Assumptes Gitanos de l’Ajuntament de Barcelona, Àrea de Serveis Socials.
34. “Vinieron gitanos, quinquis, maleantes, gente de mal vivir y
cambió La Perona. Y hubo sorpresa, estupor y miedo en toda la
barriada. Desde entonces para acá, como se sabe, las cosas han
ido a más, las barracas se han tornado escuela y guarida de delincuentes, foco de porquería e inmoralidad y de escandaloso atentado constante a la tranquilidad y seguridad de La Verneda y más
allá.” Jacinto Peraire, “La Prensa”, dins la revista de l’Ajuntament
Barcelona Informa. Suplemento de la Gaceta Municipal. El fin de
las barracas, núm. 2. Octubre 1972
35. “Al principio de llegar a vivir a La Perona convivíamos payos y

gitanos, pero después nos empezaron a discriminar un poco. Lo
malo es que pagábamos todos por uno. Nosotros, por ejemplo,
siempre habíamos estado muy bien considerados porque pertenecíamos a la familia de los Pinchauvas. Y lo malo es que cuando
hacía algo un gitano lo pagábamos todos. Después te ibas a tomar
un café con leche a los bares y había incluso sitios que no nos
servían por ser gitanos.” Pedro Giménez va néixer a les barraques
de Montjuïc i d’allà va marxar amb la seva fmaília a Torre Baró.
Quan tenia set anys els seus pares es van veure forçats a abandonar la casa de Torre Baró a canvi de ser reallotjats al barri de La
Perona. Quan “Perico” va complir quinze anys es va casar i va formar una nova família a una barraca que havia quedat buida al barri.
Entrevista realitzada l’11 de novembre de 2007.
36. En defensa de la dignitat del col·lectiu gitano davant les
agressions d’alguns veïns paios de la Verneda, Juan de Dios Ramírez
declarava el següent a la revista Tele/expres: “Lo que más duele de
las circunstancias que han provocado los lamentables hechos es
la postura abiertamente racista y condenatoria de las señoras portavoces de las amas de casa que nos quieren lejos de sus moradas. Todas parecen haber olvidado que los gitanos somos portadores de dignidad de personas humanas.” Juan de Dios Ramírez,
entrevista publicada a Tele/expres, dins la revista de l’Ajuntament
Barcelona Informa. Suplemento de la Gaceta Municipal. El fin de
las barracas, núm. 2. Octubre 1972
37. Segons dades recollides a la tesi de Pilar López, l’any 1977 al
barri de la Perona hi havia 329 barraques i un 95 per cent de població gitana. LÓPEZ PALOMES, M.ª Pilar (1990). 15 años en La
Perona: 1974-1989 (Una experiencia de trabajo social con gitanos).
Tesi no editada. Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
38. Pla Popular de la Verneda Alta. Arxiu de l’Associació de Veïns
de la Verneda Alta.
39. “Proposem que les esmentades barraques siguin suprimides i
es doti els seus residents d’habitatges dignes i d’acord amb els
seus costums i la seva cultura, que s’han de respectar.” Societat
d’Estudis de la Verneda de Sant Martí. Records de la lluita per un
barri millor: l’Associació de Veïns de la Verneda Alta. Ajuntament
de Barcelona. Districte de Sant Martí, 2004.
40. A principis dels anys vuitanta s’hi afegiren noves entitats: APA
Diego de Velázquez, Associació de Veïns de la Pau, Associació de
Veïns de la Palmera de Sant Martí, Associació de Veïns de la Via
Trajana, Centre d’Estudis Montseny, Colegio Nacional Los Pinillos,
Comunitat de Propietaris GV Montseny, Escola d’Adults de la Verneda
de Sant Martí, Esplai de la Perona, Escola d’Adults de la Perona,
MCC, PCC, PSUC.
41. “Al barri tothom parlava de l’agressió d’un gitano a una parella
paia. Aleshores vaig dedicar-me a preguntar entre la gent alguns
detalls del succés; preguntava a la gent com es deia el mort, a quin
cementiri estava enterrat, com es deia l’assassí o a quin carrer
havia succeït l’agressió... cap d’aquestes preguntes tenia resposta,
però tot el barri sabia que hi havia hagut un mort i que l’assassí
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havia estat un gitano, és clar. Es comprovava els resultats de la
teoria d’Allport sobre el rumors.” Àngel Marzo va ser professor de
l’escola d’adults de La Perona entre els anys 1978 i 1989. Entrevista realitzada el 21 de novembre de 2007. Àngel ens va explicar que
dins el projecte d’educació integral al barri incorporaven la teoria
dels rumors desenvolupada per Allport y Postman, que expliquen el
sentit de la gènesi i la circulació dels rumors.
42. “Los manifestantes cortaban el tráfico desde las siete hasta las
nueve de la noche, y algunos días cerraron todos los comercios y los
bares de La Verneda (...) Se quemó un autobús, se volcaron coches,
se agredió a personas que intentaban cruzar alguna de las calles que
habían sido cortadas.” LÓPEZ PALOMES, M.ª Pilar (1990). 15 años en
La Perona: 1974-1989 (Una experiencia de trabajo social con gitanos). Tesi no editada. Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
43. “La protesta de vecinos contra la delincuencia, aprovechada por
grupos de provocadores exaltados. El programa de viviendas para
gitanos de La Perona está paralizado por la negativa de los vecinos
del Besòs y en La Verneda se protesta porque siguen las barracas y la
delincuencia. Mientras, personas con intenciones muy concretas,
calientan a la gente en busca de conflicto.” El Periódico, dimecres
27 de setembre del 1982.
44. “Hi havia dues posicions diferenciades. D’una banda, la posició
de rebuig contra els gitanos, contra les barraques, per un tema de
competència social, pel fet d’estar farts de tanta misèria, tants
robatoris i tanta droga. Aquesta seria una postura més reactiva, més
visceral, de gent amb prejudicis que no es planteja les coses en
profunditat o de veïns de l’entorn que veien en la Perona un impediment
en el seu interès per progressar, millorar i sortir de la pròpia misèria.
Alguns habitants de la Verneda eren antics habitants de la Perona. En
el discurs hi havia sovint un punt d’irracionalitat perquè els robatoris
no només els feia la gent de la Perona. Però després hi havia un grup
d’ideologia propera al franquisme, que era clarament racista i que el
que feia era aprofitar un incident que hi havia en un carrer i crear més
polèmica convertint el rumor de l’incident en una mort, per exemple.”
Àngel Marzo. Entrevista realitzada el 21 de novembre de 2007.
45. “Graves incidentes se produjeron anoche entre vecinos de la
Verneda Alta y la policía cuando ésta intentó evitar que se cortase el
tráfico en varias vías de circulación como ha venido sucediendo
durante los últimos días. Durante tres horas La Verneda vivió una

auténtica batalla campal.” El Correo Catalán, dijous 30 de setembre
del 1982. Dossier de premsa de l’AMDSM. “Tensió entre paios i
gitanos a la Verneda. Arran d’una agressió a una parella” Avui, 21 de
setembre del 1982. Dossier AMDSM. “La Verneda sale a la calle
contra los robos. Desde el sábado pasado los vecinos colocaron
pancartas en las que se decía ‘Ojo. Zona peligrosa. Robos y agresiones. Pedimos soluciones.’ El motivo de protesta fue el intento de
violación de una niña por parte de unos jóvenes de raza gitana y la
paliza que recibió un vecino que acudió en ayuda de la niña.” El
Periódico, dimarts 21 de setembre del 1982.
46. Nota publicada a la premsa local de Barcelona el dia 1 d’octubre
del 1982. Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
47. “Varios centenares de personas cortan desde hace más de una
semana el tráfico de las calles de La Verneda entre las 7 y las 8 de la
tarde para protestar por la permanencia de las barracas en La Perona.
El Ayuntamiento y el Patronato Municipal de la Vivienda se habían
comprometido a erradicar el barraquismo antes de este año. El incumplimiento de este plazo ha provocado que centenares de familias
salgan a la calle dando la espalda a las organizaciones vecinales
que desde hace años buscan una solución al conflicto.” (El Periódico, 9 de març del 1989).

Durante el día había un vigilante a
quien todos nombraban por su
apodo, «el Grabao», que cobraba de
la administración franquista para
que impidiera la construcción de
nuevas barracas
48. “En la época nuestra no había gitanos en La Perona, pero lo que
pasó fue que cuando ya hicieron los pisos de La Mina, los gitanos no
sabían vivir en los pisos, y entonces los gitanos se vendían el piso
y compraban una barraca. Entonces yo vivía en La Perona y me tenía
que ir a la mili y mi madre me decía: «Cómprate una barraca y la
cambias por un piso.» Pero cuando vi que tenía que comprar la
barraca al lado de los gitanos no quise.” Basilio va néixer a un poble
de la província d’Almeria i va arribar a Barcelona l’any 1952. Primer
va viure uns mesos de relloguer a un pis del carrer Marruecos, i de
seguida que varen obtenir els diners de la venta de la casa del poble,
els varen invertir en comprar una barraca al barri de La Perona. Allà
van viure fins a finals de la dècada de 1960, que van tenir la
possibilitat d’accedir a un pis al barri de SantMartí de Provençals.
Entrevista realitzada el 10 d’octubre de 2007.
49. Sovint el fet de marxar a un pis podia significar el desmembrament
de la família extensa, la imposició de noves càrregues econòmiques
i dificultats per desenvolupar estratègies com ara la recollida i venda
de ferralla. 

estvdis
Jordi Morell i Núñez

ELS ESTUDIS HISTÒRICS SOBRE
EL CLOT-CAMP DE L'ARPA
Un recull exhaustiu per començar a conèixer els barris de l'antic poble de Sant
Martí de Provençals. Aquest article va ser publicat per la revista Finestrelles
del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias el 2014.

“Dar a conocer no solamente cuáles son los parajes por donde
pasa el viajero que recorra la línea de Ferro-carril (sic) del Norte, sino
también la historia y objetos notables de los pueblos que se encuentran
el tránsito, he aquí el único objeto de esta obrita.” (02)

Les entitats excursionistes vinculades al catalanisme
divulgaven en les seves publicacions les sortides que
organitzaven amb la finalitat de conèixer el país. (03) Així, els
articles de Simó Alsina i Ramon Arabia fan una descripció molt
detallada de diferents edificis del Clot, com l’església, que
aleshores es trobava en construcció; la nova casa consistorial;
l’església de Sant Martí Vell; la Torre del Fang o la Torre de Sant
Joan. El text també recull llegendes com la de la Torre del Fang,
que va ser divulgada per Víctor Balaguer (04), o una detallada recerca epigràfica de la Torre de Sant Joan, amb una completa història de l’activitat dels cavallers de l’orde de Sant
Joan de Malta. Alguns d’aquests articles són recollits en obres

Jordi Morell és membre del Taller
d'Història del Clot-Camp de l'Arpa

posteriors, com en la de Carreras i Candi. (05)
Una de les primeres publicacions que ofereix informació
sobre la història de Sant Martí de Provençals i la vàlua de la
qual és reconeguda per la historiografia és la de Francesc de
Bofarull. (06) El relat es fonamenta en 32 documents
medievals transcrits en un apèndix final. L’obra fou premiada el 1887 en un certamen organitzat pel Centre Catalanista
Proven-çalenc. Carreras i Candi explica que en aquest certamen també es va presentar una obra de Joaquim Rivera i
Cuadrench, (07) Los recorts vells son glorias novas:

Una de les primeres publicacions
que ofereix informació sobre la
història de Sant Martí de
Provençals i la vàlua de la qual és
reconeguda per la historiografia és
la de Francesc de Bofarull
“[...] rublert (sic) d’investigacions històriques que ha restat
inèdit, però que havem tingut oportunitat de consultar, mercès a la
galanteria de l’autor. Hi consigna molt interessants noves del segle
XVIII, tretes d’un Ms (sic) que deixà al morir lo rector Francesch
Guiu (1792-1823). D’aquest mateix pàrroco (sic) se conservava a la
Rectoria de Sant Martí una ressenya de fets de la invasió
napoleònica.” (08)

Sóc del parer que aquesta informació sobre l’autoria
de Los recorts vells son glorias novas pot ser errònia i que, en
realitat, l’autoria corresponia a Joan Morera i Soler, (09) tal
com consta en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes.
La recerca feta al territori no ha tingut gaire continuïtat
al llarg del temps i, a més, també ha presentat una distribució
desigual en els diferents barris del districte. Cal tenir present
l’evolució del territori, amb els nuclis del Poblenou i del ClotCamp de l’Arpa com els més homogenis i poblats. Un dels
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Aquest article pretén fer una aproximació als estudis de
recerca històrica sobre el Clot-Camp de l’Arpa amb les diferents casuístiques trobades. Veurem que aquesta recerca no
es pot dissociar de la de Sant Martí de Provençals. En podem
distingir diferents vessants. Un d’aquests vessants és l’àmbit
territorial, en el qual diferenciem la recerca feta fora del territori de la recerca feta per diferents entitats i persones del
barri i del districte mateix. L’altre vessant distingeix la recerca
acadèmica de la recerca feta per persones i grups d’estudi
aliens al món universitari.
El treball seguirà el criteri cronològic en la presentació
dels diferents autors.
Les primeres obres que intenten donar una informació
sobre el territori són les guies de viatges que tracen recorreguts
de les naixents línies de ferrocarril. Així, les dues línies que
creuaven el Clot, la del Nord i la de Granollers (més tard fins
a França), van generar sengles guies.(01) La primera diu el
següent a títol de presentació:
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precursors va ser el ja citat Joan Morera i Soler, tal com
explica Josep Freixa, que es considerava el seu deixeble:
“Primer historiador eficient de l’antic poble de Sant Martí de
Provençals. Uns mesos abans de morir va cridar-me i va fer-me
donació de tots els apunts que tenia fets per a la nostra història.
Uns pocs inèdits i altres publicats a la premsa local, amb una nota
manuscrita que deia: “Freixa, tu amb l’afecció que tens des de molt
jove, i tens encara per la nostra història, doncs hem passat moltes
hores parlant-ne, i sé que ho sents de veritat, et dono tot que tinc
fet, que serà peana sobre la qual s’hi posarà la Història de Sant
Martí i que tu aniràs polint, ampliant i completant.” (10)

Josep Freixa fa un homenatge i reconeixement un cop
més a Joan Morera i Solé en el seu pregó de Festa Major del
Clot-Camp de l’Arpa, el 1980.
“[...] Però una de les associacions que va fer un solc molt
profund a Sant Martí va ésser la creada per dos martinencs de grata
recordança: Joan Morera i Solé (primer historiador de Sant Martí) i
Jaume Suñol, que, juntament amb els mestres Voltes i Calduc, van
donar-li el nom d’Escola Coral Martinenca.” (11)
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Entre les obres generalistes cal
destacar la de Francesc Carreras i
Candi, concretament el volum
dedicat a la ciutat de Barcelona. Al
llarg d’aquest volum, i especialment
en l’apartat “Llochs sub-urbans en
los temps moderns”, l’autor repassa
la història dels barris dels antics
municipis agregats des de les
acaballes del segle XIX
Poca cosa més sabem de Morera i Soler. Segons el
catàleg d’autoritats de la Biblioteca de Catalunya, va viure
entre el 1876 i el 1949. Gràcies a la premsa hem sabut que va
rebre el títol de mestre elemental al novembre del 1907 (12)
i que va ser el secretari de la junta del centre instructiu “Associació Catalunya”, creada l’any 1906 i domiciliada al carrer
del Clot, 77. (13) Segons la bibliografia citada per Freixa,
l’obra de Morera és Notes per a la història de Sant Martí de
Provençals, que es va publicar el 1918. (14)
Entre les obres generalistes cal destacar la de Francesc
Carreras i Candi, (15) concretament el volum dedicat a la
ciutat de Barcelona. Al llarg d’aquest volum, i especialment
en l’apartat “Llochs sub-urbans en los temps moderns”, l’autor

repassa la història dels barris dels antics municipis agregats
des de les acaballes del segle XIX.
Una de les obres que cita Josep de la Vega (16) en
l’apartat bibliogràfic de la seva obra és Notes històriques del
Bisbat de Barcelona. (17) Segons Vega, els volums IX, X i XI
contenen la majoria dels documents relacionats amb el Pla
de Barcelona.
Miquel Guinart, vinculat al Foment Martinenc i al Casal Català Martinenc, l’any 1931 signa l’article titulat “Per
la Biblioteca, per l’Arxiu històric de Sant Martí”. Diferents
entitats del barri agrupades, entre les quals hi havia Acció
Cultural de Sant Martí, van impulsar aquesta reivindicació:
“[...] Penseu, martinencs tots, que mai haurem comptat
amb uns fars lluminosos que, com la Biblioteca i l’Arxiu, irradiïn
amb més força la claror del nostre civisme, de l’afany de cultura
d’aquest expoble obrer!” (18)

Veiem, doncs, que hi havia un buit cultural en un Sant
Martí que ja feia més de trenta anys que havia quedat agregat
a Barcelona. El paper que en molts indrets tenia la biblioteca
pública i/o l’arxiu el van haver d’assumir les entitats, així
com alguns particulars amb més o menys encert i fortuna.
La recerca feta per mossèn Joan Clapès a les seves
Fulles... (19) va molt més enllà del terme municipal de Sant
Andreu de Palomar. En el volum 9, titulat “Els Encontorns”,
dóna molta informació sobre Sant Martí de Provençals. Aquí
topem de nou amb la desaparició de l’arxiu de Clapés arran
de la darrera guerra civil; segurament hi hauríem pogut trobar
les fonts consultades.
Em consta l’existència, l’any 1955, d’un grup de recerca anomenat “Archivo Histórico de San Martín de Provensals”,
domiciliat al carrer de Provença 587, adreça del Foment
Martinenc, tot i que desconec el vincle entre les dues entitats.
Un dels seus membres era Agustí Morera i Madurell, nét de
Joan Morera i Soler. El lloc de reunió dels seus components era
l’edifici de la Regidoria del Districte Xè. (20)
L’any 1976 es va fundar l’Arxiu Històric del Poblenou. A
falta d’altres grups de recerca organitzats al districte, la seva
labor de recerca ha anat més enllà del Poblenou, tal com mostren
alguns del articles (21) de la seva publicació anual, Icària.
L’any 1978, amb motiu del seu centenari, el Foment
Martinenc va publicar la història de l’entitat. (22) La recerca
va ser encomanada a Josep Maria Solé i Sabaté.
A començament de l’any 1980, (23) l’Associació de
Veïns del Clot-Camp de l’Arpa tancava el seu quart any
d’existència i publicava una revista, L’Estació:
“En aquesta primera entrega en forma de revista d’un estudi
del barri del Clot i Camp de l’Arpa, pretenem, per un cantó, començar
a donar unes indicacions que permetin tenir un coneixement del
nostre barri més ampli, més realista, més precís i detallat, que ens
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Vicente Rovira Vidal i Josep Rocher. També cal destacar la
col·laboració de Miquel Pérez i Sànchez, arquitecte i autor de
la catalogació dels barris del Clot, Camp de l’Arpa i Sagrada
Família. En aquell número es van estrenar dues seccions, “El
procés urbà”, (26) en què s’explicava l’evolució dels barris
fins al Pla Comarcal del 1976, i “Mantinguem el que tenim”,
(27) en què es presentaven vuit fitxes de diferents edificis
del barri amb l’objectiu següent:
“Des d’aquesta secció intentarem la divulgació del nostre
patrimoni arquitectònic com un mitjà per obrir un debat que ens
permeti aprofundir en la conservació i reutilització de les quals
depèn en gran mesura que els barris puguin solucionar els greus
dèficits d’espais i serveis comuns que pateixen i, alhora, aturar
llurs processos de pèrdua d’identitat al desaparèixer aquells símbols
més representatius dels mateixos.”

Entre altres continguts, aquest primer número recollia
l’estudi titulat “Sant Martí, mil anys d’història”, obra d’Antoni
Nicolau i Martí i Carles Vicente i Guitart. (25)
El setembre del 1980, en el cinquè aniversari de l’Associació de Veïns del Clot i Camp de l’Arpa, es va publicar el
segon número de L’Estació. Hi havia un especial “Història de
la Festa major”, que incloïa col·laboracions de Josep Freixa,

El mateix número també presenta un itinerari, “El Clot
antic”, que transita per setze punts. A la darrera edició de
L’Estació, publicada el maig del 1982, Miquel Pérez i Sànchez
ofereix una segona entrega de les seves seccions i presenta un
segon itinerari. També hi ha un altre article de Ferran Romeu
sobre la fàbrica de tints i acabats de Ramon Romeu. (28)
El 1982, Josep Freixa i Giralt publica la seva obra més
divulgada. (29) Josep Maria Ainaud de Lasarte va prologarne el llibre i va destacar el següent:
“[...] amb la senzillesa que li és pròpia ha volgut titular
“Recull de dades per a una història de Sant Martí de Provençals” i
no “Història de Sant Martí de Provençals.” (30)

La revista L’Estació del mes de maig del 1982 publica
una entrevista a Josep Freixa i el text del pregó de la Festa
Major de l’any 1980. Josep Freixa va néixer el 1904 i va estudiar Química a la Universitat Industrial de Barcelona. De
molt jove es va fer soci de l’Associació Protectora de
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serveixi per descobrir millor les seves necessitats, i per portar a
terme un treball reivindicatiu d’una manera més adequada, i per
altra banda, recollir la nostra memòria col·lectiva com a comunitat
poble-barri i com a moviment popular.
Cal reconèixer que és un treball amb moltes limitacions i
que, a més, no pretén ser un estudi exhaustiu ni totalment rigorós
en el terreny històric i sociològic. Algunes de les limitacions
d’aquesta publicació provenen del fet que les fonts a les quals hem
acudit són antigues i, a més, algunes d’elles tenen una delimitació
del barri diferent de la nostra, motiu pel qual ha estat pràcticament
impossible ajustar-se a uns resultats exactes en relació amb les
dades que es presenten. També cal dir que oferim aquest primer
treball amb una voluntat de donar a conèixer una sèrie d’informacions
que teníem i a què hem arribat, preferint donar-les al més aviat
possible perquè fossin conegudes pel màxim dels veïns, dels
interessats, que no pas esperar un temps, que preveiem llarg, per
mostrar un estudi més complet.” (24)

La revista L’Estació del mes de
maig del 1982 publica una entrevista
a Josep Freixa i el text del pregó
de la Festa Major de l’any 1980.
Josep Freixa va estar vinculat al
Foment Martinenc i a l’Orfeó
Martinenc. Va rebre el
reconeixement “Premi Imatge de
Sant Martí” l’any 1981, en el marc
dels 19 Premis Sant Martí
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l’Ensenyança Catalana. Va estar vinculat al Foment Martinenc
i a l’Orfeó Martinenc. Va rebre el reconeixement “Premi Imatge
de Sant Martí” l’any 1981, en el marc dels 19 Premis Sant
Martí. A l’entrevista li van preguntar el següent:

m’havia plagut, que sempre me l’he sabut de memòria. Sobre el
que va quedar, hi he anat treballant durant anys i tinc la satisfacció
d’anar complertant i ampliant els treballs iniciats per Joan Morera
i Soler.” (32)

—“Per què es va dedicar a estudiar la història del barri?
El meu pare tenia un taller de llauner i d’electricitat al
carrer de Rosendo Novas, on vaig néixer, i encara que no era un
home de grans estudis li agradava molt llegir i havia adquirit una
cultura autodidacta. Tenia un amic que es deia Joaquim Riera i
Cuadrench; era mestre d’obres i va ser un dels primers que va
escriure un llibre sobre la història de Sant Martí que es deia Records
vells són glòries noves.
Als 12 o 13 anys vaig començar a llegir aquest llibre i em
vaig anar afeccionant a recollir coses sobre el barri; animat també
per Morera i Soler, vaig anar recopilant dades als arxius d’història,

Caldria destacar el Congrés d’Història del Pla de Barcelona per la potenciació que va fer de la recerca i la divulgació
dels estudis locals del Pla de Barcelona, duta a terme des de
l’acadèmia o pels investigadors locals. Les tres edicions,
celebrades el 1982, el 1985 i el 1993, respectivament, no han
tingut continuïtat.
Una de les fites bàsiques en la feina de recerca històrica
va ser la recuperació de l’Arxiu Municipal de Sant Martí de
Provençals. Lina Ubero, una de les protagonistes d’aquesta
tasca, ho explicava així el 1984:
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Caldria destacar el Congrés
d’Història del Pla de Barcelona per
la potenciació que va fer de la
recerca i la divulgació dels estudis
locals del Pla de Barcelona, duta a
terme des de l’acadèmia o pels
investigadors locals. Les tres
edicions, celebrades el 1982, el 1985 i
el 1993, respectivament, no han
tingut continuïtat
i això he estat fent durant tota la meva vida; i, malgrat que no m’he
dedicat a això professionalment, tinc el carnet d’Investigador i
Historiador del Ministeri de Cultura. [...]
—Què li sembla que es pot fer perquè els veïns coneguin més la
seva memòria col·lectiva?
Bé, jo crec que, disposant d’un local com tenim a
l’Associació de Veïns o altres entitats del barri, es poden fer conferències a les quals jo m’ofereixo molt gustós, i explicar per mitjà
de diapositives que he anat recollint durant tots aquests anys la
història del barri, els seus orígens, les seves limitacions, tot el
que sigui d’interès i que hagi passat aquí des dels seus inicis,
quan Sant Martí no era un barri sinó un poble[...].” (31)

La postguerra va ser un trasbals per a Freixa:
“Però l’any 1941, al venir la policia a detenir-me pel meu
historial de treballador constant per la nostra cultura, van regirar i
estripar papers i llibres que els semblaven ‘pecaminosos’ i, entre
ells, molta part dels apunts indicats i la nota manuscrita que tant

“Quan ara fa dos anys i mig un parell de persones van
iniciar la recerca de l’arxiu administratiu de l’antic Ajuntament del
poble de Sant Martí de Provençals, a l’edifici on es troba actualment
el Consell Municipal del districte Xè, va començar el motiu d’aquesta
presentació i la difícil tasca de recuperació d’un arxiu històric. [...]
A part de recuperar el valor d’uns documents, inèdits durant prop de
cent anys, per poder comprendre millor el que va succeir en aquell
temps i contribuir d’alguna manera a aclarir la situació actual d’un
districte com és el Xè [...].” (33)

Una obra de referència indispensable per a l’estudi de
l’edat mitjana és la de Joan Gispert Ricardo. (34) Tot i que
l’article és de l’any 1989, els seus continguts i les seves
reflexions i valoracions són ben actuals.
L’abril del 1990 en el Butlletí de l’Associació de Veïns
del Clot-Camp de l’Arpa es va iniciar la publicació d’una sèrie d’entregues sobre la història de San Martí de Provençals:
“En aquest butlletí comencem a publicar ‘Mil anys d’història
de Sant Martí’, que van ser publicats en el primer número de la revista L’Estació de l’AV, per Antoni Nicolau i Martí i Carles Vicente
i Guitart [...].” (35)

La darrera entrega es va publicar en el número del
juliol-agost del 1992. (36) En aquest número deia el següent:
“Amb aquest últim capítol núm. XXI finalitzen ‘Els apunts
per a la història de Sant Martí de Provençals’. Esperem que els
hagin agradat i els hagin servit per conèixer millor el passat del
seu barri.
Pensem aconseguir més informació sobre aquest tema i disposar
de més ‘apunts’ per poder-los publicar en el Butlletí de l’A de VV.
A la història de Sant Martí i el nostre barri existeix un buit des
de l’any 1939 fins a 1992, i sobretot des de l’any 1970. Si algun lector
disposa de dades, els agrairíem que ens les fessin arribar a l’A de VV
per a la seva publicació. També seria interessant que algun historiador o estudiant s’animés a realitzar un estudi de l’època esmentada.
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“Vist el panorama exposat, calia decididament encetar una
recerca exhaustiva per tot el territori abans que desapareguessin
per sempre els indicis, si volíem obtenir resultats positius que
permetessin assolir a un nivell acceptable la nostra pretensió. La
inexistència de documents anteriors als segles esmentats, l’havíem
de suplir amb la dada arqueològica, i això, d’antuvi, va semblarnos una decisió plena de sentit comú, que calia traduir-la així:
llegir menys i calcigar molt més, sense, però, excloure la primera
actitud. Paral·lelament a la recerca de camp, ha estat necessari
consultar fonts històriques de Barcelona, cercar-ne d’específiques
de Sant Martí, molt migrades i escampades, llevat dels lligams
municipals existents a l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí,
que són, però, massa contemporanis per al cas que ens ocupa [...].
Manquen molts ajuts, perquè cercar dades en les biblioteques del
barri no és gens gratificant, ja que els seus serveis són més aviat
escassos de contingut o massa contemporanis [...]. S’ha d’advertir

Des de l’àmbit universitari, Jordi Nadal i Xavier Tafunell
(37) van treballar la industrialització de Sant Martí de
Provençals, tot i que el gruix de la recerca feia referència al
Poblenou. La tesi doctoral (38) de Teresa Mirri i Larrubia, en
què s’estudien les dinàmiques de les associacions obreres a
Sant Martí de Provençals, va ser més endavant publicada en
una versió adaptada. (39)
La recerca de Carles Grabuleda, primer en el treball de
recerca de llicenciatura i més tard en la tesi doctoral, ens
dóna molta informació sobre les condicions de vida de la
classe obrera a Sant Martí, en el marc de la revolució industrial. (40) A la Universitat de Barcelona, Josep Maria Palet
fa la seva recerca (41) sobre l’evolució territorial del Pla de
Barcelona en l’època antiga i altmedieval.
El 1993, Josep de la Vega, diplomat en Arqueologia
hispànica, vinculat a l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de
la Universitat de Barcelona i un dels fundadors del Grup Mediterrània d’Investigacions Espeleològiques, va editar el seu
propi un llibre. (42) En aquesta obra aporta una pila
d’informació nova, especialment relacionada amb la geologia
i les troballes arqueològiques.
El llibre conté un apartat de bibliografia molt complet
i ofereix una valoració de les diferents fonts, tenint en compte
la seva especialitat. En paraules del mateix de la Vega, allò
que va motivar la seva recerca i la publicació del llibre va ser
el següent:

un impediment primordial, amb el qual demà es trobaran els
investigadors que comencin el tema, que serà, sens dubte, la poca
sensibilitat demostrada per la mateixa administració municipal.
Lamentablement, no ha fet res per conservar els migrats factors
identificatius que encara existeixen. Topònims i vials que desapareixen progressivament de la geografia urbana, sense que ningú
s’oposi al fet .” (43)

Entre el 1997 i el 2000, l’Ajuntament de Barcelona va
impulsar l’edició de l’obra Els barris de Barcelona, sota la
direcció de Ramon Alberch i Fugueras. (44) El quart volum
està dedicat als barris dels districtes de Sant Andreu i de
Sant Martí. Entre els autors d’aquest volum hi ha, entre
d’altres, Mercè Tatjer, Manuel Arranz Herrero, Josep Maria
Huertas, Jaume Fabre i Francesc Caballé. És una gran obra
divulgativa adreçada al públic general, rigorosa i molt ben
il·lustrada amb imatges provinents dels fons dels diferents
arxius municipals i de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. L’apartat
bibliogràfic és prou ampli per a les obres de Sant Martí de
Provençals.
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Hem col·laborat en la redacció d’aquests ‘Apunts’ les següents persones: Lina Ubero i Badia, José Ángel Borlán, Manuel Arranz, Assumpció
Martí, Antoni Nicolau i Josep Freixa.”

Entre el 1997 i el 2000,
l’Ajuntament de Barcelona va
impulsar l’edició de l’obra Els barris
de Barcelona, sota la direcció de
Ramon Alberch i Fugueras. El quart
volum està dedicat als barris dels
districtes de Sant Andreu i de
Sant Martí
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El Districte de Sant Martí també ha propiciat la publicació d’obres de recerca. La creació de l’Arxiu Municipal del
Districte de Sant Martí va ser un impuls per a la recerca i la
divulgació amb diferents publicacions.
Una altra obra impulsada des d’una de les entitats del
barri —en aquest cas, l’ETP Clot— va ser la que es va publicar l’any 2000 per commemorar el centenari d’aquest centre
regentat per la Companyia de Jesús. (45)
L’any 2001, Josep Maria Huertas, amb el seu llibre La
gent i els barris de Sant Martí, ofereix una obra divulgativa
de síntesi, amb el suport del Districte de Sant Martí:
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“Aquest llibre pretén descriure l’evolució de l’evolució de
Sant Martí en el darrer segle i mig [...].” (46)

L’any 2010, ja desaparegut Huertas, se’n va fer una
nova edició, en la qual va col·laborar el seu fill Guillem i que
va ser actualitzada per Marc Andreu.
Una altra via de divulgació de la realitat dels diferents
barris han estat els itineraris divulgatius: un recorregut més
o més llarg —de no més de dues hores— per un seguit
d’espais amb un nexe en comú i dels quals es fa una explicació.
(47)
A les acaballes de l’any 2007, en la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa es va constituir una comissió de
treball, el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa, amb la
voluntat d’omplir el buit que hi havia en el territori i assolir,
així, un dels objectius estatutaris de la Federació, com era el
coneixement i la divulgació del barri. Des de final de l’any
2013, el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa forma part
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana,
tot i que des d’un primer moment ha treballat coordinadament
amb els altres grups de recerca locals de Barcelona.
L’obra més destacada del Taller és la història del Mercat
dels Encants, (48) que va veure la llum a començament del
2014. Anualment presenta una exposició emmarcada en els
actes de la Festa Major de novembre. Els temes tractats han
estat els següents: “Glòries, cruïlla de camins”; “Les cases
baixes del carrer del Clot”; “El comerç al Clot-Camp de l’Arpa”.
A més de les conferències de periodicitat mensual, la feina de
divulgació es complementa amb els itineraris següents: “La
Setmana Tràgica al Clot-Camp de l’Arpa”; “La Guerra Civil al
Clot-Camp de l’Arpa”; “Les cooperatives obreres de consum
al Clot-Camp de l’Arpa”, i “La Guerra de Successió a Sant
Martí de Provençals”.
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ELS ESTUDIS HISTÒRICS SOBRE EL CLOT-CAMP DE L'ARPA

estvdis
Max Cahner / Carme Massana

La Verneda i Sant Martí
de Provençals a la gran
enciclopèdia catalana
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Nascuda als anys seixanta, la Gran Enciclopèdia Catalana és el referent de la
cultura catalana. Més d'un miler de persones han col·laborat al llarg de la seva
història en les diferents entrades. Aquí veiem dues de les que fan referència al
a la història del nostre barri.
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
(MAX CAHNER)
Antic municipi del Barcelonès, agregat el 1897 al de Barcelona, situat a la costa, a llevant de l'antiga ciutat, entre el parc
de la Ciutadella i el carrer Marina, d'una banda, i la riera
d'Horta (límit amb Sant Adrià de Besòs i Sant Andreu de Palomar), de l'altra. A la part alta, els turons del Carmel i de la
Rovira el separen de Sants Eulàlia de Vilapicina (de l'antic
terme de Sant Andreu de Palomar), i el torrent d'en Mariner o
de la Partió, de Gràcia. La línia de la costa, fins a la fi de
l'edat mitjana, es trobava molt allunyada de l'actual, de manera que la major part del modern barri del Poblenou en restava fora. El poble sorgí a l'indret dels antics "camps provincials" (agri provintiales) de la colònia romana de Barcelona,
travessats per la via que conduïa al Vallès pel coll de Finestrelles i per la via de Marina. En aquest indret hi consta el
995 una forca, i , ja el segle XI, l'església de Sant Martí, dependent de Sant Andreu de Palomar i que, el 1052, passà a
dependre de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Una tradició llegendària posterior vol veure l'origen
del poble en l'establiment vers el 1112 del seguici de la
comtessa Dolça de Provença, muller de Ramon Berenguer III
de Barcelona. La construcció del rec Comtal el segle X havia
fet possible l'increment del poblament en unes terres destinades fins aleshores, principalment, a pasturatge. Un nou
creixement és observable el segle XIII amb l'augment del nom-

Max Cahner (1936-2013), fundador de la
Gran Enciclopèdia Catalana, editor del
diari Avui i conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Carme Massana (1942-2016), professora de
Política económica de la Universitat de
Barcelona.

bre de molins establert al llarg del rec, i fou a partir d'aleshores i especialment del segle XIV que foren construïdes vora
les masies grans torres de ciutadans barcelonins, com la
torre del Fang, del segle XVI, encara conservada, o la torre
dels Pardals del Guinardó; també els hospitalers hi bastiren,
vora el Clot de la Mel, la torre de Sant Joan.
L'actual església parroquial de Sant Martí de Provençals és obra gòtica tardana, del segon terç del segle XV, amb
un interessant timpà esculpit. El campanar, de planta quadrada, i l'acabament de la façana són del segle XVII.
La instal·lació de prats d'indianes el segle XVIII inicià
el procés d'industrialització, que s'accelerà el segle XIX. Però
aquesta transformació afectà especialment el sector cotoner
del terme i donà origen al barri industrial del Poblenou (concebut inicialment com a model d'un nou tipus de comunitat
industrial, al qual fou donat el nom d'Icària); l'església

Una tradició llegendària vol veure
l'origen del poble en l'establiment
vers el 1112 del seguici de la
comtessa Dolça de Provença,
muller de Ramon Berenguer III
de Barcelona
d'aquest nucli fou dita de Santa Maria del Teulat, de l'antic
nom (Teulat) que també tingué aquest barri, el qual fou unit
per ferrocarril amb Barcelona des del 1845. Aquest sector
marítim havia esta destinat antigament a pasturatges comunals de la ciutat de Barcelona (el Joncar), a lloc d'execucions de la inquisició (el Canyet), a camp d'exercicis militar
(el Camp de la Bota, al límit amb Sant Adrià de Besòs) i a la
localització del primer gran cementiri de Barcelona (el Cemen-

tiri Vell, del 1818, projectat per Antonio Ginesi).
Contigu al Poblenou, vora la carretera de Mataró, sorgí
el segle XIX el barri, igualment industrial, de la Llacuna, a
l'indret d'un antic estany dessecat els primers anys del segle
XIX gràcies a la sèquia de la Llacuna, que Verboom féu construir el 1716; a l'extrem de llevant d'aquest estany, vora la
carretera, existia ja el segle XVII l'hostal de la Granota, que el
segle XIX centrà un sector del barri. Al Camp de la Bota es
formà el 1870, amb famílies xineses vingudes de les Filipines,
el barri de barraques de Pequín, ocupat de nou a partir dels
anys 20, amb immigrants del sud de la Península, alhora que
sorgien els nous barris de barraques de la platja de la Marbella i del Somorrostro.
L'antic nucli, al voltant de l'església parroquial de
Sant Martí, format per un grup de masies, rebia el nom de la
Sagrera, però el creixement del nucli de cases existent al llarg
de la carretera del Vallès entre el rec Comtal i la riera d'Horta,
just al nord de l'antic nucli rural, féu que aquest perdés importància i fos designat amb el nom del Fondo de Sant Martí
i que el nucli de la carretera heretés el nom de la Sagrera; un
i altre foren separats per la línia del ferrocarril de Girona, i

posteriorment, encara, per la gran estació de mercaderies de
la Sagrera.
Un altre petit nucli de cases, existent ja el segle XVII,
al llarg de la mateixa carretera del Vallès, però més proper a
Barcelona, dit el Clot de la Mel o, simplement, el Clot, cresquè
també molt ràpidament al darrer terç del segle XIX; de fet ja
el segle XVIII era el nucli més important del municipi, i hi fou
traslladada el segle XIX la seu del municipi. L'església de
Sant Martí del Clot, bastida els anys 1868-82, esdevingué la
parroquial del terme, a la vegada que l'antiga de Sant Martí
de Provençals (que havia aconseguit d'independitzar-se de
Santa Maria del Mar el 1835), passava a tinença parroquial
i que la de Santa Maria del Teulat, fins aleshores capella
d'ajuda, es convertia en parròquia.
Més cap a muntanya, prop del Clot, sorgí durant la
primera meitat del segle XIX, entre el rec Comtal i la carretera d'Horta, un altre barri, dit inicialment de la Muntanya,
però des de l'inici de la seva urbanització el 1860 rebé el nom
popular del Camp de l'Arpa. Més amunt encara, als vessants
del turó de la Rovira, en terres dels masos Guinardó i Viladomat, es formà a partir de 1896 el barri del Guinardó, ja
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s'ha omplert de noves urbanitzacions en forma de grans blocs
(i fins i tot de conjunts que comprenen l'espai de diverses
illes de l'eixample de Cerdà), que, juntament amb noves indústries, han mantingut el caràcter obrer i industrial d'aquest
sector del pla de Barcelona, que ja en el període de 1868-74
s'havia caracteritzat com un dels nuclis del moviment
progressista i revolucionari català; així, a partir del 1958,
han estat construïts a llevant del Poblenou els nous barris del
Maresme i del Besòs, i entre el Poblenou, la Sagrera, el Clot i
la riera d'Horta, a la banda de l'antic molí de la Verneda, el
barri de la Verneda.
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La Verneda sorgí a partir de la
segona meitat dels anys cinquanta
al voltant de l'antic nucli rural del
Fondo de Sant Martí, on es
conserva l'església gòtica de Sant
Martí de Provençals

als límits amb Horta i amb Gràcia.
L'eixample de Cerdà, que afectava la major part dels
municipis del pla de Barcelona, originà el creixement de tots
els nuclis antics, però inicialment només dos barris prengueren entitat durant la segona meitat del segle XIX en
l'anomenat eixample de Sant Martí: el de Fort Pio, el més
proper a Barcelona, a banda i banda del carrer de Marina
(que el 1894 fou agregat ja, en part, a la ciutat), i el del Poblet, a l'indret de l'antiga casa dels Enamorats, entre el
Camp de l'Arpa i els límits amb Gràcia i Barcelona; amb la
construcció al centre d'aquest barri de l'església de la Sagrada Família, ha pres modernament aquest nom. Entre el Guinardó i el Poblet, en terres de l'antic mas de Lligalbé, fou
construït el 1902 el gran Hospital de Sant Pau.
La unió entre la conurbació de Barcelona i Gràcia i els
diversos nuclis de Sant Martí es féu total ja en aquests anys,
tot seguint la retícula de Cerdà, però a la vegada les vies de
l'eixample, com els carrers de València, d'Aragó i de Guipúscoa,
la Diagonal, la Granvia i, especialment, la plaça de les Glòries,
la Meridiana i l'autopista del Maresme, juntament amb les
vies fèrries de Girona i Puigcerdà, han deixat els diversos
barris (i sovint sectors d'un mateix barri) del tot aïllats i hom
ha acabat de perdre la consciència de comunitat de l'antic
municipi.
A partir de mitjan segle XX el sector de llevant del
territori, que havia conservat fins aleshores el caràcter rural,

LA VERNEDA
(CARME MASSANA)
Barri (uns 50.000 h. [1976]) residencial obrer de Barcelona,
situat dins l'antic terme municipal de Sant Martí de Provençals, al límit amb el de Sant Adrià de Besòs, del qual és separat per la riera d'Horta; limita amb l'autopista de Mataró.
És format per grans blocs d'habitatges i algun nucli de
barraques.
Sorgí a partir de la segona meitat dels anys cinquanta
al voltant de l'antic nucli rural del Fondo de Sant Martí, on es
conserva l'església gòtica de Sant Martí de Provençals i uns
pocs masos i on s'aixecava l'antic molí de la Verneda, vora el
rec Comtal, que féu d'aquest sector una de les partides rurals
més riques de Sant Martí. El segle XIII donà nom a la possessió
dels Llull, la verneda d'en Llull, que s'estenia pels termes de
Sant Martí de Provençals, Sant Adrià de Besòs i Sant Andreu
de Palomar.
És afectat pel pla parcial d'ordenació urbana de la
zona de llevant, que ha estat infringit repetidament en edificar-s'hi, per exemple, solars situats en zones destinades a
equipaments urbans. Hom ha elaborat un pla popular d'ordenació d'aquest sector contraposat al pla comarcal (1976) i al
pla d'urgència proposat recentment per l'ajuntament de Barcelona. La plaça de la Verneda (entre els carrers de Puigcerdà,
de Menorca i del Maresme), inaugurada per l'abril de 1976,
ha estat una conquesta popular, car hom aconseguí de conservar aquests terrenys per a equipament públic quan eren ja
tancats per tal d'edificar-hi. 

taller
d'història
Els mosaics de Camp Arriassa
Les reformes que a finals d'abril van destruir un dels mosaics que ornen un
dels passatges entre el carrer Camp Arriassa i la rambla Prim han posat de
relleu la poca sensibilitat artística i patrimonial dels qui realitzen una obra
d'embelliment en un espai públic. La successió fotogràfica permet veure que,
a més, cada portal té un mosaic d'Armand Olivé Milian (excepte tres que en el
seu dia van optar per eliminar-los).

Com va arribar al món del mosaic?
Jo vaig estudiar als Maristes de Sants. A mi no m’agradaven les matemàtiques, tot el dia estava dibuixant. Érem
gent molt modesta i quan vaig plegar, la meva mare em va
fer estudiar comerç perquè quan acabaves hi havia deu empreses que et venien a buscar. Vaig començar a fer tasques
d’oficina a una empresa. Jo m’adormia. Llavors un decorador, Ramon Carrera, que feia mosaics al camp del Barça,
necessitava aprenents perquè tenia massa feina. I me’n vaig
anar cap allà. Em va agradar molt aquesta minuciositat. A
partir de llavors va ser una passió.
Després de treballar pel senyor Ramon Carrera, em van
contractar com a dibuixant a Acma; jo tenia 18 anys. El senyor
Enrique Moreno Borràs era el propietari d’Acma Plavit, estava
al carrer general Goded, al Poblenou. Com que era una època
d’expansió, els dibuixos els feia el dibuixant. Jo no parava de
treballar, fèiem façanes i vestíbuls. Tenia proble-mes amb Acma
perquè el propietari de l’empresa m’obligava a treballar amb

Membres del Taller d'Història del Barri
participants en l'activitat:
Antònia Pascual, Clara Cabrero, Ester
Riera, Jacoba Castillo, Jordi Salas, Josep
Manera, Josep Maria Sarabia, Margarita
Porqueres, Santi Rovira.
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L'artesà va quedar commogut amb la notícia de la destrucció
d'un dels seus murals i es va oferir a refer-lo, per després
adonar-se'n que era impossible. L'extensa obra del mosaïcista
queda palesa en l'entrevista que el Servei d'Arqueologia de
Barcelona li va fer el 2019 i que reproduïm.
Armand Olivé Milian és un artista clau en el món del
mosaic de la Barcelona dels anys 60 a 90. Mosaïcista autodidacta, va començar treballant per Acma amb material musiu
industrial. Aviat continuaria sol el seu desenvolupament artístic, col·laborant amb importants artistes i arquitectes, en
una recerca de materials i colors que li són propis.

TALLER D'HISTÒRIA DEL BARRI

el material Plavit. Però la peça d'1 x 1 cm dóna per poc…
Al 1965 em va tocar fer la mili, a la marina. Vaig estar
dels 22 als 24 anys a Cartagena, em va trencar la vida… Allà
a Cartagena no vaig parar de treballar. Vaig fer un mosaic al
baptisteri de l’església. Vaig pintar quadros, els oferia als
oficials. Feia feines i cobrava en espècies. Jo tenia la taquilla
com el Corte Inglés: whisqui, cartons de tabac, formatge de
bola, cafè brasiler… Ho enviava a casa.
Quan torna de la mili, continua
treballant a Acma?
Sí. Llavors va ser la primera crisi, a Acma veien que tenien que dedicar-se a altres coses i em vaig haver d’independitzar. Durant un any, Acma em va passar els encàrrecs,
després em vaig espavilar pel meu compte. Vaig tenir el meu
taller a Vilassar. Abans, vaig tenir el taller a Sant Boi, un
amic em va llogar dues places de pàrquing. Als anys 70 vaig
comprar un terreny a Vilassar de Dalt i vaig adaptar una part
del garatge per fer el meu taller. Jo sempre he treballat sol,
no he sapigut mai treballar amb gent.
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Quan deixa Acma, ja no té la imposició
d’utilitzar certs materials?
No, per això als mosaics dels vestíbuls hi ha molta
ceràmica. Jo compro la ceràmica cuita. No les encarrego,
prefereixo donar la volta al món i trobar el color. A Vilassar de
Dalt hi havia una empresa dedicada a fer ceràmiques amb
serigrafia, Josep Meca era cap de ceràmica de l’empresa
Bidasoa. Quan necessitava un color molt rar, ell em feia la
serigrafia del color en una peça de ceràmica, posava vàries
capes de vernissos i aconseguia el to. Jo tenia aquesta sort.
L’encàrrec del mosaic qui el
fa? L’arquitecte quan fa l’edifici?
Sí, en general. Una pregunta que em vaig fer va ser: com
em podré guanyar la vida amb aquest ofici tan rar? Doncs m’he
guanyat la vida amb empreses que fan piscines. Quan havien
de fer decoracions estranyes, em cridaven. Llavors em vaig
dedicar a fer milers i milers de metres de sanefes per piscines.
També va ser professor a l’escola
Massana?
Sí. El senyor Jordi Vila Rufas em va dir, “com s’ha mort
el senyor Macià, perquè no fas un curs com a mestre convidat?”. Em van posar en un lloc petitet, em vaig portar el material. Vaig començar amb tres alumnes i vaig acabar amb
dotze. Però l’any següent es va tancar el curs… A la Llotja, el
professor de vitrall era en Francesc Sabanés, el que va continuar l’empresa després de la mort de Santiago Padrós, era
mestre de vidre. Era molt amic meu.

Com realitza vostè els mosaics?
Primer faig l'esbós i l’ampliació quadriculant, amb
canya i carbonet. Després haig de passar una rulina per
calcar-ho a l'inrevés. Llavors tallo i enganxo les peces de
mosaic a l'inrevés. Jo uso una cola de conill, que amb la
humitat s’estova. Quan les peces són de ceràmica [esmaltada] les haig de posar al dret perquè sinó no veuria res, i
llavors enganxo el paper. Abans que s'assequi la cola veig on
es divideix el mosaic i amb un cúter molt fi el tallo i el numero.
Després el col·loco.
Quin morter fa servir?
Ciment cola, de cap marca en especial.
Plavit i Gresite, quina és la diferència?
Són revestiments, però Plavit és vidre i Gresite és
ceràmica. La competència del Plavit es deia [Vidrios Regiopistrina] Vitraico i estaven a Molins de Rei. Santiago Padrós,
el mosaïcista que va fer el mosaic del Valle de los Caídos, era

Primer faig l'esbós i l’ampliació
quadriculant, amb canya i
carbonet. Després haig de
passar una rulina per calcarho a l'inrevés. Llavors tallo i
enganxo les peces de mosaic
a l'inrevés
propietari de Vitraico, també va fer els mosaics de la capella
de Montserrat. Aquest tenia estudis a Alemanya i Itàlia, era
un mestre. Gresite és un revestiment italià, estaven a Madrid. Gresite era ceràmica esmaltada de 1×1, 2×2, 3×3.
Com és que trobem obres seves amb
signatures diferents o sense nom?
Jo sóc una mica gandul i, per firmar Olivé Milian en
pedreta, tardava molt. Com, afortunadament, quan acabava
un mosaic ja n’havia de començar un altre, vaig pensar: algú
qui vegi un mosaic dirà “aquell és de l’Armand”. Ara que sóc
gran veig que hauria pogut fer cinquanta peces [de ceràmica]
que diguessin “Olivé Milian”, llavors no se’m va ocórrer.
Comentarem alguns mosaics dels que
ens han arribat fotos a través del web
“El mosaic del meu barri”.
El del carrer Ganduxer 107, signat i datat del 63.
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Rambla Prim
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Mosaic d'Armand Olivé al portal
del carrer Aragó, 291

Mosaic d'Armand Olivé a la façana del
carrer Mestre Nicolau, 2

Mosaic d'Armand Olivé al portal
del carrer Ganduxer, 107

Jo tenia 19 anys, devia ser dels primers que vaig fer, és
horrorós. Els que estan signats Armand són meus.

Carrer del Mestre Nicolau, 2. El Cortijo.
Em van dir “mira, això era el Cortijo”. Jo em vaig equivocar, vaig fer els detalls a la part de dalt que no es veu res.
Hauria d’haver fet al revés.

54 auro invento-02-juny 2021

Carrer de Campoamor, 2, parròquia de Sant Joan d’Horta,
hem trobat que l’autor n’és el Joan Torras i Viver.
Sí, però jo el vaig fer.
Carrer de Balmes, 271, capella de la clínica del Pilar, només
porta la signatura de “Fornells-Pla”.
Si, però jo el vaig realitzar. Un dels millors mosaics
que he fet està al Pare Manyanet de Vilafranca del Penedès.
Aquest posa: “Macià i Queralt”, el vitraller. Jo vaig fer el mosaic però l’intermediari no em va deixar anar a l’obra. El vaig
veure cinquanta anys després, em vaig emocionar molt quan
el vaig veure posat. El meu nom no hi figura.
El mosaic de l’hornacina de sant Vicenç de Paül
al carrer Provença, també el vaig fer jo. El vestíbul al carrer
Aragó [291] és un dibuix del Pau Macià i execució meva. El
senyor Macià era un dibuixant extraordinari i un home
fantàstic. Tots els mosaics del senyor Macià els vaig fer jo.

Ell feia el cartró.
També tinc uns mosaics a la Sagrada Família, a sota…
El dibuixant era en Jordi Vila Rufas, germà del Cesc Vila Rufas, que era professor de retaules a la Massana. Abans que
entrés Subirats a fer la façana de la Passió, l’arquitecte Cardoner
va encarregar uns mosaics. Algun dia caurà una mica i diran
“aquí hi ha uns mosaics”! No es veu res perquè el Subirats els
va tapar perquè deia que en una façana de dolor no volia tant
de color a sota. Potser n’hi ha que no estan tapats. Quan vaig
entrar a treballar, el mig de la Sagrada Família, tot allò era
una estesa de pedres, no hi havia res. Jo treballava en una nau
industrial al carrer València a la part d’avall, on feien les
pedres amb l’Etsuuro Soto. Jo treballava allà el primer mosaic.
Vaig anar després de fer la mili al 67, devia ser 68 o 69. Els
segons mosaics els vaig fer al taller, jo portava les peces
numerades, allà feien el motlle i el col·locaven.
Com veu vostè el futur del mosaic aquí?
Malament perquè la gent jove està als ordinadors i als
telèfons “atòmics”, com els hi dic jo. La part de l’artesania
s’ha perdut. Un mosaic és una pintura per l’eternitat. Si està
ben posat, dura tota la vida. El problema, diria jo, és que no
hi ha encàrrecs: quan veig els edificis que són com capses i
que semblen tan nets i polits, m’esgarrifa. Aquestes coses
artístiques tenen un caliu. 

publicacions
Autors i autores,
vernedencs i vernedenques (2)
Segon lliurament de la sèrie en què trobem sobretot les obres de professors i
catedràtics d'universitat i d'institut i testimonis del moviment veïnal i de les
entitats del barri.
Antonio Ramón Bartolomé Pina
Vídeo digital y educación
Catedràtic del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Expert en l'aplicació de
les noves tecnologies a l'educació. Dirigeix el Laboratori de
Mitjans Interactius. És autor de nombrosos llibres i articles
en les més prestigioses revistes educatives. Les seves darreres
investigacions remeten a les possibilitats d'ús de la tecnologia
blockchain en el sistema educatiu.

ÁNGEL BLANCO REBOLLO
La Peste Negra
Professor d'Història i director de l'institut Bernat Metge. Va
arribar el curs 1978-79 i s'hi ha estat fins a la seva recent
jubilació. Té una publicació sobre la representació del temps
històric en els llibres de text de primer i segon d'Educació
Secundària Obligatòria. És especialista en història medieval.
A més del llibre sobre la Pesta Negra, té un altre sobre les
ciutats medievals i els gremis.
La Batalla de Dádebo
Escriptora, il·lustradora i dissenyadora gràfica. Autora de la
sèrie "Las Crónicas de Zézalo", amb dos volums publicats:
"Ciudad del Norte" i "La Batalla de Dádebo" i un tercer en
preparació. És una saga de fantasia èpica i màgica on no
sempre el Bé és bo i el Mal dolent. Els protagonistes són el
nan Òlubol, el guerrer Raizom, la lladre Sazervize, la guerrera
Irness i el mag Sagart.

Ramón Flecha García
Compartiendo palabras
Catedràtic del Departament de Sociologia de la Universitat
de Barcelona (UB). Va ser un dels fundadors de l'escola de
persones adultes La Verneda-Sant Martí el 1978. És autor de
nombrosos llibres i articles sobre pedagogia i coautor del
mètode d'alfabetització "La palabra". El 1991, a la UB va
fundar CREA, Centre d'Investigació en Teories i Pràctiques
Superadores de Desigualtats.
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Rocío Cervera Muñoz

autors i autores, vernedencs i vernedenques (2)

Elisenda giner i gota
Amistad deseada
Professora de l'institut Salvador Seguí i del Departament
d'Educació Lingüística i Literària i Didàctica de les Ciències
Experimentals i de la Matemàtica. El subtítol del llibre Amistad deseada és "Aportaciones de Jesús Gómez y Ramón Flecha
que están acercando la realidad a nuestros sueños" aboca a
una part important de la història de l'Escola de Persones
Adultes La Verneda-Sant Martí.

Francisco Liñán Muñoz
Trencar el silenci
Les memòries del president de l'associació de veïns de La Pau
"Francisco Liñán, una vida de lluita", segons el pròleg de
Miguel Guerrero, "és una autobiografia incòmoda. És el relat
polític i humà d'un lluitador que ni el franquisme va poder
doblegar ni la Transició comprar". És la història d'un fill
andalús de classe treballadora, militant comunista de pensament i pràctica.

Enric Marín i Otto
Historia del periodismo universal
Professor del Departament de Periodisme i Ciències de la
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en la història del periodisme. Té molts llibres sobre la
premsa i la cultura de masses en col·laboració amb Joan
Manuel Tresserras. Va ser secretari de Comunicació del Govern
de la Generalitat (2003-2006) i president de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Twitter: @EMarinOtto.
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David Roca Correa
Els anuncis de la premsa
Professor del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va ser monitor del desaparegut Esplai Xiroi del
barri. Director del Grup de Recerca en Publicitat i Relacions
Públiques de la UAB. És especialista en creativitat publicitària,
sobre el paper de les dones en aquest àmbit i ha fet estudis
sobre aspectes de la publicitat en diversos països americans.

David Vivancos Allepuz
Història del Club d'Escacs Sant Martí
Bibliotecari i expert en intel·ligència artificial, sobre la que
ha escrit algunes obres. També té llibres de microrelats com
"Cruentos ejemplares y otras microficciones" i "Producto interior muy bruto". La publicació del seu llibre sobre la història
del Club d'Escacs Sant Martí va anar acompanyada de "Mate
en 30: treinta cuentos de ajedrez con motivo del 30 aniversario del Club d'Escacs Sant Martí".


publicacions

Mai s'havia escrit sencera la història del Club Esportiu Júpiter
fins que Ramon Usall ho va fer a "Futbolítica. Històries de
clubs políticament singulars" (Ara Llibres, 2017). L'escriptor,
professor i polític ha compilat la història d'una seixantena de
clubs de futbol amb l'argument de que, com diu a la introducció del llibre, "el simbolisme del clubs de futbol és tan
gran que una mirada a la seva història ens permet repassar
bona part dels esdeveniments que han marcat l'època contemporània. No hi ha dictador important que que no hagi utilitzat
un club de futbol com a element propagandístic".
El capítol dedicat al CE Júpiter porta per títol "Amb
l'estel per bandera", fent referència a l'escut del club, i comença amb les circumstàncies del naixement de l'entitat:
"Igual que molts altres clubs del començament del segle XX
d’arreu del continent europeu, el Club Esportiu Júpiter va
néixer en una cerveseria. En concret a la Cebrián, al cor del
Poblenou obrer, un 12 de maig de 1909. El seu principal impulsor va ser David Mauchan, un dels molts treballadors escocesos que la fàbrica tèxtil Fabra i Coats havia acollit arran
de la fusió de la casa originària del barri de Sant Andreu amb
una marca de teixits dels afores de Glasgow."
Aquella cerveseria Cebrián s'ha convertit avui en
l'orxateria El Tio Ché de la rambla del Poblenou. I allà és on
els fundadors van escollir el nom del club: "Aquella vetllada
de maig del 1909 naixia el Júpiter, un nom que no evocava

El 1948, el Júpiter es va veure
forçat a l’exili del seu Poblenou
natal. Després d'haver conegut un
nou estadi al carrer Llull, el club es
va veure forçat a abandonar-lo per
instal·lar-se al camp de la Verneda
pas el déu suprem dels romans, sinó el globus aerostàtic que
aquella mateixa tarda acabava de guanyar el concurs que es
disputava a la propera platja de la Mar Bella."
L'escut del club ha patit molts entrebancs: "L’associació del Júpiter amb l’obrerisme i el catalanisme li passà factura amb el cop d’estat que, el 1923, liderà el general Miguel
Primo de Rivera i que va comportar la instauració d’una dictadura militar que va perseguir amb duresa aquests dos moviments polítics. Així, doncs, el Júpiter va veure com l’abril del
1924 el jutge d’instrucció Cristóbal Fernández presentava una
denúncia davant del governador civil de Barcelona pel contingut

catalanista de l’emblema del club, argumentant que l’escut
era 'una clara dissimulació de la bandera separatista catalana', popularitzada en aquella època per Estat Català, el partit
independentista creat el 1922 per Francesc Macià."
Amb la dictadura de Franco, el club va ser obligat a
trraslladar-se fora del Poblenou: "El 1948, el Júpiter es va
veure fins i tot forçat a l’exili del seu Poblenou natal. Després
d’haver conegut, a l’inici de la dècada, un nou estadi al carrer Llull, el club es va veure forçat a abandonar-lo per instal·larse al camp de la Verneda, al barri de Sant Martí. El desterrament del Poblenou va ser un cop molt dur per a un club que
estava estretament vinculat al barri i que, forçosament, va
perdre part de la seva identitat. Va estar, fins i tot, a punt de
desaparèixer."
El club va trigar a recuperar els seus símbols: "La
primera decisió que, en plena dictadura, es va prendre per tal
de restituir la memòria del Júpiter original va arribar el 1959,
quan el club acordà tornar a vestir els colors gris i grana que
l’identifiquen actualment i que l’entitat ja havia lluït a l’elàstica durant els anys vint."
"El 12 de setembre de 1990, amb l’inici de la temporada, el Júpiter tornava a lluir les quatre barres i l’estel al
pit de la samarreta. Era un acte de justícia que restituïa a
l’entitat l’estel que havia dut per bandera i que havia
provocat la cega repressió de les dictadures de Franco i de
Primo de Rivera." 
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Futbolítica

documents
Eduard Masachs Llop

Historia de San Martín
de Provensals
Masachs va ser rector de la parròquia de Sant Martí de Provençals i aficionat a
la història de l'antic municipi. El 1979 escrivia unes notes sobre els trets bàsics
de la història martinenca. Va marxar del barri per ser rector de Santa Tecla (Les
Corts) on va beneir la primera pedra de la segona ampliació del Camp Nou.
La palabra "Provensals" es de origen romano y se remonta al
siglo I a. de C., en los orígenes de la colonia Barcino. Viene de
"agri provintiales". De aquí "camps provincials" o "provençals".
Existían "campos públicos" o "provinciales" alrededor
de todas las colonias romanas. Para Barcelona lo fueron las
tierras llanas de nuestra antigua demarcación parroquial.
A finales del siglo X, a partir del año 986, el nombre de
"Provensals" ha quedado concretado en la extensión de tierra
que hoy (1972) ocupa nuestra demarcación parroquial.
En el siglo XI, año 1052, al tomar carácter parroquial
la pequeña iglesia de San Martín, todo el llano que se extiende desde las murallas de Barcelona hasta la riera de Horta
(hoy calle Prim) toma el nombre de San Martín de Provensals.

Segunda "Domus Ecclesiae",
románica
A principio del siglo XI, hacia el año 1010, el Conde de
Barcelona, Ramon Borrell, la reconstruyó: "la Ciudad de Barcelona y sus suburbios fueron rehechos, se reedificaron los
monasterios y parroquias de las afueras".
En un documento del año 1044 ya aparece citada esta
segunda iglesia de San Martín. Y en otro de 1052 se describe
diciendo que tiene 22 palmos de fachada (unos 4,5 metros) y
que su presbítero se llama Gausefredum.
En 1108 unapoderosa hueste mora, que logró sitiar a
Barcelona, perjudicó también esta "esglesiola románica".

El título de parroquia
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Situación y primera "Domus
Ecclesiae"
En este lugar de Provensals las dos vías romanas procedentes de Barcelona empezaban a separarse. Una hacia el
norte (hoy calle de la Sagrera) y la otra, Via Marina, seguía
paralela al mar. Entre ambas vías y para su defensa se levantaba en la época romana una fortaleza o construcción
militar (citada aun en 995 y 1097). Junto a ella y a su amparo
había una pequeña aldea o agrupación de albergue.
En este sitio y junto a la Via Marina, al comenzar el
siglo V, alrededor del año 400, se erige la primera iglesia de
San Martín. Dice Carreras Candi: "Una advocación era la del
renombrado obispo de Tours, San Martín, que de las Galias se
propaga por Hispania y en los "Campos Provinciales" de la
antigua Colonia Favencia Barcino le erigen una iglesia".
Esta primera y pequeña iglesia de San Martín fue destruida por la incursión de Almanzor en el año 985, cuando la
ciudad de Barcelona y sus alrededores "perecieron".

Eduard Masachs va ser rector de la
parròquia de Sant Martí de Provençals als
anys setanta.

En la famosa "Sentencia Arbitral" del año 1310 se lee:
"Declaramos que las huertas y viñedos se entienden hasta
donde llegan los límites de las iglesias parroquiales de dicha
ciudad y sus arrabales, como también de la Parroquia de San
Martín de Provensal". Aparece, pues, en este tiempo con el
título de parroquia que seguramente tiene desde el siglo XI.
También en 1345, a causa de un conflicto de límite,
aparecen como parroquias San Andrés de Palomar y San Martín de Provensals, cuyo párroco es Berenguer Matosa, presbítero.
En los siglos XI y XII, nuestra parroquia se convierte en
centro de actividad y vida. A ella acudía el pobre, en ella
buscaba refugio el perseguido. A la sombra de su "Sagrera"
se depositaban las cosechas para sustraerlas de robos y rapiñas. A ella acudían quienes trataban de comunicarse por
escrito con un ausente, o los que deseaban contratar o testar.
No es de extrañar, pues, el dominio de su nombre. El nombre
de San Martín prevalece sobre el de Provensals.
Por el año 1113, el Conde de Barcelona Ramon
Berenguer III, cede a servidores suyos tierras de San Martín
de Provensals "para que las conviertan en terrenos laborables y fértiles".
Siglo XV. A principio del siglo XV se levantó la actual

Historia de San Martín de Provensals

Portada del document original
de la "Historia de San Martín de
Provensals", de mossèn Masachs,
llavors rector de la parròquia

iglesia gótica. Obra de sillería. De una sola nave, con ábside
poligonal, bóveda de ojivas. La fachada consta que fue labrada por el cantero y escultor Juan Aymerch en el año 1432. Todo
ello fue posible gracias a la generosidad de un feligrés llamado Juan Sellaré. El antiguo retablo gótico se halla en la actualidad en el Museo de Arte de Catalunya.
Siglo XVI. Al terminar este siglo, año 1589, el pueblo
de San Martín de Provensals contaba 22 casas solamente. No
estaba afectado por ninguna división civil. Sus límites se
regulaban por los parroquiales y con el nombre de la parroquia se le nombrará ya siempre.
Siglo XVII. A principio de este siglo empezó a tomar
importancia el barrio del Clot, llamado así ya desde el siglo
XI. Situado junto a la antigua vía romana, empezaba a ser el
más rico del término gracias a la "Cequia Condal" y a sus
molinos. En el año 1638 se levantó una capilla com ayuda de
la iglesia parroquial.
Siglo XVIII. San Martín de Provensals se convirtió oficialmente en municipio alrededor del 1700. Sin embargo,
durante todo el siglo XVIII y parte del XIX la parroquia "fue la
verdadera administradora de la población, ya por los bienes
que poseía como por las franquicias de que disfrutaba, siendo los regidores del ayuntamiento solo ejecutores de sus mandatos." Este estado de cosas duró hasta el 1850 en que la
parroquia, por causas de las leyes desamortizadoras, perdió
sus bienes.

Industrialización
Primera división parroquial
La creación de nuevas parroquias, sobre todo en los
barrios del Clot y Pueblo Nuevo, se hacía cada vez más necesario. Ello tuvo lugar en el año 1867 durante el pontificado
del obispo Dr. Montserrat. En virtud de Real Cédula del 27 de
julio de 1867 fueron creadas en Barcelona trece nuevas parroquias, entre ellas San Martín del Clot y Santa María de
Pueblo Nuevo. Nuestra parroquia fue reducida a tenencia
parroquial. Se lee en el decreto oficial: "La actual matriz
quedará como ayuda de parroquia de San Martín del Clot
bajo la denominación que ahora tiene de San Martín de
Provensals, y en este aneja deberá residir de asiento el Teniente a fin de que pueda atenderse cual corresponde al
pacto espiritual del crecido número de vecinos que hay esparcido a su alrededor. El barrio del Taulat y Pueblo Nuevo se ha
de desmembrar en masa de San Martín del Clot creándose
parroquia independendiente en atención a que tiene reunida
más de dos mil almas".
Mn. Francisco Rodó y Sala fue nombrado primer curapárroco de San Martín del Clot cuyo nuevo templo inauguró el
11 de noviembre de 1882.
El pueblo de San Martín de Provensals en el año 1888,
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A finales de este siglo XVIII comenzaron a establecerse
algunas fábricas en San Martín. Por el año 1836 había perdido ya su carácter meramente agrícola. Y en el año 1856 era la
ciudad industrial más importante de España.
"Al sobrevenir la colonización fabril surgió una densa
red de viviendas que formaron con el tiempo las agrupaciones del Clot, La Sagrera (junto a la antigua iglesia parroquial),
Camp d'Arpa y Pueblo Nuevo; todas ellas de marcado carácter industrial, en tanto que la zona histórica del antiguo
pueblo de San Martín conservó sus campos de labor, presididos por la antigua y gótica iglesia parroquial".
En el año 1856, en una "Memoria sobre el censo del
pueblo de San Martín" se lee: "Este pueblo de San Martín
consta de cuatro barrios conocidos con los nombres de Clot,
Montaña, Sagrera y Taulat, en los cuales se hallan comprendidas 787 casas; tiene una iglesia parroquial situada casi al
este del término, una capilla en el Clot y otra en Taulat, dos
escuelas sostenidas por fondos municipales y dos particulares, entre sus edificios figuran 57 destinados a varias industrias teniendo la mayor parte por motor máquinas de vapor.
Hay 2.829 personas empleadas en las fábricas y la población
total del pueblo de San Martín es de 7.096 personas".

Historia de San Martín de Provensals

según la "Guía de San Martín" de dicho año "tiene una extensión superficial de 1.338 hectáreas con 83 áreas; de ellas existen destinadas al cultivo 948 con 67; o 701 con 92 terrenos de
regadío y 246 con 75 de secano, perteneciendo las restantes
390 hectáreas a edificaciones, vías públicas, cauces, etc.
El número de edificaciones viene a ser a corta diferencia el de 2.463, entre las cuales las hay de diferentes clases.
Situada al E. de la vecina ciudad, se extiende desde el
mar a la montaña y linda con por su parte N. con San Andrés
de Palomar y Horta; al E. con San Adrián del Besós; al S. con
la costa y al O. con Barcelona y Gracia.
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.
Los más renombrados fabricantes de la capital tienen
instalados en él sus establecimeintos e infinidad de comerciantes, muchos de ellos extranjeros, han establecido también sus depósitos o almacenes.
Su población, que no excede de 26.000 personas, está
compuesta en sus tres cuartas partes de gentes procedentes de
todas las provincias de España, y aun del extranjero, de manera
que puede decirse que toda se halla aquí representadas.
Existen tres edificios religiosos: la Iglesia antigua de
San Martín, de estilo gótico, situada en la parte baja de la
Sagrera; y enclavado en dicha iglesia el cementerio de la población. La iglesia del Clot de reciente construcción y la de Santa
Maria del Taulat (Pueblo Nuevo) sumamente reducida".
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Agregación a Barcelona en el
año 1897
"Cumpliendo el mandato del artículo 10 de la Ley Municipal, esto es, que las poblaciones de más de cien mil almas
podían ampliar su territorio hasta seis kilómetros, el gobierno creyó justificada la agregación, mayormente por realizarse
la confusión de sus límites, hasta el extremo de no haber
posibilidad dentro de Barcelona misma de hacer la división
exigida por las Leyes para algunos servicios entre el casco, el
radio y el extra-radio. Son los cascos mismos los que están en
contacto inmediato. Las calles de la ciudad nueva ya travesaban pueblos diferentes y algunos tenían la acera de los números pares en un pueblo y la de los impares en otro" (Carreras Candi). San Martín de Provensals fue agregado a Barcelona el 20 de abril de 1897. Contaba unos 50.000 habitantes.

La demarcación de San Martín de
Provensals
Desde 1868 hasta 1932, la demarcación de San Martín de Provençals comprendía además las parroquias de San
Luis, Santísimo Sacramento y Cristo Rey de la Sagrera. Nues-

tro templo era llamado "la Iglesia de la Sagrera". Y el antiguo
barrio de la Sagrera era su núcleo principal de población. En
1907 tenía 3.000 feligreses. En 1915, 3.800. Y en 1932,
4.500. El día 22 de mayo de 1932 era bendecido e inaugurado
el nuevo templo de Cristo Rey.
Y erigido en parroquia, San Martín de Provensals perdía el barrio de la Sagrera al cual había dado nombre. Mn.
Jaime Juliana dejaba nuestra parroquia para pasar a ser
párroco de la nueva parroquia que él creara.
Al comenzar el año 1936 San Martín de Provensals
tenía 1.600 feligreses y era su cura encargado Mn. José Rius
Comeras. Desde entonces hasta 1950 nuestra iglesia
parroquial quedó solitaria, rodeada de campos y algunas
casas y "masías", dedicados sus moradores a la agricultura.

Nuestro templo era llamado "la
Iglesia de la Sagrera". Y el antiguo
barrio de la Sagrera era su núcleo
principal de población. En 1907 tenía
3.000 feligreses. En 1915, 3.800.
Y en 1932, 4.500
23 parroquias han surgido del primitivo término
parroquial (que había permanecido invariable desde 1052
hasta 1867) y son: Ntra. Sra. de Montserrat del Guinardó,
Santa Isabel de Aragón, Santísimo Redentor, Sagrado Corazón, San Bernardo Calvó, San Félix Africano, San Francisco de
Asís, San Pancracio, Santa María del Taulat, San Luis
Gonzaga, San Juan de Ávila, Santísimo Sacramento, San
Narciso, San Paulino de Nola, San Pedro Armengol, Espíritu
Santo, Ntra. Sra. del Rosario, Sagrada Familia, San Ignacio,
San José de Calasanz, San Juan Bosco, San Martín del Clot.
Mn. Luis G. Bros Coma, presbítero fue nombrado párroco el 5 de diciembre de 1948 (hacía 12 años que la parroquia estaba sin pastor y al cuidado del párroco de Cristo Rey).
Encontró una demarcación parroquial mucho más extensa
que la actual y con solo 2.300 feligreses. El templo estaba
reconstruido a medias y la casa rectoral completamente en
ruinas. Sus primeros años de pastor fueron duros, de pobreza
y soledad. Durante los 20 de párroco de nuestra parroquia vio
como las calles y edificios invadían los antiguos "Campos
Provinciales". Colaboró en la creación de dos nuevas parroquias, San Luis y Santísimo Sacramento. Inauguró la guardería infantil "Juan XXIII". Reconstruyó la casa rectoral, el centro para la juventud y el catecismo. Restauró el templo
parroquial. Le fue difícil llevar una pastoral adecuada. Falleció el 8 de abril de 1969 a los 73 años de edad.
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Siglo
Año
Habitantes
XIV
1359
85
XVI
1585
110
XVIII
1717
177
XVIII
1787
1.429
XIX
1831
1.497
XIX
1846
2.444
XIX
1857
7.096
XIX
1860
9.333
Primera división parroquial 1867
XIX
1877
23.982
XIX
1883
24.829
XIX
1887
32.695
XIX
1897
50.000
XX
1910
67.677
XX
1945
222.633
XX
1970
500.000
Hoy 26 parroquias

El 3 de agosto de 1969 tomó posesión del "servicio" de
párroco Mn. Eduardo Masachs Llop. Al poco tiempo se unió al
equipo sacerdotal Mn. Salvador Misser (que fundó la parroquia de la Verneda y había colaborado con Mn. Luis) y también Mn. José Alemany.
Al mismo tiempo se incorporaban a la comunidad
parroquial las HH. de María Reparadora.
En el 1970 se pensó en un "plan pastoral" y se creó el
Consejo Pastoral Parroquial.

Por decreto del 9 de octubre de
1945 se devuelve a San Martín de
Provensals su título de parroquia
En 1936 nuestro antiguo y gótico templo parroquial
fue saqueado e incendiado: "El día 20 de julio a las 5 de la
mañana acudían por diferentes caminos y se reunían en la
plaza frente a la casa rectoral e iglesia algunos hombres
armados con fusiles y con bombas de mano atacando las
puertas de ambos edificios dando comienzo al saqueo e incendio cosa que fue repiéndose durante varios días hasta
dejarlos completamente destruidos.

Mn. José Rius Comeras fue detenido en Barcelona, calle Septimania, el 11 de marzo de 1937, sin tener otras noticias que su conducción al centro de patrulla instalado en la
calle de Balmes, junto a la plaza Molina; se cree fue asesinado a mediados del citado mes y año". Tenía 46 años de edad
y había nacido en San Martín.
Por decreto del 9 de octubre de 1945 se devuelve a San
Martín de Provensals su título de parroquia. Su demarcación
es la siguiente: limitada al S. por la Granvía de José Antonio,
y al N. por la ronda de San Martín, al O. por la calle de
Espronceda, al E. con la riera de Horta (calle de Prim). El
número de feligreses, 2.350, muchos de ellos del barrio de
barracas (llamado la Perona y que tuvo su comienzo en 1945).

El Polígono de San Martín
En 1950 empezaron las obras de los cuatro bloques de
viviendas de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
con un total de 2.230 pisos.
Simultáneamente dieron comienzo los grupos de viviendas Juan Antonio Parera, depndientes de la Obra Sindical y Montepíos Laborales con 1.800 pisos.
En virtud de estas construcciones y la ampliación de la
calle Guipúzcoa, cambiaba radicalment el modo de ser y porvenir de la parroquia y lo que años fueron campos de labor,
serán en adelante un moderno y populoso barrio.
Nueva parroquia de San Luis
El 6 de diciembre de 1961, en a mitad de la demarcación parroquial fue erigida la nueva parroquia de San
Luis Gonzaga. Esta amputación, necesaria pastoralmente,
significó perder una parte muy selecta y cultivada de la
parroquia.
Nueva parroquia del Santísimo
Sacramento
El 4 de enero de 1967 la parroquia sufre otra amputación esta vez no tan razonable pastoralmente, que hace retirar el límite de la demarcación parroquial por el E. de la Riera
de Horta a la calle de Cantabria. La nueva parroquia lleva el
título de Santísimo Sacramento. Y es confiada a los religiosos
de este nombre.
En la actualidad la demarcación parroquial es la siguiente: por el N. limitada por la línea del ferrocarril y estación de la Sagrera, por el S. la calle Guipúzcoa, por el O. la
calle Espronceda y por el E. la calle de Cantabria.
A pesar de quedar tan reducida territorialmente (a la
antigua parcela de "Provensals") tiene en la actualidad unos
30.000 habitantes y es uno de los barrios (obreros acomodados) modernos y populosos de Barcelona.
Barcelona, mayo de 1979. 
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Crecimiento de
San Martín de Provençals
desde 1359 hasta el 1970

patrimoni

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

Nova intervenció a la vil.la
romana del Pont del Treball (1)

62 auro invento-02-juny 2021

Primera part de la memoria d'excavació publicada a la revista de la Generalitat
de Catalunya Tribuna d'Arqueologia el 2016.
La vil·la del Pont del Treball es localitza al barri de la Verneda
i la Pau, al districte de Sant Martí (Barcelona, Barcelonès).
La parcel·la de grans dimensions on es va desenvolupar la
intervenció, és delimitada pels carrers del Pont del Treball
Digne, Santander i Cantàbria a l’est, rambla de Prim al nord
i pel traçat de l’antiga ronda de Sant Martí a l’oest.
La vil·la fou localitzada l’any 2011 durant el rebaix de
terreny per construir un vial segregat per a vehicles i, al
mateix temps, desviar el pont del Treball i facilitar l’inici de
les obres de l’estació de la LAV (línia d’alta velocitat). Aquesta
primera fase d’excavació es va fer entre els mesos de juliol a
octubre del 2011 i es va poder excavar un total de 1.150 m2 de
la vil·la, que corresponen a la pars urbana. Els resultats de la
intervenció van quedar reflectits a la Tribuna d’Arqueologia
de 2012 (Alcubierre, Hinojo, Rigo, 2012) (Alcubierre, 2012).
És durant la construcció de l’estació de la LAV que
s’inicia una nova campanya d’intervenció. Aquesta campanya
va ser encarregada i finançada per Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) a través de l’empresa constructora de les obres UTE Estructura Estación Sagrera.
L’actuació arqueològica s’inicià a l’abril del 2012. Després d’haver-se desmuntat el pont del Treball es va procedir
a efectuar un rebaix amb giratòria, es van eliminar les restes
de talussos de la ronda de Sant Martí i del pont del Treball
Digne fins arribar a una cota propera a les restes arqueològiques. Seguidament, amb una retroexcavadora, s’enretirà
l’estratigrafia moderna i contemporània fins a assolir les
cotes arqueològiques desitjades. Un cop assolit aquest punt
s’inicià l’excavació arqueològica intensiva i extensiva, que es
perllongà fins al juny del 2014.
El total de la superfície de la vil·la delimitada era de
10.423 m2, dels quals se’n van esgotar prop de 9.373, mentre
que la resta es va excavar parcialment i va quedar en reserva,
a l’espera de poder ser excavada en el moment que es reiniciïn

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.

les obres de la LAV. Les restes documentades responen a una
part de la vil·la, ja que aquesta es perllonga a llevant fora
dels límits de l’obra, en direcció al carrer de Santander. Coneixem el límit pel sud, però no pel nord, ja que malauradament va ser destruïda en algun moment anterior que
desconeixem i algunes estructures i àmbits han quedat tallats.
Desconeixem també els límits exactes per ponent, on el pendent
del terreny era més elevat, per la qual cosa la vil·la estava
lleugerament terrassada. En aquesta àrea les estructures de
la vil·la foren destruïdes en bona part per la construcció de la
platja de vies de l’antiga estació de mercaderies de la Sagrera
l’any 1920, i en queden principalment retalls al substrat
geològic. Segons les dades de què disposem actualment
creiem que la superfície aproximada de la vil·la era d’uns
20.000 m2.

La vil·la del Pont del Treball va ser
un assentament de caràcter
periurbà, situat dins de l’ager de la
colònia de Barcino, a 5 quilòmetres
del seu nucli urbà. La construcció
de la vil·la s’ha de situar a finals
del segle I aC, en relació amb la
fundació de colònia de Barcino
i la posterior organització del
territori circumdant
Durant el mes d’abril del 2012 s’inicià la nova excavació
dirigida per Francesc Antequera. Al mes de juliol del mateix
any la direcció passà a Daniel Alcubierre i l’equip de direcció
s’amplià al setembre de 2012 amb Jordi Ardiaca i Pere Lluís
Artigues amb 5 tècnics de suport, tots de l’empresa Codex
SCCL. L’equip d’excavació va anar variant, segons les necessitats de l’obra. En un primer moment aquest estava format per 8 arqueòlegs i 60 auxiliars de dues empreses, Codex
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Detall d'una de les basses de decantació
(Foto: D. Vázquez)

Context
La vil·la del Pont del Treball va ser un assentament de
caràcter periurbà, situat dins de l’ager de la colònia de Barcino,
a 5 quilòmetres del seu nucli urbà. La construcció de la vil·la
s’ha de situar a finals del segle I aC, en relació amb la fundació
de colònia de Barcino i la posterior organització del territori
circumdant. (01)

Resultats de la intervenció
L’actuació arqueològica va posar de manifest una
ocupació duradora i continuada d’aquest punt de la ciutat.
Les restes més antigues se situen en període prehistòric.
D’època ibèrica són les restes més nombroses anteriors a la
construcció de la vil·la, principalment sitges que es daten
des del segle III aC fins a l’època republicana, moment en què
es documenta un primer assentament de caire agrícola, amb
sitges i magatzem, que passaria a convertir-se, després d’un
important procés constructiu, en una vil·la, al segle I. D’aquesta nova vil·la, se’n va localitzar part de la seva àrea residencial, pars urbana; la de treball, pars rustica, i la de magatzem,
pars fructuaria, que s’anirà dotant amb el temps, ja no tan
sols dels elements bàsics, sinó fins i tot de notables comoditats

i destacables elements de luxe, que reforcen la seva funció i
caràcter residencial, però sense oblidar la seva activitat agrícola i d’explotació de l’entorn, fins al seu abandonament
definitiu al segle VII dC. Ja en època baixmedieval i moderna
torna a ser ocupada, però de forma molt puntual, fase de la
qual se n’han localitzat algunes estructures molt escadusseres.

Estructures anteriors a la vil.la
Les estructures més antigues se situen en una fase
prehistòrica localitzades en el denominat sector 8, a ponent,
el més afectat per l’antiga platja de vies. El conjunt està
format per tres cubetes i una sitja. Les cubetes són totes de
planta circular i fons pla, a l’interior de les quals s’ha
recuperat algun fragment de sílex i fragments informes de
ceràmica feta a mà. Del conjunt cal destacar la sitja, de cos
cilíndric, parets rectes i fons pla, que va proporcionar olles de
ceràmica a mà amb cordons aplicats amb digitalitzacions.
En el fons d’aquesta estructura es van recuperar les restes
humanes sense connexió anatòmica formades per una clavícula, un fèmur i una ròtula, que respondrien a una deposició
secundària.
Pel que fa a la cronologia de les estructures caldria
situar-les en algun moment del període del bronze, sense
precisar-ne més. Val a dir que aquest tipus d’estructures es
documenten en altres jaciments, que les situen en el bronze
inicial, com els de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental)
(González et al., 1999) o Can Gambús (Artigues, Bravo, Hinojo, 2007).

Període ibèric
En aquest període tenim dues fases, la primera se situa a l’ibèric ple i la segona, a l’ibèric final.
Per a aquests dos períodes, es documenten principalment elements vinculats a l’explotació agrària de l’entorn
i a activitat artesana o de transformació de petita escala. La
dispersió dels elements excavats provoca que no hi hagi relació
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i Atics. L’any 2013 es reduí a 23 auxiliars i es mantingué
l’equip tècnic.
Creiem interessant destacar que s’ha procedit a mantenir el mateix sistema de documentació i registre utilitzat
durant la primera campanya, a més de la documentació fotogràfica habitual, que ha proporcionat un registre de més de
80.000 imatges. Totes les estructures aparegudes en el decurs
de la intervenció es van documentar mitjançant tècniques de
fotogrametria i escaneig làser, tasques efectuades per
l’empresa Global. Aquestes tècniques permeten d’obtenir plantes ortofotogràfiques (sense deformació) de les restes, amb
un grau elevat de detall, ja que poden assolir l’escala real i
permeten compondre plantes molt acurades de cada una de
les fases en què es divideix l’evolució del jaciment. D’altra
banda, l’escaneig làser permet obtenir un model digital
tridimensional de les restes, utilitzable tant en el procés de
tractament de la informació com per a treballs posteriors de
difusió i presentació dels resultats.
Els treballs d’excavació van incloure la recollida de
mostres d’elements diferents —sediments, enlluïts,
paviments— per fer-ne les analítiques corresponents.
Igualment va ser necessària la participació d’un equip de
restauració, aportat per ABAC, encarregat de la consolidació
i posterior extracció dels elements immobles i mobles que ho
requerien i que hom va decidir de recuperar (mosaic,
revestiments, pintures murals, elements arquitectònics, dolis,
etc.), i de la seva restauració posterior.
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Vista de les estructures de la sala de maniobra
(Foto: J. Ardiaca)

física entre la majoria d’aquests. Tot i que es pot veure una
successió d’estructures en punts concrets, en la majoria dels
casos és difícil assignar els elements a una subfase concreta.

Ibèric ple
Les estructures més antigues documentades en el sector de la vil·la responien a un petit assentament que cal
situar en l’ibèric ple. Aquest està format per dues sitges, a
les quals cal sumar, de la fase anterior, tres sitges més, una
gran bassa i un retall indeterminat, sense estructures
constructives associades.
Les sitges presenten totes les mateixes característiques.
Són de grans dimensions que superen els 2,5 metres de
fondària i entre 1,70 i 2,50 m d’ample, de cos globular i fons
còncau. El material recuperat al seu interior respon
principalment a ceràmica comuna ibèrica, àmfora ibèrica,
àmfora ebussitana i grollera feta a mà, i està format per
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L’excedent produït en aquests
assentaments era controlat per les
classes dominants que devien viure
en els poblats situats en els
turons que vertebraven
i organitzaven l’espai
plats, tapadores olles decorades amb cordons incisos, digitats,
o amb parets rugoses amb incisions i línies concèntriques.
Destaca un fragment de campaniana A Lamb. 31 pintada
amb franges de color blanc (finals s. III-principi s. II aC) i un
plat dels Tallers de Roses amb estampilles Lamb. 27.
Al llarg del s. III augmentà el nombre de petits nuclis
rurals, a causa de la intensificació de les activitats econòmiques i la recerca d’una productivitat més gran. Entre els
exemples de petits nuclis, tenim el que es documenta a l’àrea
central en les obres de nova estructura de l’estació de la
Sagrera (Antequera, 2013), o els de Can Gambús 2 (Artigues,
Bravo, Hinojo, 2007). A més, aparegueren altres assentaments
de dimensions superiors, identificats com a granges o llogarets, com el de Can Xercavins a Cerdanyola. L’excedent produït
en aquests assentaments era controlat per les classes dominants que devien viure en els poblats situats en els turons
que vertebraven i organitzaven l’espai. Aquest control de
l’excedent devia comportar l’augment de camps sitges a tocar dels poblats per tal d’acumular-lo, tal i com s’han documentat a Ca n’Olivé o al Turó de la Rovira. (Francès, 2000;
CRAC, 2002).

Ibèric final
Datats entre el segle II i I aC són un total de 8 sitges,
un pou i restes d’algunes fonamentacions molt arrasades i
malmeses, així com un conjunt de forats de pal associats a
les fonamentacions. Aquestes fonamentacions es troben molt
malmeses i estan obrades amb pedres de mida mitjana i
petita, sense escairar i lligades amb argila, i conserven una
o dues filades de pedres. Malgrat el seu estat de conservació
és possible establir dos possibles àmbits. És en un d’aquests
àmbits, on malgrat l’estat d’arrasament, es va poder documentar una llar de foc de planta circular de 0,50 metres de
diàmetre formada per fragments de ceràmica a la base.
El pou se situava al sud del conjunt d’estructures
documentades. Era de planta rectangular, però amb la boca
molt més ampla i circular, segurament per causa de la degradació del tall. Les parets excavades en el substrat natural no
presentaven cap mena de perforació o encaix que permetessin
suposar que hi havia una escala. El seu rebliment ha proporcionat, entre d’altres, algun fragment de campaniana A i
gran quantitat d’àmfora ibèrica.
Pel que fa al conjunt de sitges, es troben disperses al
volant de les estructures ans descrites. Són de cos globular
amb el fons pla o còncau i de mides variants, que oscil·len
entre l’1,30 i els 2 m de fondària i una amplada entre 1,34 i
1,73 m.
Les restes documentades devien formar part d’un petit
assentament agrícola del pla, del tipus dispers. No podem
oblidar que a uns 500 metres al sud es localitzà l’any 2011 un
conjunt amb sis sitges, un pou i un fons de cabana de cronologia molt semblant (Antequera, 2013: 96). Aquests petits
nuclis possiblement els hauríem de relacionar ja amb el patró
d’assentament rural que comença a aparèixer amb el procés
de romanització a partir del segle II aC. Aquest tipus d’assentament devia augmentar a causa d’un reassentament de la
població indígena com a resultat de l’establiment sobre el
territori d’una estructura cadastral romana, que permetia
un millor registre i avaluació dels recursos del territori (Olesti,
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Detall de les escales al tram nord del peristil
(Foto: D. Vázquez)

1997; Arrayàs, 2002). Aquest reassentament comportà el
trasllat de bona part de la població dels turons a la plana i
l’abandó d’alguns establiments de la plana que no foren
integrats en el nou cadastre. (Olesti, 1997; Arrayàs, 2002)

En el tercer quart del segle I aC se situen les restes del
primer assentament romà. A aquest moment corresponen
algunes fonamentacions, àrees de conreu de vinya, basses de
decantació, dues sitges, un pou de maniobra de premsa amb
restes de maquinària associada i una concentració de dolis
ja documentada en la campanya del 2011.
Les fonamentacions documentades en aquesta fase
són dues, a les quals cal sumar-ne una més de la campanya
anterior. Es caracteritzen per estar obrades amb pedres de
mida petita i mitjana sense escairar i lligades amb argila,
són gairebé paral·leles, amb orientació est-oest. De totes les
estructures cal destacar la situada més al sud, de la qual
s’ha documentat la fonamentació i part del mur i que era
més ampla que la resta. En desconeixem la longitud original
ja que es perllonga fora del límit de l’obra i de l’actuació arqueològica.

Al sud de les fonamentacions es van
excavar tres basses de decantació i
tractament d’argiles disposades en ela,
dues orientades de nord a sud
i la tercera perpendicular a aquestes
dues situada al nord i orientada
d’est a oest
Al sud de les fonamentacions es van excavar tres basses de decantació i tractament d’argiles disposades en ela,
dues orientades de nord a sud i la tercera perpendicular a
aquestes dues situada al nord i orientada d’est a oest. Les
basses presentaven planta rectangular i mesuraven 9 metres
de llarg per 5 de costat i estaven excavades al terra. Conservaven algunes tegula col·locades de cantell en el seu perímetre, que devien protegir i reforçar el tall i n’evitaven una
degradació ràpida. Els fons de les diferents basses es trobaven
a diferent nivell, fet que devia permetre la decantació de les
argiles. Una de les basses conservava en l’extrem de ponent
les restes d’una canalització, segurament per evacuar les
aigües. Protegint aquesta sortida i formant un semicercle es
van documentar set forats de pal que devien conformar, amb
un tramat de branques, com una mena de filtre per evitar
que les argiles marxessin.

Associada a aquestes basses i perfectament alineada
amb elles, hi ha una canalització feta amb imbrex invertits,
que creiem que devia canalitzar les aigües de sortida.
Basses d’aquestes característiques foren localitzades
i excavades durant les obres de l’estació de la Línia 2 del
metro a Badalona, on es localitzaren quatre basses associades
a un complex terrisser. Les basses eren de planta rectangular
amb tegula en el seu perímetre i tres de les basses estaven
connectades, mitjançant una canalització, a una arqueta
(Antequera et al., 2010).
Associat a aquest conjunt tenim un pou de planta
quadrangular de 2,40 de longitud i 2,20 d’amplada del qual
s’ha assolit una fondària de 2,80 m. Les parets presenten
nombrosos forats d’encaixos que s’haurien de relacionar amb
la situació de bigues o elements que devien permetre l’accés
al seu interior. Malauradament no s’ha assolit una cota més
baixa per qüestions de seguretat.
Pel que fa a les sitges, només se’n poden adscriure
dues a aquesta fase. Són de cos globular amb el fons còncau
amb una fondària conservada que oscil·la entre 0,8 i 2 metres
i una amplada entre 1,34 i 1,73.
En una fase immediatament posterior, el sector de les
basses s’abandona per passar a convertir-se en una àrea de
premsatge i tractament del raïm, i s’hi documenta un pou de
maniobra i les empremtes deixades pel que creiem que devia
ser algun tipus de maquinària.
El pou de maniobra era un retall quadrangular d’1,75
x 1,70 de costat i 1,82 de fondària. Els diferents rebles han
estat formats per argiles i graves i força carbons, excepte el
darrer estrat de 0,60 cm de potència, compost íntegrament
per còdols de mida mitjana. Aquesta acumulació de pedres
ha estat interpretada com el material que devia contenir una
caixa de contrapès (arca lapida). A tocar de la base del pou i
sobre un estrat d’anivellació compost d’argiles i carbons,
recolzava una pedra que ha estat interpretada com a part del
conjunt de pedres que sustentaven la caixa i evitaven el seu
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Primer assentament romà
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Detall d'una de les columnes del peristil
(Foto: D. Alcubierre)

contacte amb el terra. Acabada l’excavació, també es va poder observar com a la base del retall, les bandes nord i sud
estaven més rebaixades i el centre quedava més elevat. Creiem
que aquests rebaixos devien formar part de les empremtes
deixades per altres pedres de sustentació d’una primera arca
lapida que en una reforma posterior van ser eliminades i que
es regularitzà el terra.
Al nord del pou de maniobra se situa un retall en forma de T. Aquest retall ha estat interpretat com l’encaix d’algun
tipus de maquinària. A partir d’una biga central de secció rodona surten tres braços de base, a l’extrem dels quals s’han
recuperat diversos claus que devien reforçar altres bigues de
sustentació de la biga central.
A tota l’àrea sud es documentaren nombroses rases de
vinya de planta rectangular formant diverses alineacions.
Abandonada l’àrea de conreu es construeix un petit forn, el
qual ens ha arribat molt arrasat de manera que no en podem
establir la tipologia.
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En el darrer quart del segle I aC
es produeix la construcció de la
vil·la. Hem de recordar que durant
la campanya de 2011, al voltant d’un
petit pati, de planta quadrada de
93 m2, es documentaren diverses
habitacions de tipus residencial, una
de les quals conservava les
empremtes d’un hipocaustum i,
per tant, podem afirmar que
estava calefactada
Al nord-oest del jaciment es documentà un segon forn
molt arrasat. Aquest era de planta circular i conservava les
restes de dos pilars centrals que devien sustentar la graella.
A la bada sud es devia localitzar el praefurnium i la zona de
treball.
A ponent d’aquestes estructures se situava una gran
bassa de 17 metres de diàmetre. Aquesta bassa presenta
una planta lleugerament el·lipsoïdal i un fort pendent vers el
sud, on a l’àrea més profunda, de 2,5 metres, s’han excavat
nombrosos nivells de llims fet que confirma la presència continuada d’aigües. Cal esmentar que en la fase immediatament
posterior es documentaren diverses canalitzacions que
aportaven l’aigua de pluja cap a aquesta bassa. Cal desta-

car dues particularitats documentades a l’interior de la bassa:
la primera, que la banda nord aparegué completament pavimentada amb terra piconada i graves. La segona, que al límit sud-est es documentaren quatre forats de pal que han
estat interpretats com la base d’una mena de plataforma de
fusta que permetia la recollida d’aigües al seu interior.
Posteriorment aquesta plataforma fou substituïda per una
altra feta amb pedres obrades en sec.

Formació de la vil.la
En el darrer quart del segle I aC es produeix la construcció de la vil·la. Hem de recordar que durant la campanya
de 2011, al voltant d’un petit pati, de planta quadrada de 93
m2, es documentaren diverses habitacions de tipus residencial, una de les quals conservava les empremtes d’un hipocaustum i, per tant, podem afirmar que estava calefactada
(Alcubierre, Hinojo, Rigo, 2012). Pel sud, les habitacions
donaven a un corredor i a un segon pati de grans dimensions.
En el transcurs de la campanya actual vam documentar bona
part d’aquest pati, amb una superfície de 1.142 m2 aproximadament, i vam confirmar que al seu voltant hi havia un
corredor porticat.
Aquest peristil no ha pogut ser documentat en tota la
seva extensió, ja que, com hem esmentat, part de la vil·la
s’estén per llevant, fora dels límits actuals de l’obra. La part
documentada ens permet afirmar que el peristil devia tenir
planta rectangular, amb el tancament nord amb una longitud de 38 metres, mentre que del tancament sud se n’ha documentat un tram de 38 m amb una amplada de 3,5 m. Així
com el corredor a la banda sud presentava un pendent suau
i era pla a la banda oest, el corredor nord tenia dos nivells que
eren salvats per una escala formada per tres graons, excavada
en el substrat natural i a tocar de l’àrea residencial.
Els murs d’aquest peristil estaven obrats en pedra de
pissarra sense treballar lligada amb argila, i formaven una
banqueta de 0,60 metres d’ample i una alçària de 0,5. Val a
dir que el mur del corredor exterior ha estat molt transformat
per reformes posteriors i només conservava les primeres
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Vista del peristil al segle I (Foto: CODEX)

A tocar de bona part de les
estructures documentades en
aquesta fase a l’àrea sud, pars
fructuària de la vil·la, hi havia
associats un total de 25
enterraments infantils. A trets
generals, totes les tombes eren de
planta el·líptica, amb coberta en
tegula col·locades planes, de les
quals algunes ens han arribat molt
destrossades, i en menys quantia
s’han documentat algunes pedres
cobrint la tomba
tada, ja que es perllonga més enllà del límit de l’obra. Tot el
mur perimetral estava obrat en maçoneria de pedra mitjana
i petita lligada amb morter i segurament devia funcionar de
tanca.
A l’interior d’aquest espai obert es documentaren cinc
dolis, tres dels quals eren in situ i els altres dos s’excavaren
en el retall d’espoliació. Un d’aquests dolis presentava dues
inscripcions (02) que podrien fer referència al pes de l’envàs
(la tara) i al volum del contingut, malauradament la primera
no es veu amb claredat. La inscripció del volum diu TP XXVII

S XV, on les primeres lletres signifiquen testae pondus amb
XXVII i la S respon a XV sextarii. Segons aquestes mesures,
tenia una capacitat de 720 litres (27 x 26,364 = 711,828; 15
x 0,5468 =8,202; 711,828 + 8,202 = 720,030).
A tocar de bona part de les estructures documentades
en aquesta fase a l’àrea sud, pars fructuària de la vil·la, hi
havia associats un total de 25 enterraments infantils. A trets
generals, totes les tombes eren de planta el·líptica, amb
coberta en tegula col·locades planes, de les quals algunes
ens han arribat molt destrossades, i en menys quantia s’han
documentat algunes pedres cobrint la tomba. Els esquelets
es trobaven de decúbit supí. Només un cas, la tomba 14, va
proporcionar claus al voltant de l’esquelet, a diferents cotes,
la qual cosa permet afirmar que fou enterrat amb caixa. Pel
que fa a l’aixovar, només dues tombes l’han proporcionat, la
14 i la 20, amb una polsera i un penjoll de bonze respectivament.
Entre el peristil i el gran recinte es devia situar un
torcularia, i restes de dues edificacions més, molt arrasades
que no permeten establir cap funció.

La pars fructuaria
En el decurs de les excavacions es van poder documentar dos edificis de premsatge de raïm, anomenats en època
romana torcularia. Aquests edificis no devien ser coetanis. El
primer, amb dues premses, fou construït entre el 30 i el 20 aC
i perdurà fins a finals del segle I dC, moment en què fou
substituït per un nou torcularia amb sis premses, del qual
encara manquen els estudis de materials per poder-ne datar
l’amortització.

El primer torcularia
El primer torcularia tenia unes dimensions de 13,70
m de llarg per 8,40 m d’ample, que fan una superfície de 115
m2. Hem de dir que la construcció del segon torcularia el va
malmetre parcialment, ja que només es conservaven tres dels
murs perimetrals. La construcció del segon edifici de premsatge de vi va significar la substitució del mur situat a l’est
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filades, mentre que el mur que dóna al pati estava força ben
conservat en el tram sud. Sobre la banqueta i a una distància
de 3 metres entre si, recolzaven els basaments de les columnes
de planta trapezoïdal i estaven fets de la mateixa tècnica que
els murs. L’acabat superior de les banquetes estava fet amb
tegula plana de manera que quedava un pla sobre el qual
devia anar la columna. Sobre el fonament i entre basaments,
ocupant només la meitat exterior, es devia construir un muret
amb la mateixa tècnica, que devia funcionar com a reforç.
A l’interior del pati i seguint el perímetre del peristil es
documentà una canal que ha estat interpretada com a
desguàs de les aigües de pluja. Igualment es documentaren
diferents retalls com forats de pal, les alineacions dels quals
devien formar part d’alguna maquinària, i altres de funció
indeterminada.
En l’extrem sud de la vil·la se situava un gran recinte
obert de funció desconeguda de planta lleugerament trapezoïdal, de 24 metres de llarg i 20 d’ample la part documen-
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Planta general de la vil·la al segle I (Foto: CODEX)

per un altre de dimensions més grans i la destrucció dels nivells de circulació per causa d’un escapçament de l’edifici.
La datació d’aquest primer torcularia la basem en
funció del material ceràmic observat al mateix jaciment, ja
que encara queda pendent l’inventari de material, és per això
que la cronologia podrà variar quan es faci aquest. Fins ara,
tant als estrats tallats per l’edificació del torcularia com en
les anivellacions dutes a terme en el seu interior hem vist que
no tenim presència de TS itàlica ni d’àmfora Dressel 2-4, i sí
que hi tenim de forma dominant l’àmfora Pascual. Això ens
porta a donar una forquilla cronològica per a la seva construcció que va del 30 al 20 aC. Aquest edifici va estar en funcionament al voltant d’uns cent anys, moment en què s’hi
devia construir el nou torcularia al damunt.
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El forum és la pedra, que pot
tenir de dos a quatre encaixos, on
es col·loquen les bigues verticals
conegudes com a arbores que tenien
la funció de fer que la biga de
premsatge tingués el menor
moviment possible
Aquest primer torcularia estava dividit en dos àmbits.
El primer era la sala de premsatge i maniobra, que ocupava
un mateix espai de 65 m2 útils, del qual com hem dit abans es
conserven tres murs perimetrals. Aquests estaven fets amb
pedres de dimensions mitjanes sense treballar i lligades amb
morter. El que sí que es va conservar i s’ha pogut documentar
són dues fonamentacions dels forum; per tant, podem afirmar que hi havia dues premses. El forum és la pedra, que pot
tenir de dos a quatre encaixos, on es col·loquen les bigues
verticals conegudes com a arbores que tenien la funció de fer
que la biga de premsatge tingués el menor moviment possible.
Aquestes dues fonamentacions estaven fetes amb pedres
petites sense escairar i lligades amb morter, recolzaven en el
mur oest de l’edifici i mesuraven 1,50 per 1,20 m amb una alçària de 0,60 m. La part superior comença just quan trobem
la separació entre l’alçat del mur i la fonamentació d’aquest,
on pensem que se situaven els nivells de circulació, que ja
hem dit amb anterioritat que foren escapçats amb la construcció del segon edifici i del qual només conservem les anivellacions inferiors. Això ens impedeix saber la llargada de les
dues premses, ja que no tenim els encaixos de l’ara de
premsatge ni de l’emplaçament del mecanisme d’accionament.

No es va trobar cap retall en les anivellacions que ens
indiqués on podia estar col·locat el contrapès, això ens va fer
pensar que el mecanisme de funcionament de les premses
era mitjançant un torn, del tipus C21 de la tipologia elaborada per Jean Pierre Brun (Brun, 1999). Aquesta és la que s’ajusta més a les restes trobades.
L’altre àmbit d’aquest edifici era el dipòsit situat a la
part nord. Tenia unes dimensions de 7,40 m de llarg per 3,15
m d’amplada per 1 m d’alçària, això ens donava una capacitat
màxima de 23 m3. El terra i les parets estaven revestits amb
opus signinum i el dipòsit disposava d’una mitja canya en el
perímetre inferior per segellar-lo millor. Entre el revestiment
i les parets vam documentar una capa prima de cendres per
reforçar la impermeabilització. Vam poder observar una petita
reforma en el terra, que consistia en una capa prima d’opus
signinum, de 2 a 3 cm, que estava disposada al damunt del
paviment originari. Tant aquesta reparació com el paviment
originari estaven molt malmesos i en alguns punts havien
desaparegut i s’observaven directament les preparacions del
paviment.
L’alçària del dipòsit es va poder documentar a través
del revestiment de les parets. En algun punt del mur a un metre d’alçària, una mida bastant propera als tres peus romans,
hi trobàrem un plec cap endins, fet que ens permet afirmar
que es tracta de l’alçària màxima del dipòsit. Aquest dipòsit
tenia un desguàs en la seva paret est, que estava connectat
amb una canal que conduïa el most cap a la cella vinaria. El
desguàs estava col·locat a la mateixa altura del paviment
originari del dipòsit i que també funcionava amb la reparació
del paviment abans esmentada. Presentava entre les capes
de preparació una peça de plom disposada envoltant la part
inferior i els laterals del desguàs. A causa d’una reforma
posterior no sabem si també l’envoltava per la part superior.
La seva funció es fa difícil d’assegurar, però creiem que potser
disposava d’algun tipus de filtre per al most o permetia ajustar i assegurar alguna mena de tap, per evitar la sortida del
most.
La canal que connectava amb el desguàs s’ha pogut
documentar en 9,30 m fins arribar al límit de l’excavació. Tenia un pendent molt suau de 0,61 graus per evitar que el
most agafés velocitat. Estava feta amb revestiment d’opus
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signinum i presentava una fonamentació amb un gruix en
alguns punts d’un metre. L’amplada interna varia entre els
0,22 m a la part més propera al dipòsit i els 0,17 m a la resta
de la canal. Quant a la cella vinaria d’aquesta fase no la
coneixem, ja que gairebé la teníem situada fora dels límits de
l’excavació, tan sols hem documentat quatre retalls d’espoliació de dolis.
El dipòsit fou reformat cap a mitjan segle I dC, segurament pel deteriorament de les impermeabilitzacions. Fou
anivellat amb una capa de terra i hi van col·locar un nou paviment d’opus signinum, que aixecà el dipòsit uns 0,15 m. Les
característiques són similars a les que s’han descrit anteriorment, és a dir, impermeabilització de les parets amb un
signinum, col·locació d’una capa de cendres entre aquest i la

En època baixmedieval es va
construir un pou a l’emplaçament
de la sisena premsa que afectà
les pavimentacions, i en època
moderna una canal va partir per
la meitat l’edifici
paret, i novament una mitja canya perimetral inferior. Es
manté el nivell superior, ja que en el plec esmentat anteriorment veiem que el nou revestiment recolza en l’anterior i,
com que s’apuja el terra, el cubicatge passa a ser de 18 m3.
El desguàs anterior serà anul·lat i se’n farà un de nou
a una cota més elevada, d’acord amb el nou paviment. Pel
que fa a la canal, per evitar una caiguda del most li fan una
mena de graonet per fer una sortida més suau, la resta de
canal no es veurà afectada per aquesta reforma.
Aquest dipòsit devia rebre el most de les premses i
devia servir per decantar les impureses, és a dir, les restes de
pinyols i pells del raïm que s’havien barrejat amb el most.
Sense que es produís la fermentació del most en el dipòsit,
aquest era transvasat per la canal cap a la cella vinaria, on
es produïa la fermentació ja a l’interior dels dolis, ja que com
que hi ha dues premses aquest dipòsit es podia omplir diverses
vegades durant la verema (Peña, 2010).
Com ja hem dit al començament, en l’últim terç de
segle I dC aquest torcularia serà substituït per un de
dimensions més grans que es col·locarà parcialment al damunt
d’aquest.

El segon torcularia
Aquest segon torcularia era de planta rectangular de
26,70 m de llarg per 14,80 m d’ample, que fan una superfície

de 367 m2, on hi havia disposades cinc premses en bateria, a
la qual cal sumar els 31 m2 de l’antic dipòsit, ara convertit en
sala de premsa on se situava una sisena premsa. Tot això
dóna una planta de l’edifici de 398 m2. Recolzat a la banda
de ponent tindríem una porxada de 160 m2.
Les reformes efectuades a partir d’època baiximperial
afectaren l’edifici de diverses maneres. Així, ja en època tardoantiga la construcció d’una gran bassa comportà la destrucció de la porxada situada a ponent. A la zona de maniobres es construïren nous àmbits que obliteraren els pous de
maniobra i a la sala de premsatge es produí una espoliació
important. En època baixmedieval es va construir un pou a
l’emplaçament de la sisena premsa que afectà les pavimentacions, i en època moderna una canal va partir per la
meitat l’edifici. La construcció de terrasses amb el rebaix de
terreny afectà tant la sala de premsatge com la de maniobra,
i la construcció d’una feixa per contenir les terres del talús
comportà un escapçament dels nivells de circulació que
quedaven de la sala de premsatge. Per últim, al segle XIX es
va construir un nou canal de rec amb una bassa feta amb
maons lligats amb morter i una fossa sèptica d’alguna estructura industrial. L’abast de l’afectació en algun punt és
tan notable que arriba a desmuntar l’edifici fins a la cota de
les fonamentacions.
Malgrat tot, en aquest segon torcularia podem distingir
tres grans àmbits segons el seu ús: la porxada, la sala de
premsatge i la sala de maniobres.
La porxada era un espai annex. Situada al costat oest
de l’edifici tenim a 5,47 m de la façana una filera de fonamentacions de pilars fets amb pedra sense escairar lligada amb
morter. La distància entre aquests pilars és de 4,50 m, i se’n
documentaren els quatre situats més al nord, ja que els
rebaixos efectuats en època tardoantiga i moderna van destruir-ne la resta. La funció d’aquest àmbit era la d’aixoplugar
la descàrrega del raïm a la part posterior de les premses.
El segon d’aquests àmbits devia ser la sala de premsatge. Com ja hem comentat abans, tan sols se n’havia conservat una mica menys de la meitat i en l’àrea conservada no
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Estructures corresponents a la sisena premsa
(Foto: J. Ardiaca)
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Tipologia de premses,
segons Jean-Pierre Brun

es disposava del nivell de circulació, només la seva preparació.
Malgrat l’estat d’arrasament es van poder documentar sobre
aquesta preparació diversos encaixos i soleres. Les soleres
estaven disposades en dues alineacions. En la primera devia
estar col·locat el forum, espoliat, que havia deixat l’empremta
al rudus. Aquests encaixos feien unes mides de 2,28 m de
llarg per 1,55 m. Disposats al mig d’aquests encaixos que
formen la primera alineació, se’n trobaven altres de mides
més petites, d’1,39 m de llarg per 1,55 d’ample. Aquesta
segona línia de soleres es va interpretar com el lloc on devia
anar col·locat un puntal per ajudar a suportar la torre, estructura que anava col·locada al damunt dels arbores i tenia
la funció de col·laborar a contrarestar les pressions de la
biga de premsatge que són sempre cap amunt. La torre, per
la seva banda, aguantava la carena de teulada per sumar el
màxim de pes possible en el punt de màxima pressió.
També es va poder observar que en els murs laterals
de la sala de premsatge teníem a l’altura dels encaixos descrits
anteriorment, un eixamplament que hem considerat que
també tenia a veure amb el suport de la torre.
En paral·lel a la solera del forum, just en el límit entre
la sala de premsatge i la de maniobra, hi ha una altra línia
d’encaixos i soleres de dimensions més petites, d’1,82 m de
llarg per 0,25 m d’ample, que està malmesa per les espo-
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Quant al tipus d’accionament de les
premses no podem descartar el
torn, però ens decantem pel
mecanisme del cargol, i ens basem
en diversos detalls, com la fricció en
les parets que ens parla d’un
moviment del contrapès
liacions posteriors, totes dues alineades amb un dels retalls
de contrapès. Això ens ha fet pensar que aquesta solera devia
tenir col·locada al damunt un forum on anaven els stipites,
que sempre estaven col·locats a poca distància de l’inici de la
biga de premsatge i tenien la funció d’evitar-ne les oscil·lacions.
Gràcies a aquestes soleres i encaixos hem pogut precisar la longitud de la biga de premsatge: des del centre del
retall de contrapès fins al forum disposat al final d’aquesta,
ens dóna una longitud de 8,25 m.
L’antic dipòsit situat al nord del primer torcularia, serà reformat per encabir-hi una sisena premsa. Es regularitza
la sala pavimentant-la de nou, a excepció de la banda est on

es deixa un espai de 2,92 m per 2,64 m a la cota del paviment
del dipòsit. Aquest espai es convertirà en la sala de maniobres d’aquesta premsa. En el centre d’aquest petit àmbit se
situa un retall d’1,66 m de llarg per 1,56 m d’ample i 1,53 m
de fondària on anirà el contrapès que, tant pels estudis fets
en l’última dècada (Martín, 2012), com per les citacions de
textos antics (Gaius Plinius, 2010) i les restes trobades en els
altres retalls de contrapès localitzats a l’excavació i que es
descriuen més endavant, pensem que es tractava d’un
contrapès tipus arca lapida. Al límit oest d’aquesta petita
sala de maniobres es construeix un mur transversal amb la
finalitat d’aixecar el nivell de circulació de la sala de premsatge pavimentada amb opus signinum. La sala de 6,39 m de
llarg per 2,89 m d’ample, ha conservat in situ el carreu del
forum amb unes mides de 0,99 m de llarg per 0,58 m i pesem
que no es tractava del forum original.
En conservar el forum i el retall de contrapès podem
saber que la mida del praelum d’aquesta premsa era de 7,50
metres.
La darrera sala respon a la de maniobres, situada a
l’est de la sala de premsa amb unes mides de 26,70 m de
llarg per 4,23 m d’ample, que fa una superfície de 105 m2.
Tancava al nord i sud per dos murs mentre que la banda est
quedava oberta a la cella vinaria, que es perllongava més
enllà dels límits de l’excavació.
En aquesta sala se situaven els cinc retalls de contrapès. Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, les remocions
del terreny en època moderna afectaren part del coronament
de quatre dels retalls dels nivells de circulació de la sala, que
només es va poder documentar en una petita zona entre el
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retall de contrapès situat més al nord i el mur de tancament
de la sala.
Els contrapesos estaven col·locats en bateria i a una
distància d’uns dos metres entre els límits del retall. Les
mides dels cinc retalls de contrapès eren d’1,90 m per 1,90 m
de costat, i 3 m de fondària, aquesta darrera mida aconseguida gràcies al fet que al voltant del retall més septentrional es conservava el nivell de circulació. Tots cinc retalls estaven tallant estratigrafia anterior i el geològic, i presentaven
rubefacció a les parets per donar major consistència. Tenien
un mur de coronament perimetral fet amb pedres sense
escairar lligades amb morter de calç. Al fons dels retalls de
contrapès es van trobar uns retalls situats en els laterals
nord i sud que, o bé ocupaven tot el lateral deixant la part
central entre uns deu o quinze centímetres més elevada, o bé
aquests retalls consistien en tres de més petits per a cada un
d’aquests costats, la finalitat dels quals era de col·locar
unes pedres que suportessin la caixa de contrapès mentre no
s’utilitzava, ja fos entre premsada i premsada o en els mesos
que no s’utilitzava, així la caixa no estava en contacte amb el
terra, cosa que l’hauria pogut degradar per la humitat.
Hem pogut observar diverses reparacions dels retalls
de contrapès. En destaquen les que es van fer a la cara est
dels retalls, que afecten en alguns casos trams de les parets

Entre els segles II i III es van dur
a terme noves reformes a la pars
urbana de la vil·la, possiblement
propiciades per l’augment dels
beneficis de la producció vinícola que
es desprèn de l’ampliació del
torcularium que es va efectuar en
el segle anterior
nord i sud. Aquestes reparacions van consistir en l’excavació
d’un retall semicircular a la cara est, que posteriorment seria
folrat amb tovots lligats amb fang i terra piconada. En cada
retall varia el tractament efectuat, segurament a causa del
fet que aquestes reparacions es devien fer en moments
diferents. En uns casos ens trobem amb nervis fets amb
tovots entre la paret de tovots i el retall semicircular, en d’altres ens trobem que resseguint la paret corba del semicercle
hi fan també una paret de tovots que recolza en els seus
extrems amb la nova paret de tovots de tancament del retall
de contrapès. L’espai entre aquests murs de tovots l’omplen
amb terra piconada. Aquests murs de tovots recolzaven en els

murs de coronament antics, allà on s’ha produït la fractura.
Per l’anàlisi comparativa dels cinc retalls de contrapès
hem pogut veure que en el moviment d’acompanyament del
contrapès en solidaritat amb la biga de premsatge quan
s’estava utilitzant, es devia produir un petit impacte contra
aquesta cara est i en especial contra la cantonada sud-est,
que provocava un deteriorament d’aquestes cares, per això es
trià fer una reparació amb tovots, ja que absorbien millor els
impactes. (Gaius Plinius, 2010)
Quant als contrapesos, com ja hem esmentat, es devia
tractar del tipus arca lapida. Hem localitzat un total de tres
caixes fins al moment. Aquesta variant de contrapès consisteix
en la construcció d’una caixa de fusta que es rebleix amb
còdols, material constructiu, terra i morter. Tot i que encara
manquen tots els estudis d’arquitectura de la caixa, vam observar durant l’excavació que tenien sis nervis de fusta de
roure que coincideixen amb la situació de les pedres col·locades
dins dels retalls. Clavats als nervis trobem un folre de llistons
de fusta i, per donar-hi una major consistència, col·loquen
cantoneres metàl·liques. Els nervis centrals són més amples
i gruixuts perquè en la seva part superior hi devia anar situat
el mecanisme d’accionament d’aquest. Les tres caixes estaven
cremades i, com que no hi ha documentat cap nivell en tot
l’edifici que ens pugui fer pensar en un incendi parcial o total, sinó que es limita tan sols a les caixes, pensem que som
davant d’una acció intencionada d’inutilització de les caixes
un cop es deixa d’utilitzar el torcularia.
En un dels retalls de contrapès hem pogut documentar
les restes d’una primera caixa, potser l’original, que estava
amortitzada per una de les reformes descrites abans. Un cop
inutilitzada, fou obliterada per una nova anivellació sobre la
qual es col·locà una segona caixa, que devia funcionar amb
la reforma. En dos dels retalls de contrapès hem observat la
col·locació sota de la caixa de dues ofrenes votives, en una
d’aquestes d’un ovicaprí i en l’altra, d’una pinya.
Quant al tipus d’accionament de les premses no podem
descartar el torn, però ens decantem pel mecanisme del cargol, i ens basem en diversos detalls, com la fricció en les pa-
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Vista de conjunt del segon torcularia
(Foto: J. Ardiaca)
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rets que ens parla d’un moviment del contrapès, típic dels
contrapesos accionats per cargol, i com la presència en la
sala de premsatge dels stipites, molt lligada a les premses
de cargol, però també ens basem en les fonts clàssiques, en
aquest cas, Plini el Vell en el seu llibre Història natural, on tenim l’únic esment de l’arca lapida, que relaciona directament
amb el sistema d’accionament del cargol.
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La vil .la als segles primer
i segon
Entre els segles II i III es van dur a terme noves reformes a la pars urbana de la vil·la, possiblement propiciades
per l’augment dels beneficis de la producció vinícola que es
desprèn de l’ampliació del torcularium que es va efectuar en
el segle anterior.
Aquests canvis es van orientar cap a dos objectius diferenciats: un de caràcter estètic, materialitzat en la remodelació de construccions ja existents i destinat a fer que la pars
urbana assolís un aspecte monumental, i un altre de tipus
funcional, amb la millora d’estructures de servei i la creació
de nous àmbits auxiliars.
Les reformes de caràcter estètic van consistir en la
remodelació del peristil que delimitava el pati sud, amb la
substitució dels elements de suport de la coberta preexistents.
Dels nous suports, que es disposaven directament sobre les
fonamentacions dels anteriors, es van poder documentar quasi
tots els seus elements constructius. Així es van conservar
evidències de les fonamentacions, les basses i els fusts que
formaven les noves columnes, i restà desconegut únicament
l’element de coronament.
Les fonamentacions eren construïdes amb pedres lli-gades
amb morter de calç, disposades per crear una superfície horitzontal
sobre la qual es bastia una base que consisteix en un carreu de
pedra sorrenca de 0,60 metres de costat (dos peus romans) per
0,40 m d’alçària. Sobre aquesta s’aixecava el fust d’una columna, fet també amb pedra sorrenca i de 40 cm de diàmetre.
En aquest mateix procés de reformes es va alterar una
zona del braç oest del peristil, corresponent als tres intercolumnis centrals. Aquest espai es va destacar arquitectònicament
mitjançant la construcció de dues fonamentacions transversals. La seva singularitat es troba en el fet que en cap
altre punt del peristil no es van documentar unes estructures
similars. Una possible funció d’aquest espai seria realçar o
emmarcar un accés situat al mur de tancament del peristil,
que quedava centrat respecte d’aquestes fonamentacions.
Una altra zona objecte de reformes va ser el pati nord
o hortus. Aquest espai va ampliar-se, fet que va comportar
l’amortització del seu tancament septentrional original, la
construcció d’un nou mur de tancament i l’elevació de la seva
cota de circulació.

Pel que fa a les reformes de caràcter funcional, aquestes van comportar la renovació del sistema d’evacuació
d’aigües pluvials al pati sud. L’antiga canal perimetral va
ser amortitzada i substituïda per una canalització d’obra.
Aquesta arrencava des de la cantonada sudoest del peristil i
travessava el corredor per abocar les aigües a l’exterior de la
pars urbana, més enllà del gran edifici del torcularium.
Aquesta canalització era una construcció acurada, amb parets
de pedra revestides d’opus signinum i coberta de tegula. En
un moment posterior s’afegí a aquesta canalització un altre
tram que recollia les aigües que provenien del torcularium.
A l’exterior de la pars urbana, adossades a la façana
sud, es van aixecar dues habitacions que, per les seves
característiques, s’han interpretat com de servei o relacionades amb les tasques pròpies de la part productiva. Presentaven

Les reformes de caràcter estètic
van consistir en la remodelació del
peristil que delimitava el pati sud,
amb la substitució dels elements de
suport de la coberta preexistents
unes fonamentacions molt senzilles, de pedra no escairada
sense lligam de morter, i sense cap traça de paviment construït. El fet de no tenir comunicació amb la zona domèstica
reforça la interpretació que la seva funció havia d’estar en
relació amb la pars rustica. De manera semblant es van
bastir altres dues habitacions de característiques similars
adossades a la paret nord del torcularium. Com les anteriors,
s’interpreten com recintes auxiliars relacionats amb les
tasques productives. Posteriorment les divisions internes
d’aquestes habitacions es van reorganitzar per crear tres
espais i es van pavimentar amb terres i graves piconades.

NOTES
1. El seu context històric i geogràfic fou àmpliament exposat
en l’article de la Tribuna d’Arqueologia de l’any 2012.
2. Hem d’agrair a Joaquim Tremolda la seva ajuda en l’estudi
d’aquestes inscripcions en dolis. 
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La pàgina web de la SELAV acull una sèrie d'exposicions virtuals amb una
sèrie de fotografies sobre el barri (altzadiako.wordpress.com/exposicions). Aquí
es pot veure una selecció d'imatges de la que porta per títol "Masies i fàbriques
a La Verneda de Sant Martí".

CA L'ARNÓ

CAN PLANAS

CAN CADENA

Autor desconegut (1957)
Menorca / Rector
de Vallfogona

Autor desconegut (1957)
Selva del Camp

Autor desconegut (1957)
Menorca / Agricultura

CAL MASOVER

CAL GALLINAIRE

CAN IGLESIAS

Autor desconegut (1957)
Treball / Huelva
(interior)

Autor desconegut (1957)
Treball / Huelva

Autor desconegut (1957)
Santander / Pont
del Treball

CAN PUJADES

CAN JULIOL

CAN MARINÉ

Autor desconegut (1957)
Agricultura / HuelvaMenorca

Autor desconegut (1957)
Huelva / Agricultura

Autor desconegut (1957)
Pont del Treball
(blocs Montseny)

Masies i fàbriques a La Verneda de Sant Martí

Cine Levante

Fàbrica CAN Salamí
Fàbrica BTA
Jover y
Castells

Escola Adela de
Trenquelléon

Construcciones
y Contratas
Carrer Guipúscoa
Arxiu Nacional de Catalunya (1960)

Hilados, Tintes y Aprestos
Hijos de Rafael Clarasó
"La Fabriqueta"

Carrer
Guipúscoa
Fàbrica
S.F. VIla

Fàbrica Viuda
de J. Riera

Habitatges
Nuestra
señora
de la fe

Plataner
centenari de
Cantàbria, 72 bis
Arxiu Nacional de Catalunya (1961)

Escola Els Porxos
Carrer
Bac de
Roda
Gran via de les
corts catalanes

Arxiu Nacional de Catalunya (1963)

Manufacturas reunidas
de la industria Téxtil
"Fàbrica de la Verneda"

Riera d'HOrta
(actual Prim)

Carrer
Puigcerdà

Fábrica española
Blanco de Zinc
Tintes y Aprestos
Viuda de Domingo Mas
Bidones Ballester
(XEMENEIA CONSERVADA A
LA PLAÇA DE LA PALMERA)

Arxiu Nacional de Catalunya (1960)
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CAP Sant
Martí

exposicions
ART CONTEMPORANI AL PIRAMIDÓN
El Centre d'Art Contemporani Piramidón és un espai creat
l'any 1990 a l'edifici Piramidón del barri de La Pau, amb la
voluntat de proporcionar la infraestructura necessària pel
desenvolupament dels artistes.
Des del seu naixement, Piramidón ha perseguit donar
suport als artistes davant les inestabilitats del mercat de
l'art i les dificultats per trobar un espai de treball adequat a
les seves necessitats.
Amb aquest objectiu, Isidre Bohigas (president) i Marc
Comerma i Josep Alavedra (assessors), inicien aquest ambiciós
projecte, quan també s'inicia la col·lecció d'art de Piramidón.
És un espai híbrid entre fàbrica de creació i galeria
d'art, Piramidón fusiona l'àmbit de la producció artística
amb l'àmbit de difusió, exhibició i venta d'obres d'art. Des
dels seus inicis, el centre es basa en la promoció i exposició de
l'art contemporani en els seus llenguatges més diversos. Es
persegueix acostar l'art contemporani al públic general, tant
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És un espai híbrid entre fàbrica de
creació i galeria d'art, Piramidón
fusiona l'àmbit de la producció
artística amb l'àmbit de difusió,
exhibició i venta d'obres d'art. Des
dels seus inicis, el centre es basa en
la promoció i exposició de l'art
contemporani en els seus
llenguatges més diversos
aquells que desitgen un primer contacte amb aquest món
com aquells que busquen ampliar la seva col·lecció.
La seva configuració permet als visitants del centre, a
més de veure l'exposició actual, conèixer els artistes en el seu
espai creatiu. D'aquesta manera, es pot establir una relació
directa amb l'artista i, alhora, conèixer el seu discurs en
primera persona, característica que diferencia Piramidón de
la gran majoria de galeries d'art.
Actualment, els artistes residents son: Marco Noris,
Ruben Torras, Rosanna Casano, Kati Riquelme, Antoni Abad,
Alberto Gil, Iván Franco, Guillermo Pfaff, Stella Rahola Matutes, Eduard Resbier, Estefanía Urrutia, Tono Carbajo,
Yamandú Canosa.

Algunes de les obres exposades fins al 31
de juliol al Centre d'Art Piramidón

en línia
elpougrupdestudis.blogspot.com
EL POU, Grup d'Estudis de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada, segons la seva pròpia definició "centrem les nostres activitats en tot allò que serveixi per divulgar i donar a conèixer el
patrimoni i la història dels barris del Districte Horta-Guinardó.
La revista anual d'EL POU, les passejades d'interpretació de
l'entorn, els Dimecres d'EL POU —xerrades, debats, conferències—, i les exposicions a diferents equipaments del territori, són les nostres principals accions".
Els barris del districte d'Horta-Guinardó són (segons
la divisió administrativa del 2006): Baix Guinardó, Can Baró,
el Guinardó, la Font d'en Fargues, el Carmel, la Teixonera,
Sant Genís dels Agudells, Montbau, la Vall d'Hebron, la Clota
i Horta. Part de quatre d'ells (Baix Guinardó, el Guinardó,
Can Baró i el Carmel) van pertànyer a l'antic municipi de
Sant Martí de Provençals fins el 1897.
En la seva vessant reivindicativa, El Pou està immers
en aquests moments en la campanya "Salvem l'illa de les bu-

gaderes d'Horta". Volen un nou projecte d’urbanització de la
Baixada de Can Mateu, entre els carrers de Llobregós i de
Granollers. L’actual projecte transforma aquest espai en jardins, enderrocant les cases i horts existents que tenen un
gran valor com a teixit rural, que és patrimoni històric i paisatgístic propi d’Horta, contextualitzant el conjunt protegit de
les cases del carrer Aiguafreda.
La seva pàgina web (elpougrupdestudis.blogspot.com)
permet resseguir les novetats dels seus estudis i de les seves
activitats. Es pot accedir a la seva publicació anual El Pou. A
la pàgina hi ha el vincle per baixar tots els articles de les revistes des de RACO (Revistes Catalanes d'Accés Obert):
www.raco.cat/index.php/ELPOU/issue/archive.
La revista es publica des del 2011 i té sempre una
primera secció dedicada als estudis dels membres del grup
d'estudis, seguida d'entrevistes a personatges rellevants i
significatius del barri i a semblances de persones que tenen
o han tingut relació amb els barris d'Horta-Guinardó. També
són fixes les seccions dedicades al patrimoni i als itineraris.
Els seus continguts permeten apropar-se al patrimoni
hortenc, on destaquen Can Carabassa, la Casa de les Altures
(actual seu del Consell del Districte), la Granja Vella de Martí-

Codolar, la Torre Garcini, els jardins del Laberint d'Horta,
Can Cortada, l'Orfenat Ribas, la Torre Gallart del parc de les
Heures, l'ermita de Sant Cebrià i Santa Justina, el conjunt de
Sant Genís dels Agudells, les Llars Mundet, Torre Jussana, el
Mas Guinardó, el Mas Casanovas, Ca n'Andalet, Can Travi
Nou i l'àrea olímpica de la vall d'Hebron.
Es poden baixar, en format PDF, les guies de les passejades que realitza el grup d'estudis pels barris del districte:
"El Guinardó", "La Font de'n Fargues", "El parc del Guinardó",
"Horta", "Can Baró i Baix Guinardó", "Montbau", "La Clota i la
Teixonera", "Vall d'Hebron i Sant Genís dels Agudells", "El
Carmel" i "Els Tres Turons".
Tot i les restriccions sanitàries per la pandèmia de la
Covid-19, El Pou continuen fent activitats. Se'ls pot trobar
els dilluns a la tarda al Casal d'Entitats Mas Guinardó.
Per contactar-los cal escriure al seu correu electrònic:
elpou.grupestudisvhmp@gmail.com 
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El Pou està immers en aquests
moments en la campanya "Salvem
l'illa de les bugaderes d'Horta"

antm
ic unicipi
Joan Clapés i Corbera

Sant Martí de Provençals a
les "Fulles històriques de
Sant Andreu de Palomar"
L'obra de mossèn Clapés és imprescindible per conèixer la història de l'antic
poble de Sant Andreu de Palomar i dels seus municipis veïns. Es va editar el
1931 en nou volums. El darrer parla dels "encontorns", entre ells Sant Martí
de Provençals.
Sant Martí de Provençals
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Sant Martí de Provençals.- La Sagrera.- Clot de la
Mel.- L’església parroquial del Clot.- El Poble Nou.
Sant Martí de Provençals.- El trànzit de la carretera
romana està senyalat dintre la demarcació de l’ex-poble de
Sant Martí, pel curs aproximat de la Sèquia Comtal. Per qual
cosa atravessava l’Ager Provintialis o Ager publicus d’aquest
indret. Solien existir (com ja diem en altra obra) camps provincials destinats a pasturatges públics, entorn de totes les
colònies romanes. A Barcino ho foren les terres baixes, i en
bona part exposades als efectes de les aigües del riu Betulo
(Besòs), i s’ha conservat el record en el nom de l’antiga partida barcelonina Provençals que és corrupció de camps provincials.
Hi havia a prouincialibus una força, fort, o construcció
militar que en l’any 995 se la nomena opido, i en 1097 fortitudine, que defensava l’strata francisca i la via Marina i la
vila de Provençals, en 998 i en 1030 (01).
En l’any 1097, Bernat Guillem donava a Ricart Guillem:
Insuper donamos vobis per feudum jam dictam de Prouincialibus cum domibus que ibi sunt constructe et construende
cum exiis et regressis eius; la qual torre forta i les cases que
hi havien allí, limitaven a migdia amb l’estrada, a Tramuntana, amb la via que de Provincials va a Sant Martí (02).
El vilarenc citat en l’any 998 i en 1030, o petita

Joan Clapés i Corbera (1872-1939) va ser
el primer historiador de Sant Andreu de
Palomar. Reflectí els seus estudis en el
llibre "Fulles històriques de Sant Andreu
de Palomar".

agrupació d’albercs de la sagrera, algun d’ells amb torre de
defensa —a. 1046: casas et turrem et terra quod est in
Prouincials— (03). Altres torres per a llur defensa particular tenien algunes masies, que donaven nom a determinades
partides de terra de llur veïnatge, com la Torre Blanca (9981054) de Provençals, la qual era molt prop de la Casa Llarga,
i aquesta devia ésser les parietes delgadas, de les escriptures;
un document de l’any 1007 la situa, per Clarà —clerano— i
junt a la partida denominada en 998 Parets llargas, —“de
ipsa strata qui perguit de flumine bisoceo et vadit per uilla
de prouincialis et uadit per ipsa turrem blancam qui est
justa parietes delgatas”(04).

En el segle XII.è s’edificà una
petita capella dedicada a Sant
Martí, li afegiren de Provintialis,
Provençals, pel lloc on s’aixecava;
aquesta església, que sols tenia 22
palms, li fou donada més grandària
en el segle XV.è
La Calvera era un lloc proper al riu Besòs. Totes aquestes denominacions eren partides de terres, que juntes eren
les terres provincials, prohensals o Provençals.
En la part alta de la muntanya del Guinardó, en el
segle XI.è hi havia ja el límit de Sant Martí, era el lloc dit “coll
de la Celada (05) que pel puig Mayr o de Mager anava a
cercar el Santuari de la Verge del Coll o de Fontrubia, deixant
més abaix el mas Lligalbé i el puig de Cogoll.
En el segle XII.è s’edificà una petita capella dedicada a

Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar

Portadalada de l'església de Sant Martí de
Provençals el 1925 (Foto: AFCEC)

Al costat d’aquesta església
s’aixeca l’antic fossar, el qual a
començ del segle XIX.è
l’engrandiren a costes del general
Manso, propietari com era de dues
masies veïnes d’aquell lloc
En 1886 s’hi troben ja 19 barriades. No és pas possible
donar compte circumstancial de tots els centres d’urbanització, mentre s’ha anat formant Sant Martí. El poble n’ha
designat alguns, amb noms de poca durada, ja per sumar-se
el poblat amb un de més important, ja per prosperar un altre
segon nom.
En 1857, el poble de Sant Martí de Provençals amb els
seus quatre barris coneguts, Sagrera, Clot, Muntanya i Taulat,
tenia 787 cases i d’altres en construcció, i entre aquests
edificis, n’hi havia 57 destinats a vàries indústries, la major
part mogudes per màquines de vapor.
El primer barri, el Clot, era llavors el més interessant,
de més animació i vida, per l’estació, i per ésser llavors el
centre de la fabricació.
El segon barri, el de la Muntanya, es caracteritzava en
1857, per incloure en son perímetre moltes masies escampades i varis grups de cases situades en els seus extrems, i un
en el centre. Cada un d’aquests grups té un nom distint: Po-
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Sant Martí, li afegiren de Provintialis, Provençals, pel lloc on
s’aixecava; aquesta església, que sols tenia 22 palms, li fou
donada més grandària en el segle XV.è, i després sofrí un nou
engrandiment, com es fa patent per ella mateixa avui dia.
D’aquesta església és notable l’ojiva en degradació
que serveix de marc a un relleu on campeja el sentiment religiós, representant-s’hi Sant Martí partint-se la capa amb un
pobre, i al davant agenollats hi ha un clergue i una monja en
actitud de súplica. Dues esbeltes i cisellades agulles completen la façana; a una banda hi ha Sant Pau, i Sant Pere a l’altra. Ademés, entre dues columnetes més externes de la façana,
a cada banda s’hi destaca com un petit escut penjat, dintre
el qual també esculpit, hi figura una sella i un estrep que
tant poden donar a entendre que una família Sellés contribuís a l’edificació del temple, com indicar que allí era punt de
parada del correu, per tal com així ho designa altre escut
semblant en la capella de Marcús de Barcelona, que aquell
lloc era antigament el punt de sortida del correu.
Les portes estan cobertes de ferradures, que indiquen,
diu la tradició, les cures miraculoses obtingudes per intercessió de Sant Martí.
Aquesta església en altre temps fou capella filial de
Santa Maria del Mar de Barcelona. L’altar major, també gòtic,
és format per un riquíssim retaule i dos joguillosos dosserets
de talla delicada.
Al costat d’aquesta església s’aixeca l’antic fossar, el
qual a començ del segle XIX.è l’engrandiren a costes del general
Manso, propietari com era de dues masies veïnes d’aquell lloc.
Tenia una bellíssima i proporcionada creu del terme
aixecada al peu de la carretera de Ribes, confluència amb el
camí veïnal que des d’aquest lloc es dirigia a través cap a
l’església vella de Sant Martí. El lloc és conegut encara per La
Creu, com també la masia que hi ha al peu de la referida
carretera (6).
La Sagrera.- Es el nucli més antic d’aquesta població.
Sagrera o cellera era l’espai sagrat que hi havia entorn de les

capelles consagrades, dintre quals, llocs s’hi construïen cellers
o dipòsits per a guardar vins i sitges per als grans, al fi de
lliurar-los de les violències en les contínues lluites socials, a
més d’altres llocs; també n’hi havia a l’entorn de l’església
de Santa Eulària de Vilapiscina, a la de Sant Andreu de Palomar i quasi n’hi haurien a totes les esglésies del territori de
Barcelona (07).
Actualment Sant Martí de Provençals, dintre del circuit
que era el seu ex-municipi, hi ha les següents barriades:
Sagrera, Clot, Poble Nou, Camp de l’Arpa, Fort Pius, La Llacuna,
Pequin, La Granota, Camp de la Bota, Poblet, Guinardó, i
d’altres de menys importància. Per a molts són aquestes localitats diferents; i no com són en realitat, les diverses parts
que formen juntes el poble de Sant Martí de Provençals.
Avui encara aquests constitueixen una veritable barrera a la continuïtat de les grans vies modernes del projecte
Cerdà, modificat o ampliat fora de llei, aquests agrupaments,
han anat entrellaçant-se, fent-se en algun d’ells una mica
difícil precisar els seus límits.
Primerament foren tres les barriades : Sagrera, Taulat
i Muntanya; més tard se’n consignà una altra, el Clot.
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Creu de terme de Sant Martí de Provençals
el 1896 (Foto: AFCEC)

blet, Camp de l’Arpa, etc.
El tercer barri, el de la Sagrera, es caracteritzava perquè llavors, comprenia la única església parroquial; que com
diem, és molt antiga, i forma, per dir-ho així, el veritable Sant
Martí de Provençals. d’aquesta església en diuen ara de “Sant
Martí Vell”, o del “Fondo” i és en l’actualitat tinència, en
contraposició de la parròquia que és la nova del “Clot”, inaugurada en 1882.
El quart barri era el del Taulat; el constituïa llavors tot
el que avui diem Poble Nou, del mar fins al límit del Clot, i del
Besòs a Barcelona. d’alguns d’aquests barris j a ens en ocupem
per separat.
Aquí volem donar algunes notes d’estadística retrospectiva, de 1857, per a què es vegi la gran importància actual.
La riquesa de Sant Martí de Provençals, de llavors,
hem de considerar-la baix el dos punts de vista: agrícola i
industrial. Tenia 110.098 àrees, 83 centiàries de terreny
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L’ex-poble de Sant Martí de
Provençals, primerament tenia sa
Casa de la Vila, l’Hostal, la Presó,
l’església, el cementiri i la Rectoria
a l’entorn de la Parròquia; tot hi és
encara, menys la Casa de la Vila,
que quasi a mitjan segle XIX.è
emigrà al Clot
destinat a l’agricultura, que formaven el producte líquid imponible de 834.790 rals i 44 cèntims. El producte líquid imponible de les seves finques urbanes era de 711.380 rals. El principal conreu consistia en cànem, que era de superior qualitat
(08), fabes, fabons, mongetes, blat, moresc, cibada, etc., i
tota mena d’hortalisses.
La fabricació estava representada per 57 fàbriques, la
major part de vapor, que en temps normal mantenia 1.580
homes, 584 dones, 498 nois i 167 noies. Les 57 fàbriques citades
les componien 6 de filats de cotó, 2 de teixits de llana, 3 de tints
i filats, 11 de blanqueig, 3 d’ebullició, 3 de tints i aprest, 11
d’estampats, i de productes químics, i de fundició de ferro, i de
polvorització de drogues, totes mogudes a vapor. També n’hi
havien 9 de curtits, 1 de cartes, 1 serradora de fusta, moguda
al vapor, i també farineres. No comptem les facines
d’aiguardent, fabricació de boates, de cordes, de midó, etc.
L’ex-poble de Sant Martí de Provençals, primerament
tenia sa Casa de la Vila, l’Hostal, la Presó, l’església, el
cementiri i la Rectoria a l’entorn de la Parròquia; tot hi és en-

cara, menys la Casa de la Vila, que quasi a mitjan segle XIX.è
emigrà al Clot com també la parròquia, quedant l’antiga església de Sant Martí de Provençals com a tinència.
Els antics seients dels Consellers de la població es
guarden ara en la Tinència del Clot.
Aquí també volem consignar que l’antic cementiri de
Barcelona és enclòs dintre l’ex-terme de Sant Martí.
La Bota, prop de la desembocadura al mar, de la riera
d’Horta; és la Bota l’escola pràctica d’artilleria.
La casa dels cavallers de Sant Joan de Malta que donà
son nom al carrer on és situada; la torre del Fanc de la qual
se’n conten moltes coses, però sense probes.
El Fort-Pius s’aixecava al límit de Sant Martí amb Barcelona. Era un fort que es construí en 1719 en el lloc mateix
on abans hi havia un convent de Pares Mínims. Se li donà
aquell nom en obsequi al que llavors era capità general del
Principat, Marqués de Castel Rodrigo, Príncipe Pío.
Aquest fort tenia la figura d’un rectangle de 165 peus
de llarc i 144 d’ample, amb 22 canoneres en sos parapets.
S’aixecà en l’època en què es creia que els francesos entrarien
a Catalunya, per a cobrir l’avinguda de la que llavors deien
carretera de França.
Dintre del terme també s’hi aixecava la torre d’en Milans, cap a l’avui barriada de Poblet no gaire lluny del temple
de la Sagrada Família. Aquesta torre conservava la façana
del palau que el duc de Medinaceli tenia en la placa de la
Cucurulla, en una magnífica casa senyorial, dita can Gralla;
aquest monument arquitectònic el comprà D. Josep Xifre quan
estava en alta la seva riquesa. El seu intent era fer del mas
Milans i de les seves terres una torre senyorial, i posar-hi per
façana la de can Gralla, impedint així que desapareixés una
de les obres més importants de Barcelona, i que aquesta
guardava com una joia preuada. Amb l’evaporació de la riquesa den Xifré, —el dels pòrtics cèlebres— desapareixia el
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mas Milans, els jardins, la torre i la façana de la casa Gralla.
Clot de la Mel.- Suposem que, damunt la Celada hi
hagué la partida dita de Moronta - A 1091 alodium nostrum
propium quod habemus in suburbio barchinone furnum
uidelicet ab orientalem plagam in platea scilicet que tendit a
mercato ad domum gullelmi remundi et domos quosdam ad
septentrinalem partem eiusdem ciuitatis ad ipsum cucullum
in loco qui dicitur moronta (09).
Tirant vers el torrent Fondo o Merdancar, l’alou dels
jueus —Any 1176 in territorio barchinone ad torrentem
profundum. Que terminatur ab oriente, in alodio judei.
Sota la Celada, hi ha el Cros o Clot de Mel. La paraula
Clot subsisteix ara a la més antiga de Cros, significant fons
o excavació. Vegis una escriptura de l’any 1208 “uendimus
tibi poncio pbro. duas uidelicet clotas uinearum” (10). En
l’any 1049 ja hi havia molins, diu una escriptura del referit
any, que és d’un conveni del Comte de Barcelona amb Mir
Suniell: “ipsum molinum quod tenet adalaizis de monte scatani
ad ipsum clotum mellis aut faciant ei alium mulinum in
terminio de molendinos cloto mele” (11). Fa referència a terres
de cultiu, segurament situades en fondals.
L’església parroquial del Clot.- La vella església de
Sant Martí de Provençals en el segle XIX.è passà a categoria
secundària, quan al Clot es formà el major nucli de població,
quedant aquella molt lluny del centre del districte municipal,
on s’hi procurà construir una capella dintre el mateix Clot
(1824 a 1834), que esdevenint petita en 1848, foren fets els

El barri del Taulat que el formaven
molt poques cases escampades,
s’engrandí en ple segle XIX.è,
i aquell nom fou eclipsat pel de
Poble Nou, que alguns en deien
també Icària
plans d’altre nova. En 1853, el Governador prohibí destinar a
sa construcció, 4.519 rals cobrats de la indemnització d’un
edifici municipal al pont de les Bigues, derrocat per les hosts
napoleòniques. En 1855 obtingué poder aplicar-li el producte
dels béns comunals, no logrant del Govern llur entrega. Al
cap de vint anys, i en terra d’en Josep de Fivaller, de conformitat
amb altres plans de l’arquitecte Josep Simó (1863), es posà
la primera pedra a l’actual església (3 de novembre de 1868),
construïda a pas de tortuga, començant-se a mitjans d’octubre de 1871, amb la pedra del fort Pio, ja que el 9 de juny de
1870, el propietari de la casa en estava establerta la capella
interina del Clot, volgué fer obres, i el Senyor Rector, cercà

altre local, en demanà al Municipi, com també que nomenés
la junta constructora de l’església nova (12), que fou beneïda
l’11 de novembre de 1882 (13); no obstant, el rector ja hi
habitava des de 1869.
El Poble Nou.- El barri del Taulat que el formaven molt
poques cases escampades, s’engrandí en ple segle XIX.è, i
aquell nom fou eclipsat pel de Poble Nou, que alguns en deien
també Icària.
Es com diem una barriada de les tantes que actualment
constitueixen l’ex-municipi de Sant Martí de Provençals.
Aquesta barriada del Poble Nou s’aixeca en les terres
baixes de Sant Martí, exposades fins al començ del segle
XIX.è, als efectes de les aigües del Besòs ; les més altes servien
pel conreu, i les més baixes eren destinades al pasturatge
públic. Conreus i pastures necessitaven lloc a posta per alimentar les diverses menes de bestiar, com també per acolliment dels pastors i conreadors ; això imposava l’establiment
de cases pairals, de masies, a l’entorn de les quals s’ajuntessin
altres cases venint el temps, fent esdevenir grups acampats
per aquell terrer provincial. De manera que fins a les portes
del segle XVIII.è, la importància d’aquell lloc era merament
agrícola i pecuària com en bona part de la resta del baix pla
de Barcelona, i les cases que s’hi van construir tingueren, podem dir totes, el caràcter de masies.
Mentre els altres pobles del pla creixien i sorgien noves
barriades, la del Taulat es conservava igual amb ses quantes
masies; i s’explica això per la insalubritat del terrer ple de
banyols, fangars i joncars, que en part, l’agricultura anava
fent desaparèixer treballant les terres, desenrotllant la propietat rural, millorant els predis, augmentant-se el valor de les
propietats i subdividint-se. Però el què contribuí eficaçment
ja en el segle XVIII.è, d’una manera absoluta fou l’establiment
de la indústria manufacturera de Barcelona a les terres de
l’actual Poble Nou, a l’establir-se la màquina a vapor, i noves
indústries, per a la manipulació de la qual l’aigua era un element necessari, com per a les mateixes màquines, exemples:
Els tints, els camps d’indianes, quals productes es transportaven a Amèrica, pintats, etc. Tot això donà un gran impuls a
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Casino de l'Aliança a principis del segle
XX (Foto: Arxiu Històric del Poblenou)
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l’aixecament de la barriada del Poble Nou, anant-hi emigrant
moltíssimes indústries d’altres llocs, i fent-s’hi allí una veritable ciutat industrial catalana, primer nucli de població industrial de la Península. De manera, que la causa que abans impedia l’espandiment de la petita barriada del Taulat, ha estat, venint el temps, la causa del seu expandiment fenomenal, l’abundor d’aigua que vuitanta anys enrera era tan soma;
si el riu Besòs revenia sovint per les pluges, els camps del
Poble Nou es negaven pel sobreiximent de l’aigua a flor de
terra, podrint els llegums, els grans i les hortalisses, i no
diem dels tubèrculs.
Dintre l’admirable expansió que Barcelona ha obtingut
en el quart de segle darrer, el Poble Nou figura potser en el
primer lloc de la urbs. Si el comparem adesiara, és fabulosa
la creixença. Amb menys de cent anys el Taulat ha passat
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Al formós Passeig del Triomf i a
d’altres carrers hi ha les principals
entitats poblenovines, tals com
L’Alianca, Ateneu Democràtic
Regionalista. C. D. Júpiter,
Agrupació Excursionista Júpiter,
El Centre Moral...
d’una dotzena o dotzena i mitja de casals, a una estesa extraordinària de carrers i passeigs continguts en el pla Cerdà de
l’Eixampla, els quals molts els creien una utopia que poguessin
ésser poblats o més o menys urbanitzats cap aquest indret de
Barcelona. La barriada fabril de trenta cinc anys enrera,
constituïda únicament per fàbriques i habitacions dolentes i
lletges va perdent, sobre tot als carrers marcats en el pla
d’Eixampla, el seu caràcter humilment obrer, per adoptar,
dintre aquest mateix aspecte essencialment obrer, però avui
ja molt més enaltit, els ritmes exteriors i interiors de la gran
capital.
La necessitat d’atendre la cura d’ànimes entre els
habitants d’aquesta barriada ha imposat la construcció de
diverses esglésies, als llocs més adequats del Poble Nou, car
el temple parroquial és insuficient d’una faisó llastimosa.
Per això s’ha fundat la tinència de Sant Francesc, i no fa molt
s’acabava de construir un magnífic temple al Sagrat Cor, en
un dels extrems del Poble Nou, tocant a l’estació dels tramvies.
Aquesta barriada sembla només atenta al funcionament dels engranatges de les màquines que omplen de
remors fabrils el suburbi, però no és això solament, sinó que
també veiem que fa sos progressos la puixança i neguit cultural.

Té algunes revistes bastant reeixides, una Biblioteca
Popular, i associacions de caràcter moral instructiu, una
Agrupació Excursionista Júpiter, entitat que aplega dintre el
seu clos les manifestacions artístiques i intel·lectuals del
districte.
Al formós Passeig del Triomf i a d’altres carrers hi ha
les principals entitats poblenovines, tals com L’Alianca, Ateneu
Democràtic Regionalista. C. D. Júpiter, Agrupació Excursionista Júpiter, El Centre Moral, qual associació està construint,
mentre escrivim aquesta nota (14), un nou estatge, pressupostat en unes trescentes mil pessetes, l’Ateneu Obrer, etc.
La majoria d’aquestes entitats desenrotllen una tasca
cultural, sostenint escoles, donant funcions teatrals, concerts,
conferències, exposicions, excursions, etcètera.
Una nota característica del Poble Nou la constitueixen
els esplèndids edificis construïts per a estatge social de les
cooperatives. Alguns són veritables palaus que honoren l’esperit cooperativista de la barriada, el més important de Catalunya. Les principals cooperatives són “Pau i Justícia”, “La
Flor de Maig”, “L’Artesana”, “L’Econòmica”, etc.
El territori que a mitjan segle XIX.è constituïa el
municipi de Sant Martí de Provençals, i una parròquia sola,
la de Sant Martí Vell o del Fondo; ara, en 1930, conta la
Parròquia del Clot (Sant Martí de Provençals), la de Santa
Maria del Taulat (Poble Nou), la parròquia de la Sagrada
Família, i les tenències de Sant Martí (església antiga), Pequin,
Sant Francesc d’Asís, Sagrat Cor de Jesús, Verge de Montserrat
(Guinardó), La Verge del Rosari (Fort-Pius), i segons tenim
entès s’està escogitant de nou alguna altra fundació.
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01. Arx. C. Aragó.-D. 44 de Ramon Berenguer III.
02. Arx. C Aragó. -D. 44 de Ramon Berenguer III.
03. Perg. Arx. C. Aragó. Carreras i Candi. “Barcelona” pàg.
314.
04. Arx. C. Aragó. - D. 37 de Ramon Borrell.
05. Arx C. Aragó.- Cartoral de St. Cugat del Vallès, fol. 302,
d. 992.
06. Aquesta creu bellíssima de proporcións i de gust, fou
aixecada al nou carrer d’Espronceda, feta tot seguit, pels
bergants. Al museu d’art antic es pot veure una reproducció
en guix.
07. Carreras i Candi - Barcelona, pàg. 293.
08. Balaguer. -Guia, cit, pàg.25.
09. L. A, T. C. v. I, f. 153, d. 401.
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Sant Martí: mil anys d'història
Article publicat el 1980 a la revista L'Estació de l'associació de veïns del ClotCamp de l'Arpa.
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Martí que tanta història i esplendor porta a les seves espatlles.
I això ho anem aconseguint mica en mica en les festes
(Festa Major, etc... ) on la participació col·lectiva en un seguit
d’actes dóna un nou impuls per a la consecució d’aquest
objectiu.
Quan un barri celebra les seves Festes Majors no tan
sols estem recuperant la seva pròpia història, sinó que està
creant-ne una de nova per a les generacions venideres.

Dels orígens a municipi
independent
Si volem fer, tal com hem dit abans, una reconstrucció
històrica del que ha estat el poble de Sant Martí de Provençals
des de els primers masos fins tal com avui el tenim dividit en
els diferents barris, caldrà que comencem per situar geogràficament el terme de Sant Martí de Provençals i buscar l’origen
del seu nom.
Per tal de clarificar be la situació geogràfica en els
seus principis començarem per explicar quin és l’origen del
nom. Fins a finals del segle passat els historiadors varen
adoptar la versió popular que la gent tenia i que es basava en
afirmar que el terme de Provençals ve de l’època de Ramon
Berenguer III, Comte de Barcelona, el qual al casar-se amb la
princesa Dolça de Provença va donar un seguit de terres situades al nord de les muralles de la ciutat als senyors provençals, i més tard, en el segle XI, a l’edificar-se l’església de
Sant Martí, s’anomenà a tota la zona Sant Martí dels Provençals.
Més tard, però, els historiadors varen desestimar
aquesta teoria per diversos motius, el primer que es troben
documents anteriors a l’època de Ramon Berenguer III i que
es refereixen al terme de Provençals i per altra banda que en,
textos de l’època de Ramon Berenguer IV es troba el terme de
Provençals escrit en el llatí «Provincialis i Provincialibus» i
no «Provencialis i Provencialibus» com hauria de ser si derivés
del nom Provençals.
És més raonable, per tant, pensar que el nom ve de la
denominació que els romans li donaven als camps situats a
les afores de les muralles de les ciutats que en llatí és «ager
provincialis» i que les terres situades entre el Besòs i Barcelona reveren aquest nom que va evolucionar junt amb la resta
de l’idioma.
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Fa deu segles Sant Martí de Provençals era un terreny gairebé
deshabitat. Camps plens d’aigües estancades travessats pel
camí que enfilava cap el nord de Catalunya. Terreny més enllà de les muralles de Barcelona i per tant zones insegures per
la presència de l’àrab.
D’aquella terra d’aiguamolls i llacunes hauria de néixer
en el segle XVIII i fins el segle XIX una de les poblacions més
pròsperes d’Espanya.
Sant Martí es constituí en aquest període en un nucli
industrial, centre d’atenció de la immigració de la resta de
Catalunya i més tard de l’Estat espanyol.
A Sant Martí de Provençals s’anà arrelant una consciència col·lectiva de poble independent amb unes pròpies
estructures i costums. Aquella consciència es transformà en
un afany per constituir una estructura pròpia tan industrialment com socialment. Tots els esdeveniments socials que
filaren la història del nostre país es manifestaren amb particular força a Sant Martí; així podem recordar el primer 1er de
Maig, la Setmana Tràgica i altres fets dels que en parlarem
més endavant.
Aquest esperit també es manifestà en el món cultural;
no hem d’oblidar que a Sant Martí s’hi arribaren a publicar
en els segles XIX i XX gran nombre de diaris i publicacions
setmanals. Alhora els seus carrers veieren néixer successivament entitats culturals i socials de tota mena, des de cercles
catalanistes a centres d’esbarjo o d’obrers, alguns dels quals
subsisteixen fins els nostres dies (La Formiga Martinense, El
Foment Martinenc, L’Aliança del Poble Nou...).
Per això cal ara recuperar la història del nostre barri,
perquè El Clot i El Camp de l’Arpa és en sí mateix una entitat
històrica, com ho són la resta de barris que composaren Sant
Martí de Provençals.
La nostra història la tenim a prop i sembla vella perquè
ningú no n’ha dit res durant molt temps. Així dones és tasca
de tot el barri recuperar les tradicions i peculiaritats de Sant
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Així doncs podem dir que el terme de Provençals es situava
en el pla de Barcelona entre el riu Besòs i les muralles, i entre
les muntanyes del Carmelo i el mar. La situació, però, d’aquest
terreny era ben diferent a la que avui coneixem; el riu Besòs
tenia un delta amb molta més superfície que avui, formant,
fins i tot, algunes illes en la seva desembocadura; al mateix
temps el límit del mar estava molt més adentrat que avui i
bona part del que ara és el Poble Nou en aquell temps era mar
o aiguamolls i llacunes formades pel riu —d’aquí el nom de
Llacuna que rep una part del Poble Nou—; la resta eren camps
de conreu alguns, i sense treballar molts altres que estaven
creuats per l’strata francisca i que era pas obligatori pels
exèrcits que venien de les expedicions del nord.
Un cop explicada quina és la procedència del nom de
Sant Martí de Provençals i la situació geogràfica en el seu
ori-gen, hem de remuntar-nos al any 989 per trobar el primer text escrit que parla del terme de Provençals (01).
Aquest text es refereix a unes terres que permuten l’abadessa
del Monestir de Sant Pere de les Puelles Bonafilia, i quatre
religioses més del citat monestir; el text diu textualment:
“...commutamus pro ipso tua vinea in Comitato
Barchinonense in termino de Proventialis in locum qui dicunt
Calvera qui est prope civitatem Barchinona...”. Aquestes
religioses varen permutar doncs la seva vinya situada al
terme de Provençals, al Comtat de Barcelona, en un lloc
anomenat la Calvera, per una altre vinya i trenta sous més
que varen fer servir per a restaurar el seu monestir que
havia estat destruït en l’última invasió dels sarrains
encapçalada pel cabdill Al-Mansur, tal com indica el mateix
document en un altre apartat.
Aquest primer document que trobem que fa esment al
terme de Provencals ens permet doncs, datar aproximadament
l’origen del terme i conèixer alhora els habitants que hi havien
per la zona, limitant-se aquests a un nombre reduït de persones de les que parla el pergamí que tenen terres al citat terme.
La resta de documents que trobem en el segle X i que
fan esment a Provençals ens donen una idea de l’evolució que
té aquesta zona, de les cases i masos que s’hi van edificant,
dels habitants que aniran poblant el terme, etc...
Si continuem examinant els documents dels Comtes
de Barcelona ens trobem que a principis del segle XI en l’època
de Ramon Borrell III ja es parla de la vila de Provincials (02),
constituïda por un seguit de mansos i edificacions així com
de camps de vinyes sobretot.
Durant el govern del comte Ramon Berenguer I,

concretament a l’any 1052 trobem un document que parla de
l’església de Sant Martí de Provençals i que és sufragània de
la de Santa Maria del Mar (03) és de destacar també l’esment
que fa un document de l’època a un terreny anomenat La
Sagrera (origen de l’actual barri) i que pren aquest nom degut als acords de Pau i Treva de l’època de Ramon Berenguer
I que dicten l’inviolabilitat de la zona situada a trenta passos
dels llocs sagrats i per tant havien de ser respectats per
qualsevol invasió tant el terreny com tot el que allà s’hi depositava (04).
Seguint la recerca dels orígens de Sant Martí de Provençals li toca ara el torn al rec Comtal, que se li fa referència
por primera vegada l’any 1144 en un document del govern de
Ramon Berenguer IV (05), el document és l’escriptura de testament d’Arnau, bisbe de Barcelona, que llega el manso de
Provincials que està junt al rec Comtal —Regum Comitatem,
en llatí—.
Si fins ara hem vist com creixia en quant a prestigi i
riquesa el terme de Sant Martí de Provençals, la principal riquesa del qual la constituïa l’agricultura, a partir del segle
XIII assistim a un degradament de Sant Martí a favor de l’expansió i prestigi de S. Andreu del Palomar. Durant els segles
XIV, XV, XVI i XVII és poca la informació que tenim de Sant
Martí de Provençals.
Durant aquests segles, però, es perfigura un tipus
diferent de població que en els ja estudiats; la cada cop més
insalubritat de les aigües fa que, sobretot durant l’època de
les pestes, es faci gairebé impossible el cultiu, i Sant Martí
s’anirà convertint en terra de pescadors i ramaders que portaran els ramats a pastar abans d’entrar-los a la ciutat per
a sacrificar-los.
Malgrat tot es van edificant masies i masos al voltant
de la parròquia i a la part alta de la vila on hi havien els
camps de conreu; és a principis del segle XVIII, als voltants de
1714, que amb el Decret de Nova Planta Sant Martí de
Provençals, a l’igual que altres indrets del pla de Barcelona,
passa de ser parròquia sufragània de la de Santa Maria del
Mar a municipi independent (06).
És també a partir d’aquestes dates que Sant Martí
torna a veure els anys de prosperitat que el portaran a ser
una de les poblacions industrials més importants durant els
segles XVIII i XIX. Això principalment degut a que l’estat pantanós de les terres que havien fet fracasar els cultius signifiquen un element essencial per a les fàbriques d’estampats i
per a instal·lar-hi prats d’indianes.
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LA POBLACIÓ DE SANT MARTÍ,
LES ETAPES DE CREIXEMENT
Habitants

1717
177
1787
1.715
1846
2.444
1860
9.333
1877 23.982
1887 32.695
1910 67.677

Període Increment anual

1717-1787
1787-1846
1846-1860
1860-1877
1877-1887
1887-1910

22
12
492
861
871
1.520

Industrialització i creixement
als segles XVIII i XIX
Fins ara hem vist quin va ser el procés de formació del
poble de Sant Martí de Provençals, hem vist com al llarg del
temps s’anava constituint una població amb la seva parròquia, les seves masies, els seus molins... Hem vist també com
en els darrers segles de l’edat mitjana Sant Martí veié estancat
el seu creixement degut, principalment al mal estat en que es
trobaven els camps per al cultiu, així com a les febres i malalties que feien gairebé impossible el creixement demogràfic
a la zona.
Doncs bé, ara ens trobem amb un Sant Martí de Provençals constituit com a municipi independent i que amb el
pas del temps arribarà a ser una de les poblacions industrials
més importants de l’Estat espanyol. A què és degut aquest
canvi en la vida de la població? Això és el que intentarem
esclarir en les ratlles que segueixen.
El primer que cal destacar és el fet de que durant la
primera meitat del segle XVIII s’hi van instal·lant a la zona
els propietaris de la indústria manufacturera del tèxtil.
La caiguda de Barcelona en mans dels exèrcits de Felip
Vè l’any 1714 va suposar la incautació dels bens municipals;
i les terres situades entre les muralles de Barcelona i el riu
Besòs, a 500 metros de la costa, que fins aleshores eren de
propietat pública, varen quedar en mans de l’intendent; el
qual aprofità les ofertes que li feren els industrials especulant
amb tots els terrenys que hi havia en aquesta zona i que
revien el nom de «La Granota» i «El Joncar». Així doncs
aquestes torres que havien estat propietat municipal (administrades pel Consell de Cent) i que tenien la funció de donar
de menjar als ramats, esdevingueren, en pocs anys, en mans
de la iniciativa privada que hi instal·là les primeres indústries
manufactureras de teixits de cotó tot aprofitant la gran
quantitat d’aigua que hi havia a la zona. Aquestes indústries
foren conegudes a la zona amb el nom de prats d’indianes.
Això ens indica que a partir de 1750 podem parlar d’un
canvi qualitatiu en l’ús del sòl que passà d’un aprofitament
bàsicament agropecuari a la implantació industrial encara
dins l’estadi de manufactura, obrint el pas a la instal·lació
de la indústria mecanitzada tot destruint les formes d’ex-

plotació del sòl en l’Antic Règim feudal, al mateix temps que
la burgesia començava a prendre posicions en la propietat de
la terra.
A partir d’això Sant Martí comença a veure un procés
de creixement demogràfic que s’anirá accelerant a mesura
que passin els anys, i que és degut, fonamentalment, als
estatges que construïen els industrials al voltant de les seves
fàbriques i que serien el lloc d’habitacle ideal per als
treballadors que les feien funcionar; amb això canvià també,
per tant, el tipus de vivenda que es construïa, i que d’ara
endavant respondrà a les necessitats de la creixent indústria.
Per tal d’apreciar aquest creixement demogràfic del
que ara parlàvem hem adjuntat una taula estadística treta
d’un article de Ramon Grau i Marina López a la revista Serra
d’Or l’any 1973 (07).
És a partir d’aquest moment que comencen a diferenciar-se els nuclis urbans que donaran pas als barris de la població: La Sagrera, La Muntanya, La Llacuna, El Clot, El Poblet,
etc...
Sant Martí de Provençals comença el nou segle amb uns
1.900 habitants, amb 20 prats d’indianes instal·lats en el seu
terme, amb els seus nuclis urbans i parròquia d’estil gòtic que
s’alça entre el que avui és la Verneda i la Sagrera; en definitiva
Sant Martí de Provençals és ja una població important en el pla
de Barcelona que jugarà un paper destacat en la resistència
contra les tropes invasores franceses.
Si analitzem detingudament la taula que hem adjuntat
veurem que a partit de 1846 Sant Martí coneix un increment
quantitatiu molt important en el creixement de la població,
passant d’un índex de creixement de 12 habitants per any durant el període 1787-1846 a un índex de 492 habitants per
any en el període 1846-1860.
Aquest nou impuls és fruit de la implantació de la
indústria mecanitzada en el marc de la revolució industrial,
que fa que famílies senceres que venen de zones agrícoles
arribin a la localitat en busca de feina, que els nuclis urbans
dels que parlàvem abans eixamplin els seus límits, que es
facilitin els serveis mínims a la localitat per a donar el pas
definitiu vers una població eminentment industrial.
Apareix d’una forma decisiva el fenomen de la immigració.
Entre les raons que ens fan pensar en la conveniència
dels industrials per a instal·lar les seves fàbriques a Sant
Martí trobem el baix preu del sòl que els hi resultava altament
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rentable, l’absència d’un impost per la construcció d’indústries (08), la facilitat per a trobar aigua que tan necessària
era per l’obtenció de l’energia que feia moure les màquines, i
per últim la tendència de l’època a concentrar les zones
industrials i residencials dels treballadors i permetre,
d’aquesta forma, que Barcelona creixi com a ciutat residencial de la burgesia i centre de comerç de Catalunya.
Tots aquests factors fan que en la segona meitat del
segle XIX aparegui el Poble Nou ple de xemeneies i amb una
creixent activitat industrial que disputava amb la del Clot i
que fóra objecte d’enfrontaments entre ambdós barris fins
l’annexió a Barcelona; baralles que queden de relleu amb els
intents de l’Ajuntament per tal d’igualar la situació en què es
trobaven els dos barris (quan es va construir el mercat cobert
del Clot es van iniciar les obres por cobrir el del Poble Nou,
l’edifici de l’Ajuntament situat al Clot té la façana orientada
al Poble Nou, així com d’altres exemples que podem trobar
d’aquesta rivalitat, entre ells l’intent de segregació del Poble
Nou que mai no aconseguí).
Unes dades publicades a «El Martinense», publicació
de Sant Martí de Provençals, amb motiu de la seva Festa
Major el 11 de novembre de 1878 ens parlen de la situació
que es trobava el poble l’any 1855; en aquest any el cens dona
un nombre de 7.096 habitants repartits en 787 cases, hi havien 110.098 àrees i 83 centiàrees de terra dedicades a l’agricultura on s’hi cultivava cànem, mongetes, sègol, blat i blat
de moro bàsicament, hi havien 57 fàbriques entre les que
destacaven les de blanqueig, estampats i filats de cotó,
aquestes fàbriques donaven treball a 1.580 homes, 584 dones, 498 nois i 167 noies.
Daavnt d’això ens trobem amb una situació sanitària
veritablement desastrosa; per una banda encara hi ha zones
greument antihigièniques on s’hi aglomeren els desperdicis
del bestià, la brutícia, etc... (en aquesta època encara trobem
denominacions com «el prat de les febres») i per altre banda
la seguretat en el treball es quelcom oblidat i no és difícil
trobar notícies de nens que s’enganxen els braços a les
màquines o d’altres tipus d’accidents de treball.
Sant Martí de Provençals s’ha convertit en un complex
de fàbriques i magatzems que donen treball als habitants
del poble així com a molts treballadors de Barcelona, no és
casual que a l’època se l’anomenés “l’obrador de Barcelona”

o fins i tot “la Manchester catalana”.
Aquesta mateixa condició de població industrial fa que
en ella hi conflueixin els moviments polítics i socials de l’època,
jugant-hi un paper important els cercles republicans que s’hi
formaren. Totes les corrents ideològiques de l’època hi troben
un ressò a Sant Martí, així podem trobar nuclis de cabetians
que participaren en algunes expedicions a París, cercles de
treballadors anarquistes, es formaren també cooperatives de
treballadors, s’organitzaren vagues contra les males condicions laborals i reivindicant més sou o més seguretat en el
treball, entre d’altres podem fer esment a una vaga de boters
que va haver-hi i que durà dos anys i mig fins que l’amo de la
fàbrica es va decidir a tornar una màquina que havia comprat
i readmetre tots els treballadors (09).
Aquests conflictes socials s’anirien agreujant durant
el temps i sobretot al voltant de 1882 prengueren molta força
degut a la crisi que atravessava el país i que va deixar a
molts treballadors sense feina; en els diaris de l’època podem
trobar notícies de continus enfrontaments entre grups de
treballadors i la Guàrdia Civil.
La vida associativa de Sant Martí de Provençals, però,
no es limità a les organitzacions de caire reivindicatiu dels
treballadors; és a la segona meitat del segle XIX que es comença a crear la xarxa d’entitats culturals i recreatives que
caracteritzaren a Sant Martí com una de les poblacions amb
més vida social, així trobem el Centre Catalanista del Clot
creat al 1879, el Foment Martinenc que data de 1877; l’Aliança
del Poble Nou amb una gran tradició des del 1869. També es
crearen entitats de tipus cultural per als treballadors, com
l’Ateneu de la classe obrera del Poble Nou, l’Ateneu obrer del
Clot, etc...
Sens dubte Sant Martí era una de les poblacions que
més vida cultural tenia, s’hi organitzaren jocs florals en
diferents indrets de la població, es celebrava la festa del
carnestoltes..., el principal exponent de la tradició cultural
del poble el constitueix l’elevat nombre de publicacions
periòdiques que hi havia, entre elles “El Martinense”, “La
Unión de los Pueblos”, “L’arch de Sant Martí”, “El eco de las
Afueras”, “La Unión Martinense”, “La Antigua Unión”, etc.
És precisament gràcies a aquestes publicacions que
hem pogut trobar alguns cens laborals que ens permeten
seguir el desenvolupament industrial de la població; així
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pobles del pla; les mateixes necessitats d’expansió de la ciutat
en convertir-se en un dels nuclis comercials i de serveis més
importants de l’Estat i els projectes del Pla Cerdà van fer que
el 20 d’abril de 1897 Sant Martí quedés incorporat, junt amb
la resta dels pobles del pla (excepte Sarrià i Horta), a la
ciutat de Barcelona, no sense haver ofert tot tipus de
resistència com ho demostren els diaris de l’època i les actes
dels respectius ajuntaments.
Sant Martí: Suburbi industrial
de Barcelona
Hem vist doncs que el 20 d’abril de 1897 es produí la
tan temuda i esperada annexió.
Mentre el segle XIX fou el període d’esplendor total per
a Sant Martí de Provençals, l’acabament d’aquest i el primer
terç del segle XX representaren el procés de despersonalització
i la seva fragmentació en els barris que ja antigament el formaven. Tot això agreujat per la repressió que significà l’acabament de la guerra civil i els quaranta anys de dictadura.
L’anexió arribà en un moment de recessió econòmica
soferta per tot el país. Això creà a part del malestar de les
classes populars, una angoixa en els empresaris d’aquests
pobles, primordialment de Sant Martí i Sants.
La preocupació venia donada per dos factors:
a) incorporació del potencial industrial a l’estructura pròpia
de Barcelona.
b) els impostos que es pagaven a Barcelona eren molt més
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trobem en «El Martinense» de data 2-12-1879 un cens laboral segons el qual hi havien a Sant Martí 103 fàbriques mogudes per 271 calderes, la majoria de les quals eren de blanqueig,
estampats, tints o filats, algunes siderometal·lúrgiques, curtits i farineres.
En aquest moment arriba al punt àlgid la contradicció
entre una població industrial i la dolenta administració duta
a terme por part de l’Ajuntament, en un article aparegut a
«El Martinense» del 11-XI-1878 diu: “Importante bajo todos
conceptos como es, esta población, se encuentra lo peor urbanizada por la casi siempre mala administración que ha tenido, siendo hora ya de que se levante de este letargo para ser
digna de sí misma cual se merece”.
Seguint el creixement industrial ens trobem que la
guia de Sant Martí de Provençals de 1888 (10) hi són registrades 243 fàbriques; que la població conta amb 2.463 edificacions i 3/4 parts dels habitants són emigrants; assisteixen
a l’escola un total de 4.600 alumnes sobre un nombre
d’habitants superior a 33.000; i Sant Martí ocupa una superfície de 1.338 hectàrees amb 83 àrees, dividit en 5 districtes i
19 barris.
Totes les lluites obreres de les que abans hem parlat
van confluir l’any 1890 en la celebració del primer 1er de
Maig, des de feia més d’una setmana s’estava preparant
l’assistència dels treballadors de Sant Martí al mitin que
s’havia de fer al Teatre Tívoli de Barcelona en el qual hi podem trobar una important representació encapçalada per
una gran pancarta.
El dia 27 d’abril 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 (11).
El dia 7 de maig, 4.000 treballadors de Sant Martí
decidiren en assemblea reivindicar la jornada de deu hores
com a pas intermig per les vuit hores: motiu pel qual la vaga
general es perllongà a Sant Martí fins el dia 12 (12).
En aquesta època trobem el poble de Sant Martí de
Provençals immers en una altre lluita no menys important,
l’intent d’annexió a Barcelona i el que això significava. Des de
feia anys a Barcelona dominava l’idea d’annexionar tots els
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elevats que els que pagaven en aquests municipis.
Per altra banda, els pressupostos sumats de tots
aquests municipis representava una quarta part del pressupost de la capital (13). No cal dir que la reacció fou molt forta
i es reflexà en la premsa autòctona.
L’annexió suposà de principi l’agreujament de Sant
Martí en la seva condició de suburbi. En aquests moments la
població rondava a l’entorn dels 40.000 habitants i al 1910
sobrepassava els 67.000. (14)
Sant Martí era un municipi plenament desenvolupat
industrialment i alhora un poble insalubre on els obrers patien
los conseqüències d’una planificació urbanística i sanitària
nefasta.
A tot això es juntava la crisi econòmica que feia baixar
desmesuradament el poder adquisitiu del sou dels treballadors. La situació en general influenciaria els esclats revoluciona-ris de principi de segle i arrelaria una tradició d’esquerres als barris de l’antic municipi.
En aquest malestar trobarien els radicals el terreny
abonat per les seves accions. Degut, en part, a la forta immigració soferta. El que és del tot cert és que el Centre Radical
a Sant Martí tingué gran influència.
Durant la vaga de 1909 (Setmana Tràgica), els radicals
proporcionaren armes al poble i els seus militants destacaren
en les accions contra les dues esglésies que es varen cremar
(Sta. Maria del Taulat i Sant Martí del Clot) i altres edificis
religiosos, escoles, convents...
El dia 1 d’agost tingué lloc un important assalt a una
comissaria del Clot que produí tres víctimes civils i set policies
greument ferits (15). En aquest acte destacà un personatge
anomenat Carmen Alaucht pertanyent a «Las Damas Rojas»
(secció femenina dels radicals) (16).
En definitiva, la Setmana Tràgica portà a Sant Martí
de Provençals una forta repressió per part de la patronal que
decreta un lock-aut de tres mesos. També portà el descrèdit
dels radicals per part del poble que es sentí enganyat un cop
finalitzada la vaga.
Sant Martí anà perdent mica en mica les seves particularitats com a municipi independent, en favor dels barris que
havien nascut en el segle passat, Clot, Poble Nou...
El barri mostrava una fisonomia trencada por les
fàbriques i tallers, i l’Ajuntament de Barcelona ignorava les
més mínimes reformes que calia portar a terme.
Durant la segona República els barris de l’antic Sant
Martí es mostraren clarament d’esquerres dominant por sobre de totes les corrents, l’anarco-sindicalista. Al gener es

produí una revolta protagonitzada per CNT-FAI que fracasà a
tot l’Estat espanyol i que, al Clot, tingué una força destacada, tot i el sou fracás (17).
Alhora les entitats del barri seguien desenvolupant
una tasca pròpia, mentre en naixien de noves.
Quan esclatà la guerra civil el barri patí certes alteracions, moltes de les fàbriques allà instal·lades foren destinades a la fabricació d’armament.
En acabar la guerra el Clot tingué que suportar una
gran repressió com a barri obrer que era.
No cal recordar el que la desfeta de 1939 significà per
Catalunya i tot l’Estat espanyol. El triomf del franquisme
portà quaranta anys d’oblit de la nostra història i les nostres
tradicions. I és ara el moment de recuperar tot allò que va ser
nostre i que ens arrabassaren per la força.
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Sant Martí: mil anys d'història

Situació fins el s. XVII
Pla a l’Est de Barcelona entre les antigues muralles i el Besòs, i la muntanya del Carmel i el mar. Zona amb grans extensions
d’aiguamolls, degut al terreny poc accidentat i al veinatge amb el Besòs. Zona insalubre, poc poblada fins l’adveniment
de les primeres indústries.
1100
Notícia sobre les esglésies de Sant Andreu i Sant Martí (aquesta esdevingué sufragània de Santa Maria del Mar). Sant Martí és
molt utilitzat por acampades militars en els setges de Barcelona.
s. XIII
Separació clara de les zones d’influéncia de S. Martí i S. Andreu.
1469
Guerra amb el Duc de Lorena (en temps de Joan II).
1651
Finalitza la guerra dels Segadors (exèrcits d’en Joan d’Àustria), i el setge es fet des de Sant Martí.
1697
Els francesos de Lluís XIV també acampen a Sant Martí.
1714
Les tropes de Felip V també. Decret de Nova Planta i independència dels municipis foranis. La Ciutat de Sant Martí
comprèn llavors 1338 Ha.
1768
En aquest any hi trobem a Sant Martí 18 prats i 22 fàbriques. L’existència dels aiguamolls que fou la causa del seu lent
creixement, serà un dels factors d’importància del seu desenvolupament industrial als segles XVIII i XIX. S’aprofiten de
les aigües sobretot empreses tèxtils (d’indianes) el que provoca el dessecament dels aiguamolls.
El creixement industrial serà forà discriminat i segons els interessos de la producció. La població es densifica
a l’entorn de les fàbriques i el camp sanitari resta
totalment abandonat (febres, pesta...).
1840
Primera vaga de que tenim noticia a la fàbrica Puigmartí Anchon, Anchon i Cia.
1851
Carretera que uneix el Clot amb el Poble Nou (Icària). Diferenciació dels nuclis que composen Sant Martí: Camp de l’Arpa, Clot,
Sagrera, El Teulat (el Canyet), el Poble Nou.
1853
En el nucli del Clot, hom hi establí els tallers del ferrocarril Madrid-Saragossa-Alacant (M.Z.A.) fins ara de la R.E.N.F.E. en uns
terrenys cedits per l’ajuntament.
1859
Es aprovat el pla de Reforma i Eixample de Barcelona: «El Pla Cerdà».
1865
Construcció de l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals a l’indret del Clot.
1866
Per aquest any aproximadament s’hi instal·la la llum de gas.
1870
Vaga de boters, que durarà dos anys i mig, assolint el triomf, amb la readmissió dels obrers acomiadats.
1879:
Gran crisi del sector fabril, que deixà sense feina a molts martinencs. El canvi de tècniques fabrils i la congestió urbana que fa
entrar en crisi al sector, anat-se moltes fàbriques a zones menys congestionades i barates. Tot això du a moviments
especulatius en els terrenys abandonats.
1880-1888
Moviment immigratori, especialment provinent de l’Aragó i del País Valencià.
1884
Primer tramvia, que passa pel carrer del Clot.
1890
Commemoració per primera vegada de l’1 de Maig a Barcelona. El 7 de Maig en una explanada del carrer del Clot,
4.000 treballadors discuteixen sobre el miting de l’1 de maig a Barcelona.

89 auro invento-02-juny 2021

CRONOLOGIA MÉS IMPORTANT DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

90 auro invento-02-juny 2021

Sant Martí: mil anys d'història

1897
Any de l’Annexió a Barcelona dels municipis del pla. El centralisme barceloní no va millorar els problemes de Sant Martí, més aviat
el contrari. En aquest any la població de Sant Martí de Provençals era ja de 40.000 habitants i en ple procés d’expansió industrial.
1908
S’inaugura el servei d’autobús «La Catalana» entre el Clot i Poble Nou.
1909
Setmana Tràgica a Barcelona: A la darrera setmana de juliol, és atacat el “Tramvia de Foc”, la policia disparà contra els
treballadors. Es munten barricades que són esbotzades per l’exèrcit amb quinze canonades el cinquè dia del
començament dels disturbis.
1910
La població de Sant Martí de Provençals ja és de 67.100 habitants i totalment industrialitzat.
1917
Es convocat el concurs pel “Pla d’enllaços” amb els municipis foranis (en Leon Jaussely).
1923
Es produeix un atemptat en el camp del Sidral i són morts a trets dos membres del somaten (inscrits al Sindicat Lliure).
1929
Segona onada d’immigracions. Inauguració del «Metro transversal».
1933
Intent per part dels veïns llibertaris de la C.N.T. i F.A.I. de proclamar l’abolició dels diners. El nou règim durà poques hores.
1936-1939
Col lectivitzacions de fàbriques i tallers, i guerra civil.
1953
Realització del “Pla d’Ordenació de Barcelona: “Pla Soteres”, l’únic després del “Pla Cerdà”; el Pla pretén trencar el creixement
en “taca d’oli” i canviar-ho per un esquema nuclear de desenvolupament comarcal.
1953-1954
Prolongació del «Metro Transversal» del Clot fins a Fabra i Puig.
1955
Creació de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
1956
El Pla del 53 es instrumentalitzat pels plans parcials en termes d’especulació.
Pla Parcial «Llevant Nord»: Actuació a l’indret nord de la Gran Via (Autopista a Mataró)
de la Plaça de les Glòries Catalanes fins el terme de Sant Adrià.
S’autodefineix com a “...d’extensió i canvi de qualificació”. El Clot també és afectat pel Pla Parcial de la «Meridiana»
i és anomenat com de «...Remodelació», provocant un creixement especulatiu al voltant de la Meridiana.
1958
«Pla Meridiana»: Canvi de l’ús del sòl: de tolerància vivenda-indústria passa a ser residencial intensiu urbà. Aprofitant
l’augment de les plus-vàlues derivades de la construcció d’aquesta via ràpida, arribant a ésser permeses 12 plantes
d’alçada (Edificis Pantalla). Reacció de protesta pública en el barri.
1960
Pla General d’Acció Municipal per Barcelona.
1964
Creació de la Comissió Técnica per la Revisió del Pla Comarcal (Intent d’ampliació de l’Àrea Metropolitana a la Zona Sud
de la província de Barcelona). Cap un organisme unitari.
1966
Fi dels treballs del «Pla Director Àrea Metropolitana de Barcelona». De fet el barri es va triturant degut a aquestes successives
actuacions urbanístiques (Meridiana, Autopista, Aragó...).
1974
Revisió del Pla Comarcal de Barcelona.
1975
Setembre: creació de l’Associació de Veïns del Clot i Camp de l’Arpa.
1976
Aprovació i publicació en el B.O.E del «Pla Comarcal de Barcelona».
1976-1979
Moviment de denúncia del Pla Comarcal, reivindicatiu dels terrenys de R.E.N.F.E. i altres, recuperació de les festes...

texts bàsics
Francesch Carreras y Candi

GEOGRAFIA GENERAL DE CATALUNYA.
CIUTAT DE BARCELONA
La "Geografia General de Catalunya" es va editar en sis volums entre 1908 i
1918. El sisè està dedicat a la ciutat de Barcelona. Constitueix una referència
bàsica sobre la història del municipi i els seus voltants. Reproduïm la part
dedicada a Sant Martí de Provençals (entre les pàgines 1019 i 1038) mantenint
la numeració de les notes.

Francesch Carreras y Candi (1862-1937),
historiador i polític. Regidor de
l'Ajuntament de Barcelona i president de
la Reial Acadèmia de les Bones Lletres.

l’Ajuntament no cuydava de fer l’arrendament, posaren bans
y llogaren hòmens per fer crides, quedant-se-l ells per 1.800
ll. ab rebaxa exhorbitant. La Obra cuydava de mantenir lo
mestre de minyons. Lo primer que tingueren en aquest poble,
fóu en 16 Maig 1770. Era Joan Clapers, guanyava 142 ll. al
any, tenint que fer de secretari del Ajuntament”.

La proximitat del dit municipi a
Barcelona, motivà s’hi instalassen
los defraudadors de drets, que tant
abundan prop de les grans urbs, y
que avuy s’han trelladat a Sant
Adrià de Besòs y a Collblanch
(Hospitalet). Quan prohiví
l’Ajuntament de Barcelona vendre
vins y licors extramurs (1 Febrer
1822), aumentaren mólt aquests
establiments a Sant Martí
Fina a desaparèxer los béns de la Obra, per les lleys
desamortisadores, axò es, fins 1850, durà a curta diferencia
semblant estat de coses.
Lo segell que usà lo municipi durant lo segle XVIII, fins
la meytat del XIX, duya la imatge del Sant Cavaller, mentre
parteix la capa ab lo pobre, que era Jesucrist. En 1848 l’havia
cambiat ab los atributs de Sant Martí bisbe y cavaller, y al séu
costat les barres y la creu del segell de Barcelona. En 1855
adoptà lo lambel de Provenza. Creyèm que pertany també al
Municipi, y no a la Parroquia lo segell circular del Sant Bisbe.
Altre segell de la Alcaldía, que ostenta al mitg un llibre obert
(la Constitució), nos diu En Rivera, trovar-lo usat en 1842 y en
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Sant Martí de Provençals, la vella església sub-urbana de
Barcelona (2687), se transformà en Municipi ja abans del
1714 (2688). Sa superficie sigué, en sos derrers temps, de
1.338 hectàrees. La constant retirada de les aygües de la
mar, en l’espay de deu segles, ha fet quasi doblar la superficie a la antiga sufragània barcelonina. Lo calificatiu de
Provençals, que ja existeix en 989, gens té que veure ab la
existencia de la Provença del Sur de les Galies (2689), y si
que pot devallar del agri provincialis de la època romana.
Dels camps barcelonins, ne conservà la Ciutat al incautarse, lo rey Felip, de tots llurs béns, unes pexeres o pasturatges
a Provençals. Constant, en 1771, al catastro de Sant Martí,
que hi tenía Barcelona, 200 mojades (2690).
Explica En Joaquím Rivera que, durant lo segle XVIII,
la Obra de la Esglesia “era la verdadera administradora de la
població, ja per los béns que possehía, com per les franquicies
de que gosava, essent los regidors tant sols executors de sos
manaments. En 1794 tenía de rèdit l’arrendament de la carn,
que li produhí un benefici de 2.000 lliures, invertides en obres
de la esglesia. També tenían arrendats quatre hostals o
tavernes, les fleques y altres cases en lo Clot y Sant Martí. La
taba dels arrendaments la feyan los obrers, cuydaban de la
subasta los regidors y aquells firmavan lo contracte, cobrant
los drets. Los pagos ordinaris los feya lo Rector, y los extraordinaris, los ordenava per decret lo Vicari General”. “A fi de
que tingués, l’Ajuntament, alguna quantitat per pagar los
gastos menors, y no abonats, la Obra li concedí, en 1796, 3
quartos per cada moltó o ovella que-s matés y al any següent
li concedí lo meteix per endevant per posar un guarda per les
verdures. En 28 Juliuol 1816, vegent los Obrers, que
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Portada de la monumental obra de
Carreras i Candi

un sol document, afegint que “corresponent a la època revolucionaria, duraría poch temps lo capritxo de tal sello”.
La proximitat del dit municipi a Barcelona, motivà s’hi
instalassen los defraudadors de drets, que tant abundan
prop de les grans urbs, y que avuy s’han trelladat a Sant
Adrià de Besòs y a Collblanch (Hospitalet). Quan prohiví
l’Ajuntament de Barcelona vendre vins y licors extramurs (1
Febrer 1822), aumentaren mólt aquests establiments a Sant
Martí (2691).
Un dels arbitris més utilisats en los municipis adjunts
a Barcelona, en la primera meytat del segle XIX, sigué
l’arrendament de les herbes de tot lo terme durant l’hivern,
renunciant quiscún proprietari a les herbes propries en benefici
del comú. A Sant Martí s’arrendaren “al publich subast”, en
7 Desembre 1836 “per los pagos extraordinaris a que está
subgecte la població”.
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A mitjans del segle XIX
perjudicavan notoriament a
Provençals, d’una part, la riera
d’Horta, d’areny insuficient y
extremadament alt; d’altra, lo
tortuós torrent de la Guinèu, de
nivell axecat, desayguant a uns
camps demunt la carretera de
Mataró y sovint inundats
A mitjans del segle XIX perjudicavan notoriament a
Provençals, d’una part, la riera d’Horta, d’areny insuficient y
extremadament alt; d’altra, lo tortuós torrent de la Guinèu,
de nivell axecat, desayguant a uns camps demunt la carretera de Mataró y sovint inundats; y, finalment, la cequia de la
Llacuna, construida per los matalassers en males condicions
higièniques. A més, los vehins bevían aygua de pou “cargada
de partículas nocivas por los mismos adobos que se ponen en
las tierras”, motivant febres intermitents y altres malaltíes.
Solicitades de Barcelona 12 plumes d’aygua de Montcada
(22 Febrer 1849), les obtingueren pagant-les a 4.000 reyals
la pluma (17 Febrer 1853), inaugurant una font al Clot, y
altra al Taulat, prop lo cementiri general (Agost 1854).
La illuminació per gas s’hi posà en 1866, y en 1875 la
substituí lo Municipi a la antiga del petroli en los fanals dels
carrers (22 Juliol 1875).
Los proprietaris del 1870 en avant, supliren deficiencies
del Ajuntament, construint algunes cloaques (2692). En

Setembre 1894, Sant Martí aprovà la xarxa general de
cloaques.
L’Ajuntament tractà de fer Ordinacions Municipals (17
Janer 1894), que no realisà.
Pochs recorts conserva Sant Martí de son remot passat
(2693). Fora de sa gòtica esglesia de la Sagrera y de la creu
de terme (veja-s pls. 411 y 459), sols retrauen, los escriptors
de la localitat, lo molí de la Verneda, immediat a Sant Adrià
de Besòs, per haver-hi servit de mosso lo general Manso; la
torra del Fanch, de gòtichs finestrals, situada al peu de la
carretera; la torra dels Pardals (segurament dels Pradals),
situada prop del Guinardó y al límit de Palomar; y la torra de
Sant Joan de Malta, entre lo Clot y lo Taulat, antiga mansió
dels cavallers hospitalaris (2694). Totalment restaurada,
aqeusta derrera, en 1705, per Frà Nicolau de Cotoner, havía
perdut son caràcter. Frà Joseph de Ros y de Sorribes, en 1730,
erigí la petita capella de Sant Joan, hont fins 1890 s’hi
celebrava missa en la festa patronal.
A les derreries del segle XVIII començan a establir-se
algunes fàbriques a Sant Martí, titolant-les lo poble prats
d’indianes . Les aygües xuclades per tanta maquinaria,
desaparegueren del flor de terra, en benefici de la salut pública. Com la majoria de les industries barcelonines s’instalan
en aquest terme, pren nom d’Obrador de Barcelona ,
congratulant-se, a mitjans del segle XIX, d’ésser la població
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més industrial d’Espanya. D’aquí que, en Març de 1882, se
promogués una suscripció per erigir un monument a la Industria. Cercant treball, s’hi acoplà gent forastera de totes
procedencies y mólta extrangera, prescindint de ses condicions
de sanitat, que eren les pitjors del Pla de Barcelona (2695),
y fins del vehinatge del cementiri general. Per axò hi havían,
en 1895 encara, entre lo Clot y la Sagrera, fàbriques titolades
Prat de les febres (proprietat d’Antòn Cabús y C.ª), y Febres
noves (proprietat dels germans Solà), noms altament
expressius.
Los vehins d’aquest poble, refractaris a donar soldats,
instituiren un mont-pío o germandat de caràcter popular
“que, en auxili dels fadrins, contribuirà en lo pago de tots los
gastos y preu que costarà la compra dels soldats que-s deuen
apromptar” (1 y 2 Març 1818), funcionant mólts anys, però
desapareguda ja en 1840.
Durant les turbulencies del 1868 al 1874, Sant Martí
estigué dominat per elements obertament revolucionaris.
Permeteren tot seguit obrir al culte una capella evangèlica
(10 Febrer 1870). Una cinquantena de carlistes, entrant a
Sant Martí prengueren les armes de Casa la Vila y mil pessetes
del Dipositari Municipal (26 Novembre 1872). Organisà
l’Ajuntament una companyia de movilisats per la sua defensa (12 Janer 1873), y, en 1874 (26 Març), armà una guardia
municipal de vuyt hòmens, un capità y un corneta. En 11 Febrer 1873 demanava al Congrés, que si dimitia lo rey Amadèu,
se proclamàs la república democràtica federal, y que
s’anunciàs “desde lo alto del Capitolio que no habrá ya más
Reyes”.
Simultaniament se nota lo desgavell de sa administració municipal, de que may més devia curar. Ja en 1870 (24
Març), pretén fer un emprèstit de 20.000 escuts, que no pogué

Cresqué Sant Martí, y se formaren
en llochs prou separats tres barris
coneguts per Sagrera, Taulat y
Montanya; del 1885 en avant se
consigna un quart barri, lo Clot
cobrir en 20 Octubre 1870. Son pressupost es un model de
progressió ascendent en les despeses, passant, en vint anys,
de 146.764 pessetes que consignà en 1877, a 2.134.903,52
pessetes consignades en 1896-1897 (2696). Axò no fóra res
si, paralelament ab tal progressió, la municipalitat no
s’endeutàs y sovint no tingués d’emetre làmines de 250 pessetes al 6 per 100 del préstech municipal, de les que, en Novembre 1891, se-n féu la quarta emissió. Lo deute municipal

montava, en 30 Juny 1891, a 1.349.150,57 pessetes, y en 31
Desembre 1893, a 1.554.407 pessetes. En 1893 lo total dels
valors, proprietats y drets municipals se suposava ésser de
955.080 pessetes.
Cresqué Sant Martí, y se formaren en llochs prou separats tres barris coneguts per Sagrera, Taulat y Montanya; del
1885 en avant se consigna un quart barri, lo Clot. En 1843 hi
son creats alcaldes especials per quiscún barri, suprimits als
tres anys (22 Abril 1845) “por haber suficientes regidores en
todos los barrios”. En 20 Febrer 1854 se dividí lo terme en dos
districtes: lo primer contenint los barris del Clot (ab dues
seccions) y de la Sagrera; lo segón constituint los de Taulat
(ab dues seccions) y de la Montanya. En 27 Janer 1883 se
dividí en cinch districtes y dinòu barris: foren aquells lo Clot,
o sía lo centre, quin radi principal era la carretera de Ribes;
Sagrera, radicant en la vella esglesia; Camp del Arpa, ab
l’”Ensanxe” de Sant Martí (antiga Constructora Catalana);
Montanya o part NO. del terme, y Poble Nou, junt al mar. 1886
se cambiaren alguns noms de carrer (2697).
Dels periòdichs que s’han publicat a Sant Martí,
solzament ne tením dèbil conexement (2698).
No es possible donar compte circumstanciat de tots
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Segells del municipi de Sant Martí
de Provençals
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Medalla commemorativa feta de ferre
fós, de 73 centímetres de diàmetre,
encunyada a la inauguració dels
Tallers de Font, Alexander y C.ª, que
descrigué Víctor Balaguer, axís com la
visita a ells feta per los Ducs de
Montpensier (31 Octubre 1857)

los centres d’urbanisació que han existit a Sant Martí mentres
s’anà formant. Lo poble ha designat alguns d’ells ab noms de
poca durada, ja per sumar-se lo poblat a un més important,
ja per prosperar altre segón nom. Existí en sos derrers temps
una extensa àrea constituida per víes del progecte Cerdà, que
no rebé cap nom popular, conexent-se per l’oficial dels carrers
urbanisats. Agafa des del límit ab Barcelona, carrer d’Aragó,
carretera de Ribes y barriades del Camp del Arpa, Clot y Fort
Pío (2699). Rebé impuls, en 15 Juliol 1885, ab la obertura
del carrer del Dos de Maig (des de la carretera d’Horta a la de
Ribes), y en 891, ab la de la Gran Via. Allí hi accionà, d’una
manera especial, la Comissió d’Ensanxe de Sant Martí, des de
la seva constitució en 1882 (2700).
Al aprovar-se lo progecte de noves urbanisacions d’En
Cerdà (1858), enclohent a totes les barriades de Sant Martí,
ja algunes d’elles començavan a ajuntar-se, com lo Clot y
Camp del Arpa en la part alta, a les que sols separa lo ferrecarril de França, y la Llacuna y Poble Nou en la baxa. Llurs
poblats son una barrera a la continuitat de les grans vies
modernes del progecte Cerdà, des del carrer de les Corts a la
montanya.
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Les urbanisacions realisades per
l’Ajuntament de Sant Martí
modificant o ampliant lo progecte
d’En Cerdà y les que ha continuat
aprés en dit terme l’Ajuntament de
Barcelona, estàn fora de la lley
Però encara no es axò lo pitjor: sinó que les urbanisacions
realisades per l’Ajuntament de Sant Martí modificant o ampliant lo progecte d’En Cerdà y les que ha continuat aprés en
dit terme l’Ajuntament de Barcelona, estàn fora de la lley,
malgrat los treballs fets per legalisar-les en 1895 y 1896. Lo
progecte de modificacions del pla d’examplament del terme
de Sant Martí de Provençals fet per N’Ubalt Iranzo, l’Ajuntament acordà exposar-lo al públich en 17 Juny 1909. Fà prop
de set anys d’aquest acort (Maig 1916) y encara no s’ha
complimentat (2701), creant una situació gravíssima a la
barriada, puix priva d’establir-hi la xarxa de cloaques y de
realisar obres d’urbanisació.
Estadística de població: en 1846, 2.444 habitants;
que passan ja a 9.333 en 1860; a 23.982, en 1877; a 24.829,
en 1883; a 32.695, en 1887; y a 67.677, en 1910.

Taulat o Poble Nou son dos noms aplicats, durant lo
segle XIX, a la part baixa de Sant Martí, junt a Barcelona. En

segles precedents hi existía lo Canyet, que-s trobava en lo
camí del portal de Sant Daniel, immediatament d’haver passat
lo pont del Bogatell, dels Angels Vells per existir allí lo monestir
de dit nom (veja-s p. 907) Al Canyet solían cremar-se los
heretges condemnats a mort per la Inquisició (2702), y en lo
segle XVII hi enterraven “la Carn de Basileu se mata en los
Escorxadors” (2703). Posteriorment y fins lo primer terç del
segle XIX, dexavan allí los animals morts després de tretes les
pells, acudint-hi, de nits, los llops, atrets per la fetor d’aquelles
carns. Lo lloch dit Taulat substituí y féu perdre lo nom de
Canyet. Quedà vinculat, en la segona meytat del segle XIX, lo
de Canyet, a una fàbrica de séus d’animals, manada tancar
en 1864 (2704).
Existía lo Taulat al començar lo segle XVII, y en lo XVIII
abundavan les sinies. Per ésser solitari, en 1822 (veja-s p.
828) s’hi féu lo cementiri general de Barcelona. Tot seguit
començà a prosperar. Cases y més cases s’hi edifican a partir
del 1838, que van crexent ab les industries allí implantades
y ab lo moviment comercial que hi aportà la estació del camí
de ferro (1845), y la gran fàbrica Material para ferrocarriles
y construcciones, naxent un Poble Nou, que inútilment alguns
pretengueren batejar ab l’estantís nom d’Icaria (2705). La
veu popular s’imposà y fins lo nom Taulat cedeix al de Poble
Nou, únich dominant. Lo barri restava aillat de Sant Martí,
quin Municipi, en 1847, se preocupà d’juntar-lo ab lo Clot,
tractant d’examplar lo torrent de la Guinèu fins a 24 metres.
Quatre anys aprés obría una carretera en direcció de la de
Sant Joan de Malta, lo que “sería un motivo par que jamás los
vecinos de aquel Barrio pudieran segregarse de San Martín”
(3 Abril 1851) (2706). L’esperit d’autonomia municipal germinava en 1851; es un fet en 1860 y 1863, y cristallisa, en
1870, per un acort del Ajuntament de Sant Martí, favorable a
la constitució del nou municipi, que revocà la Diputació (18
Octubre 1870) (veja-s pls. 941 y 956). Quasi sempre existía
guerra electoral entre los del Poble Nou y del Clot. Per mitigar
aquest divorci, los regidors de Sant Martí realisaren continuats
esforços. Axís en 1863, la processó del Corpus, que sols
arribava a la creu de terme, voltant fins lo pont del Rech y
d’allí girant cap a la parroquia, la feren arribar fins al Taulat,
retornant prop de la mitja nit. Aytambé per acallar als del Poble Nou, construiren la nova casa de la Vila, lo més avall possible del Clot, encarant la façana al Taulat. Al construir al
Clot mercat cobert (11 Febrer 1887), també se féu cobrir lo de
la Unió al Poble Nou (25 Febrer 1887), acabant-se tots dos en
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1889. Quan en 1886 (23 Juliol) s’acordà establir per Sant
Martí, axò es, lo 11 de Novembre, una fira popular, consemblant
a la de la Mercè, de Barcelona, se prengué idèntich acort per
al Poble Nou, en lo día de sa festa major, lo 12 de Setembre.
Però sempre, los vehins d’aquest, se conceptuavan disgregats
de Sant Martí y encara se-ls troba en 1895, datant los documents a nom de Poble Nou o Pueblo Nuevo, com si fós un municipi diferent (2707).
Barcelona logrà agregar-se la àrea del cementiri del
Poble Nou (9 Novembre 1848) y pretenía privar la construcció
de cases prop de ses parets (1851), delimitant-se per la
Junta de Sanitat lo lloch hont devían fer-se les noves
construccions (10 Juliol 1852), origen dels actuals carrers.
Des dels primers anys de la seva formació, s’ha caracterisat la barriada per lo gran nombre de gent forastera. Se
fà constar, ab referencia al any 1909, que són tants los
originaris de les vehines provincies de Terol y Castelló, “que
en el barrio de la Plata y sus afluentes, el que se atuviera al
lenguaje de sus moradores, le parecería que no pisa tierra
catalana” (2708).

Quan en 1886 s’acordà establir per
Sant Martí lo 11 de Novembre, una
fira popular, consemblant a la de la
Mercè, de Barcelona, se prengué
idèntich acort per al Poble Nou, en
lo día de sa festa major, lo 12 de
Setembre. Però sempre, los vehins
d’aquest, se conceptuavan
disgregats de Sant Martí
Iniciada modestament la construcció de la esglesia de
Santa Maria del Taulat (3 Abril 1851), continuà petita y sense
caràcter arquitectònich en 1888 (veja-s p. 941). Lo barri
instituí festa major propria los dies 12, 13 y 14 de Setembre.
Les Germanes Terciaries Franciscanes de la Concepció, en
1876, fundaren un colegi a la Rambla del Triomf, cremat en
Juliol 1909 y reobert en 6 Octubre 1909.
Se forman depressa los carrers (2709) y es convertit
en passeig lo del Triomf en 1886. La nomenada Compañía
General Anónima de Aguas de Barcelona, ladera derecha del
Besós, féu importants treballs de canalisació en 1884, alçant
al Poble Nou una notable torra dipòsit, de 90 metres, que li
permetía fer arribar la aygua al Putxet. A despit de les
asseveracions dels tècnichs que declareren bona la aygua al

ésser extreta (2710), la empresa fracassà en 1889, per resultar plena de filtracions de la mar.
Lo tranvía del Poble Nou s’inaugurà als volts del 1884.
Lo padró del 1905 assignà al Poble Nou un cens de
15.061 habitants.
Clot o Clot de la Mel es un antiquíssim nom de la
partida rural (veja-s p. 315) hont s’ha constituit lo més
important dels barris de Sant Martí de Provençals. La han fet
créxer les industries en general y la instalació dels grans
tallers de reparacions del ferrecarril de M.Ç. y A. (1853). La
barriada existía, en lo segle XVII, junt a la antiga vía romana,
ab carnicería propria (2711). Ha estat la partida més rica del
terme, mercès a la cequia Comtal y als séus molins, junt als
que hi passava la vía Mulnera, caracterisada per alguns
pontets demunt la cequia.
Per los anys de 1638 (poch més o menys) se construí
una capelleta al Clot, junt a la fleca, de forma romànica,
d’una nau romana, de 6 per 13 metres de planta, ab un cupolí al centre, un òvol en la façana, que coronava dos pilanets
sostenint una campaneta, segons la descríu En Rivera. S’hi
celebrava missa en tots los díes de precepte fins a acabar-se
la esglesia parroquial del Clot. En la plaça que allí se formava,
d’uns 500 metres, també hi havía l’Hostal, lo camí de la
Verneda y la Casa de la Vila ab la presó. Era aquell lloch, en
lo segle XVIII, lo principal del terme, ahont los vehins s’hi
aplegavan a conversar, los minyons hi jugavan a pilota y a
bitlles, etc.
Progressà lo Clot en lo segle XIX, essent en 1845 un
llarch carrer format per la carretera del Vallès. En 1854 se
començà lo carrer de Sant Joan de Malta, prenent per base la
antiga carretera de Sant Joan, conservant-se lo nom tradicional en atenció a que la major part de les terres foren de dits
frares, “de cuyo instituto fue Hospital la casa conocida en el
día (1854) por Torre de San Juan y en la que aún se conserva
la capilla y en ella el Santio tutelar de dicha insigne y noble
Orden” (2712).
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Usat en 1897
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1887. Plan topogràphic del Poble Nou,
per En Pere Falqués, arquitecte
municipal de Sant Martí

Iniciada la construcció de la esglesia de Santa Maria
del Clot en 1868 (veja-s p. 940), l’Ajuntament la comunicà
ab lo carrer Major per ampla vía (6 desembre 1869) y ordenà
un progecte de façanes, uniformant les de la nova plaça de la
esglesia (1 Juny 1871). Al Clot hi instala la municipalitat
l’escorxador, demunt del torrent de la Guinèu (4 Setembre
1862), trelladat al Prat d’En Xico (6 Agost 1866) (2713).
Aximeteix hi començà, en 31 Maig 1868, la Casa de la Vila
(2714) y la gran plaça mercat, aporticada en 1889. Aquesta
formà part de la urbanisació del camps de Cân Buxó, realisada
en Desembre 1871, titolant-se los nous carrers Méndez Núñez,
Andén Mitgdia, Hernán Cortés, Washington y Colón, plaça del
Mercat y placeta del Comerç (5 Setembre 1872). Les noves
aliniacions del carrer del Clot datan del 1889 (27 Setembre).
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La Sagrera, paraula catalana
designativa del espay sagrat de 30
passes entorn de les esglesies, hont
tot quant s’hi dipositava era
immune de la rapacitat del enemich,
ha quedat com a nom popular a la
vella parroquia de Sant Martí y al
barri hont ella radica
Lo tranvía de Sant Andréu, inaugurat en 19 Desembre
1877, atravessà lo Clot (2715). La Caxa d’Estalvis y Mont-Pío
Barceloní hi fundà una sucursal (2 Juny 1895) al carrer del
Clot, 73 y 75. La Gran Vía o carrer de les Corts Catalanes, en
1897, l’ajuntà ab lo centre de Barcelona (2716).
La Sagrera, paraula catalana designativa del espay
sagrat de 30 passes entorn de les esglesies, hont tot quant
s’hi dipositava era immune de la rapacitat del enemich, ha
quedat com a nom popular a la vella parroquia de Sant Martí
y al barri hont ella radica. Es lo lloch més antich del terme
(veja-s p. 314) y quasi lo més aturat de creximent. A 7 Desembre
1882 s’establiren llochs de venda en la plaça de Massadas.
Constituían la Sagrera, 1877, 48 alberchs titolats cases d’En
Boada (2717). En 1891 se formà la barriada de Cân Pol, titolant-se a la vella agrupació Fondo de Sant Martí. Un carrer
dit de les cases d’En Riera s’examplà y alinià de nou en 19 Janer 1883. Lo tranvía de Sant Andréu la atravessà en 1877. De
la Sagrera a Horta s’inaugurà altre tranvía en 6 Juliol 1883.
Les Germanes de la Santa Casa de Natzareth s’instalaren al carrer de la Sagrera 10 y 12.
Camp del Arpa (antigament del Arca, axò es, del
dòlmen, veja-s p. 35) se nomena al barri situat en la part

sobirana de Sant Martí y extrema del progecte de Ciutat Nova
d’En Cerdà, que atravessa la carretera d’Horta. Durant la
primera meytat del segle XIX se formà allí lo barri de la
Montanya, constituin-lo, en 1845, algunes pagesíes y torres
dels barcelonins, ab tretze oratoris públichs, dos únics carrers,
dits del Hospici y de Sant Joseph, y les cases de la Farga del
Aràm. S’urbanisaren, 1860, los conrèus del Camp del Arpa
(2718), cap a Horta, y los nous carrers absorbiren als de la
Montanya, devallant-se lo cambi de nom a la barriada. Les
Filles de Maria (Escolapies) hi instalaren un colegi, en 1862,
al carrer d’En Joan de Peguera, 24; lo convent féu de noviciat
y la capella, de parroquia al Clot, mentres se construí sa
esglesia (2719). També les Filles de la Caritat y de Sant
Vicents de Paul s’establiren al carrer de la Montanya, 2 (16
Març 1894), y aprés al de Mallorca, 593.
Després de mólts anys de laboriossísimes gestions,
s’han inaugurat, en 15 Maig 1916, les obres de desviació del
Cequia Comtal, que tant malmetía aquest terme.
Al extrém del Camp del Arpa y en terres d’una antiga
partida dita Lligalbé, s’hi ha construit, a arrencar del 1902,
los hospitals de la Santa Creu y Sant Pau, dirigits per En Lluís
Domenech y Montaner y acabats en 1912, per manifestació
oficial dels testamentaris del fundador, En Pau Gil. Conjunt
d’edificis d’aspecte monumental, hont la beneficencia y la
art armonisan de tal manera, que resulta un dels llochs més
interessants de la Barcelona del segle XX. Allí se trelladarà lo
vell hospital de Sant Creu, fundat en l’any 1400.
Atravessa, des de 1885, lo Camp del Arpa, lo tranvía de
Barcelona que anà a empalmar ab lo de la Sagrera a Horta.
Entre lo Camp del Arpa, Clot y Poblet, existía, en 30 Octubre 1895, un “barrio nombrado vulgarmente del Puente, que
comprende las calles Independencia, Aragón, Consejo de Ciento
y Dos de Mayo, junto al camino dels Enamorats”. S’hi construí, en
Maig 1893, lo Frontón Barcelonés (Camí dels Enamorats y carrers
de Sicilia, Diputació y Cerdenya). Hi existían, en 7 Abril 1893,
unes quantes cases dites Camp d’En Riera.

La Llacuna, nom vinculat a altra barriada de Proven-
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1887. Plan topogràphic del Clot,
per En Pere Falqués

Fort Pío, nom devallant de la fortalesa avançada de la
Ciutadela alçada en 1719 (veja-s p. 628), quin derrocament
se realisà del Desembre 1868 al Febrer 1869. Lo carrer de
Marina, atravessant-lo a gran amplada, li dóna mólt esperit.
Hi passa lo tranvía de Sant Andréu. La parroquia de Sant
Pere hi establí una Tenencia. En 1894, los vehins del carrer de
Marina, de la part que mirava a Barcelona, foren segregats
de Sant Martí (2724), per donar lloch a que l’Ajuntament de
la Capital hi construís la gran colectora de les aygües de les
montanyes, que devía contribuir a sanejar aquell terme.
Pekín s’ha dit modernament a un trocet de platja al
N.NO. de la parroquia del Poble Nou, entre la mar (que avuy
n’estarà allunyada uns 30 metres) y la muralla de la estació de
M.Ç. y A., en la extensió que va des de les bateríes del Poble Nou
fins al gran edifici construit per la Companyia M.Ç. y A. per
allotjar als séus empleats, junt a la riera d’Horta. Al costat
esquerre d’aquesta y mólt proper hi ha lo “Camp de la Bota”.
Lo fundaren families xines vingudes a Barcelona, en
1870, de les illes Filipines, parant barraques en los arenals
de la mar (2726). Dels primitius estadants no-n queda cap.
Ara lo poblan families pobres catalanes y gent expatriada, en
nombre d’unes 700 persones, instalades en barracotes que
mudan d’aspecte per son constant renovament exterior. Cases y carrers traçats fora de tota legalitat. La esglesia, escoles
y deu o dotze casetes més són obrades de calç y rajola. Tots los
alberchs estàn arreglats ab estores, persianes, llaunes velles,
fustes, canyes y algunes teules, que denotan la miseria del
vehinat, quina major part víu de la pesca. Forman lo barri un

carrer dit de Sant Salvador, entre la paret de la estació y les
cases de Pekín, y altre d’Alberó.
La Granota fóu un antich hostal, situat al extrém del
estany de la Llacuna, junt a la carretera de Mataró, del cantó
del Besòs, que ja existía en 1651, en quin any l’exèrcit que
assetjava Barcelona hi construí una gran fortificació (2727).
Allí se combateren barcelonins y borbònichs en 22 Agost y 28
Setembre 1713 y 1 y 26 Janer 1714. Enfront La Granota
s’extenían les aygües del estany.
Camp de la Bota, es dir, de la Butte nomenaren les
hosts napoleòniques al antich Joncar (veja-s n. 2525), que
passà a mans de la autoritat militar, convertint-lo en camp
de maniobres (2728). Al costat existeix l’edifici militar
construit per lo general Zapatero, vulgarment titolat les Quatre
torres, semblant-se als castells de fira ab que jugan a soldats,
los nens (2729).
Poblet fóu titolat un barri construit, segons les línies
del pla Cerdà, en los anys de 1868, prop lo que avuy es temple
de la Sagrada Familia, axò es, entre los carrers de Marina,
Mallorca y Aragó (2730). Habitat per gent obrera, hi havían,
en 1891 (29 Juliol), “sin orden ni concierto, una porción de
barracas destartaladas, que constituyen un verdadero adefesio y un escarnio para el ornato público”. La barriada millora
notablement a partir del 1905. Ara se tracta de construir un
passeig diagonal des de la Sagrada Familia al hospital de
Sant Pau. En 1698, allí tingué renòm la casa dels Enamorats,
situada entre los actuals carrers de Valencia, Marina, Mallorca y Lepant, subsistin-ne fins nostres dies lo Camí dels Enamorats. Restà trenta anys la barriada del Poblet incomunicada del centre de Sant Martí, fins que-s féu passar lo carrer de
Valencia en 1897. Iniciats en 10 Febrer 1886 los treballs per
obrir lo carrer de Mallorca, entre los del Dos de Maig y del
Bogatell, se realisaren a 28 Octubre 1892. Quedà sense passar, a despit d’obrir-hi un call lo tranvía d’Horta, y data del
1913 una obertura provisional feta en aquella vía por los pro-
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çals, recordarà perpetuament lo temps, no massa llunyà, en
que les aygües inundavan dit lloch. Relatavam en la p. 14
l’interessant combat naval allí ocorregut en 1469. Encara
s’hi amaravan cànems y llins en 11 Agost 1594. En lo segle
XVI, al atravessar-la la carretera de Mataró, existían aygüerols
als costats (2720), que-s procurà dessecar en lo XVIII. D’aquí
la poca sanitat de la part baxa de Sant Martí. Cuydà d’escórrelos la cequia de la Llacuna (2721). La fi del estany (veja-s n.
2525) s’ha de posar als primers anys del segle XIX. La població
s’hi ha format a conseqüencia de les fàbriques allí instalades.
Recordarà lo vell estany lo carrer de la Llacuna, obert des de
la carretera de Mataró al carrer de les Corts en 23 Setembre
1892 (2722).
En lo present any 1916 está en camí de cobrir-se l’areny
del rech de la Llacuna ab les inaugurades urbanisacions dels
carrers del progecte Cerdà immediats a la Rambla del Triomf
y al carrer de Pere IV. Llur desobstrucció ha comunicat aquest
carrer ab lo Poble Nou per diferents indrets (2723).
Atravessa aquesta barriada lo tranvía de Barcelona a
Badalona.
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1887. Plan topogràphic de la Sagrera,
per En Pere Falqués

prietaris. Los carrers d’Aragó, Provença y Rosselló, continuan
sense obrir, a Sant Martí, en grans extensions, en 1916.

Lo Guinardó, junt ab altra masía de nom Lligalbé, han
figurat en la Edat Mitjana a la part montanyosa de Sant Martí (veja-s p. 315 y n. 641). Lo nom de Lligalbé lo porta un torrent qual línia se confón ab lo carrer de Lepant y subsisteix
fins al de Valencia. La situació estratègica del mas Guinardó,
edificat en lo puig dit Cogoll y als repèus del puig de Mayr o de
Mager, l’ha fet ocupar per los exèrcits assetjadors de Barcelona (2731). Al mas Guinardó rebé als Consellers de la Ciutat,
1652, l’infant Joan d’Austria, al prestar-li sotsmissió. També
hi estava lo Duch d’Anjú en 12 Maig 1706, quan “se li eclipsà
enterament lo sol, que durà cerca mitja hora, quedant la
escuritat, vehentse brillar las estrellas en sentiment del cel
de tants oprobis fets a Jesucrist”, “dexant totas las provisions
y monicions, que eran sens fí, y 106 pessas de bronse”. La
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Pekín s’ha dit modernament a un
trocet de platja al N.NO. de la
parroquia del Poble Nou, entre la
mar (que avuy n’estarà allunyada
uns 30 metres) y la muralla de la
estació de M.Ç. y A. Lo fundaren
families xines vingudes a Barcelona,
en 1870, de les illes Filipines, parant
barraques en los arenals de la mar
urbanisació de la barriada dita Guinardó arrenca del 1896
(2732), comunicant-la tot seguit ab la carretera d’Horta per
la torra del Pardals y ab lo camp del Arpa. En 1913 s’uní abla
part alta de Gracia, ajuntant-se ab la Travessera de Dalt per
un anova vía dita de la Font Castellana.
Quan a iniciativa del diputat provincial Mariàn
Maspons y Labrós (14 Febrer 1876), se suscità la qüestió de
la agregació dels pobles vehins a Barcelona (veja-s p. 964),
fóu Sant Martí, després de Gracia, lo qui més part activa
prengué als treballs d’oposició. En 1855 lograren la ajuda
d’En Francisco Romero Robledo, y, en 1892, la dels polítichs
Joseph Canalejas y Méndez, Víctor Balaguer y Roch Labajos
(2733). Es notable trobar individualisada, en la acta del 5
Juliol 1889, la opinió personal emesa sobre la agregació dels
pobles per En Cánovas, Castelar y polítichs espanyols de primera fila (2734).
Resultà agregat Sant Martí a Barcelona en 20 Abril 1897.

NOTES
2687. Veja-s, per Sant Martí de Provençals, les pls. 14, 62, 134,
313 y 459 —F. de Bofarull y Sans: Orígenes del pueblo de San
Martín de Provençals, publicat en Memorias de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona, v.V. p.199. Treball que-s premià, 1887,
en lo certàmen del Centre Catalanista Provençalench (fundat en
1879). Fóu premiat altre de Joaquím Rivera y Cuadrench titolat Los
recorts vells son glorias novas, rublert d’investigacions històriques,
que ha restat inèdit, però que havèm tingut oportunitat de consultar, mercès a la galanteria del autor. Hi consigna mólt interessants
noves del segle XVIII, tretes d’un Ms. que dexà al morir lo rector
Francesch Guiu (1792-1823). D’aquest meteix pàrroco se conservava
en la Rectoria de Sant Martí una ressenya de fets de la invasió
napoleònica. —Simon Alsina y Clos: Excursió colectiva a Sant
Martí de Provensals, publicat en Butlletí Mensual de la Associació
d’Excursions Catalana, a. 1885, v, VII, p.141
2688. Quan les armes borbòniques, en 1713, atacaren Barcelona,
En Joseph Riera, alcalde de Sant Martí, alçà sometents en defensa
de la Ciutat (25 Juliol 1713). Poch temps després (Maig 1714) los
ambaxadors barcelonins conferenciaren a Sant Martí ab los
representants del rey Felip, intentant arribar a una pau satisfactoria.
2689. A. 1854 (7 Desembre). Quan la Diputació de Barcelona manà
als pobles fer nous segells, en consonança ab llur historia,
l’Ajuntament de Sant Martí declarà que son escut “no está en
verdadera armonía con la denominación de Provensals, la cual
indica, y la historia lo confirma, que debe su nombre á la familia de
los Provenzas de Francia, á quien el Conde de Barcelona Berenguer
3.º, cedió las tierras que hoy día constituyen esta jurisdicción y por
lo que este pueblo debe, en su concepto, tener el libre uso de otro
símbolo ó escudo de armas y no el de su santo Patrono”, acordánt
“arreglar el nuevo sello, al timbre ó escudo que de derecho pertenezca á este pueblo”. Lo rey d’armes Bruno Rigalt dictaminà (26
Janer 1855) que aytal escut “ó empresa, es partido en faja: en la
parte superior, campo azur con el lambel de Provenza y en la
interior, campo de plata con la Cruz de San Jorge de gules. El todo
va cimado de una corona antigua”, sense, emperò, dir d’ahont
tragué semblant escut heràldich, adoptat per Sant Martí de Provençals
a partir del 1 Febrer 1855 (Acort municipal del 1 Febrer 1855 y Pere
M. Rigalt: Tratado de Nobleza, v. VI, f. 471, A.M.B.) —En 1857,
Víctor Balaguer, parlant de la torra del Fanch, torna a retreure la
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intervenció dels provençals en temps de Dolça de Carlat-Provença
(Guia itinerario del ferrocarril).
2690. Acuerdos 1771, f. 487. —A. 1805. Barcelona hagué d’informar
d’un memorial “con que el Ayuntamiento de San Martín de Provensals
solicita se declare que dicho lugar no es arrabal de esta Ciudad ni
orción de ella y que los que se avecindan en él, no deben contribuir
en cosa alguna á los Gremios de esta Ciudad” (Acuerdos 1805. f.
163).
2691. Los venedors de vins se situavan tant a la ratlla del terme
de Barcelona, que aquest Ajuntament, com cregués la traspassassen,
demanà al de Sant Martí una revisió dels térmens (14 Març 1822).
2692. A. 1870 (23 Juny). Construiren la cloaca del carrer de Fivaller
a la Llacuna.
2693. Les actes municipals de Sant Martí començan en 1811. Són
escrites en català fins 1822, en que saltan al 1836, y ja continuan
totes en castellà. Una proposició contraria al esperit del poble de
Sant Martí, defensà lo regidor Tomàs Gili, en 14 Novembre 1884:
“que todo concejal, al hacer uso de la palabra, lo hará estando de
pié, en lengua Oficial, ó sea la castellana”. Inútil es dir que no
s’aprovà.
2694. Los finestrals d’aquests vells edificis los publicà M. Gracia
en Les finestres dels voltants de Barcelona, junt ab altres cinch del
poble d’Horta (Ilustració Catalana, s. IX, 1888), —Ramón Arabia y
Solanas: Lápidas y escuts de la Torre de Sant Joan, publicat en
Butlletí mensual de la Associació d’Excursions Catalana, a. 1885,
v. VII., p.178.
2695. A. 1837 (5 Desembre). “… la parte de esta población desde
la acequia condal hasta la playa, siempre ha padecido todos los
años fiebres llamadas tercianas; pero estas seguían su curso de
poca duración, é empezando á declinarse luego desaparecían: los
habitantes no hacían caso de ello, mayormente porque solo algunos eran atacados y ésots cuasi nunca víctimas”. Mes en 1837
tingueren caràcter maligne, ocasionant gran mortaldat (Actes de
Sant Martí 1810-1844, p.40).
2696. Consignarèm les principals variacions observades en los
pressupostos de Sant Martí: 1874-1875, de 158.196,07 pessetes;
1976-1877, de 359.788 pessetes; 1877-1878, de 164.764 pessetes;
1878-1879, de 269.394,35 pessetes; 1879-1880, de 326.274,53
pessetes; 1885-1886, de 706.799,41 pessetes; 1886-1887, de
1.034.768,46 pessetes; 1887-1888, de 1.373.142,99; 1888-1889, de
1.306.059,11 pessetes. A arrencar del 1889, lo pressupost se presenta dividit en dos, que-s nomenan oficialment Interior y Ensanxe:
los del 1889-1890 consignan: Interior 1.290.380,84 pessetes y
Ensanxe de 61.427,24 pessetes; 1890-1891, Interior 1.391.883,82
pessetes y Ensanxe 73.927,24 pessetes; 1892-1893, Interior
3.418.284,51 pessetes y Ensanxe 1.137.275,28 pessetes; 18931894, Interior 1.671.682,96 pessetes y Ensanxe 80.000 pessetes;
1895-1896, Interior, 2.135.611,46 pessetes y Ensanxe 179.644
pessetes; i 1896-1897, Interior, 1.842.202,547 pessetes y Ensanxe
292.700,98 pessetes.

2697. A. 1887. Suposa En Joseph Suñol y Gras (Guía de San Martín
de Provensals, p. 6, Barcelona, 1888) que aquests diferents centres
de població eran considerats per mçolts com altres tantes localitats
diverses. —A. 1886 (8 Octubre): “se acordó que la calle transversal a la Meridiana y que dá salida a la Acequia Condal, se le dé el
nombre de calle de Fortuny. El pasaje que existe entre las calles
del Clot y Meridiana sea conocido con el nombre de pasaje de la
Meridiana. Y la plaza enla cual se halla emplazada la iglesia de San
Martín, en el barrio del Clot, plaza de la Iglesia Nueva”. Contra quin
acort los vehins del predit passatge reclamaren, instant “se le
diera el nombre de Fortuny y el de Meridional a la otra calle, toda
vez que contiguo a dicho pasaje existía el edificio donde nació el
malogrado artista cuyo nombre se quiere conmemorar”, lo que
acceptà l’Ajuntament en 15 Octubre 1886. —A. 1886 (29 Octubre).
Per duplicitat de noms, lo carrer de Provença, de la Sagrera, se li
posà dels Provençals; lo de la Industria, entre lo Clot y Taulat, se li
dirà de la Llacuna; la de Pallàs, del Camp del Arpa, se li dirà del
Foment; la carretera de Sant Andréu se li dirà de Ribas des del Fort
Pío al pas a nivell del Ferrocarril de Çaragoça.
2698. Trobàm publicats a Sant Martí los periòdichs següents: en
1877, El Vigilante de San Martín de Provensals; en 1883, La Antigua
Unión; en 1886, EL Eco de la Alianza y El Martinense (bisemanal); en
1887, L’Arch de Sant Martí, La Unión de los Pueblos, La Voz de las
Afueras y Las Afueras de Barcelona.
2699. A. 1887 (9 Novembre). Obertura del carrer d’Alí Bey entre los
de Castillejos y Igualtat. —A. 1891 (18 Novembre). Al tractar-se
d’urbanisar la Gran Via, se la dividí en ters seccions: del límit de
Barcelona fins al carrer de Sant Joan de Malta, d’aquest carrer a la
vía nombre 60 y la tercera fins al confí del terme municipal. —A.
1886 (22 Desembre). Jacinto Martí obra unpassatge entre els carrers
de Nàpols, Sicilia, Gran Via y Siputació, otorgant-li l’”antiguo camino del Angel y del paso de Coll de Portell”.
2700. A. 1875 (22 Juliol). Pretenia lo Municipi de Sant Martí tenir un
vocal en la Junta d’Ensanxe de Barcelona.
2701. En la lley de 26 Juny 1892 per Madrid y Barcelona y en lo
reglament de 31 Maig 1893, que la aplicà als pobles sub-urbans
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1887. Plan topogràphic de la Llacuna,
per En Pere Falqués

afectes al progecte Cerdà, s-imposava a tots los Ajuntaments a dita
llegislació afectats, la obligació de legalisar les modificacions,
reformes o ampliacions introduhides en aquell progecte oficial. En
1895 tractà de fer-ho Sant Martí, per dexar en regla les barriades de la
Sagrera, Montanya, Camp del Arpa y Poble Nou, però fracassà en
absolut. Posteriorment, Barcelona ha complimentat aquesta obligació
en quant al séu antich terme municipal y al de la ex-vila de Gracia.
Mes res d’axò ha fet encara en lo que pertoca als altres térmens dels
municipis agregats de Sant Martí de Provençals y de les Corts de
Sarrià. Essent lo pitjor que, abarcant, lo progecte, tot Sant Martí, no
serà possible obrir legalment altres vies que les que los proprietaris
vulgan cedir gratuitament la part viable, sempre y quan lo valor
d’aquesta vinga a compensar lo de les obres d’urbanisació. Se veuràn
privats d’establir la xarxa de clavegueres, y continuarà, l’antich terme
de Sant Martí, ab l’anti-higiènich sistema dels pous morts y desayguant
les fàbriques y los alberchs en la cequia Comtal. Si en coses
trascendentals es tan apàtica nostra administració municipal ¿qué
no ha de fer en les de menor importancia?
2702. M.N.A. en jornades de 12 Juliol 1573 y altres.
2703. Rubriques de Bruniquer, v. IV, cap. LXIII, p. 251 (Barcelona,
1916)
2704. A. 1864 (17 Març). Los vehins del Taulat solicitaven la
desaparició de la fàbrica dita lo Canyet per la fetor que feya,
dictaminant lo Municipi de Sant Martí, en 10 Agost 1865, se tancàs
tot seguit per la por del còlera que regnava a Barcelona, descrivint
l’estat de putrefacció d’animals que allí hi regnava (17 Agost 1865).
Se manà que abans de tornar-la a obrir fós girada nova inspecció.
2705. Se formà lo Poble Nou en “la época en que el famoso Cabet
volvía locos á muchos con sus planes icarianos, coincidiendo la
fundación de este pueblo con la marcha de algunos jóvenes barceloneses que quisieron ir á la expedición de Cabet, de aquí el
nombre de Icaria que se le dio y por el cual, durante todos estos
años, ha sido conocido vulgarmente”. Axò dit, en 1857, per En
Víctor Balaguer (Guía de Barcelona á Granollers por el ferro-carril,
Barcelona, 1857, p. 25), durà tres o quatre anys més.
2706. A. 1851 (16 Maig). Lo camí públich vers Sant Joan ja hi era
d’antich, havent-lo interceptat per construir-hi “el dueño del Prado
llamado Pongen, un rastrillo, de algunos años á esta parte”. Los
proprietaris cediren los terrers per fer-lo de nou fins a la mar,
donant-li la amplada de 30 palms (Agost 1853). —A. 1855 (20
Setembre). Lo camí de Can Pinyoni es declarat vehinal “desde su
confluencia en la calle de San Pedro del Taulat, continuación de la
de San Juan de Malta, hasta su terminación en la Riera de Horta”.
—A. 1870 (25 Agost). Jaume Ricart obté permís per urbanisar carrers
en la seva proprietat. —A. 1871 (15 Juny). Joaquím Torrents obre un
passatge davant lo cementiri. —A. 1886 (10 Febrer). Lo carrer del
Triomf, per haver-hi ja més edificat que no per edificar, s’acordà
convertir-lo en passeig y continuar-lo més amunt. —A. 1890 (26
Març). En Miquel Coll urbanisa un passatge de set palms “en la
plazuela llamada del Arangader, á fin de facilitar la comunicación

entre la calle de San Pedro y el paseo del Triunfo”. —A. 1896 (19
Juny). Los germans Ripoll y Marruga urbanisan un passatge en la
carretera antiga de Valencia y carrer del Triomf. —A. 1902 (Abril).
La societat Material para ferrocarriles y construcciones tancà lo
carrer Major del Taulat, entrant en plet ab l’Ajuntament de Barcelona, perdent-lo a la Audiencia (4 Janer 1907) y al Tribunal Suprèm (28
Janer 1908) (veja-s la Gaceta de Madrid del 20 Juny 1909, n. 171).
2707. A. 1895 (11 Setembre). Los regidors de Sant Martí refusan
pendre en consideració un ofici d’invitació que reben de la societat
La Alianza per dirigir-lo “al Ayuntamiento del Pueblo Nuevo, cuando
esta corporación lo era de San Martín de Provensals”.
2708. El Correo Catalán del 1 Setembre 1909.
2709. A. 1861 (26 Setembre). Acort de fer un camí des de les
derreres cases del Poble Nou a la farga de Nostra Dona del Remey.
—A. 1867 (14 Febrer). S’encomanà alçar un plan de la barriada al
arquitecte Antòn Rovira y Trias. —A. 1886 (23 Juliol). Acort
d’expropiar la casa de Joan B. Capdevila per 22.000 pessetes a fi de
continuar lo passeig del Triomf.
2710. I. Martí Turró: Excursió visita oficial a la “Compañía de
aguas de Barcelona, ladera derecha del Besòs”, publicat en Butlletí
mensual de la Associacio d’Excursions Catalana, a. 1885, v. VII, p.
31.
2711. A més de la carnicería que Barcelona instalà al Molí de la
Pólvora en lo segle XVII, lo Rector y Obrers de la Parroquia intentaren
establir-ne altra en 1658, que manà derrocar lo Concell de Cent.
2712. A. 1854 (16 Febrer). En la discussió armada al Consistori
Municipal de Sant Martí ab motiu de solicitar En Ramón Casas y Jordà
la obertura d’un carrer de 45 palms, lo regidor Miquel Fargas y Vilaseca
sustentava lo criteri de que devía tenir 80 palms, ja que la extensió
de la nova vía fóra de 2 kilòmetres, y en ella s’hi posarían móltes
fàbriques, y sobre tot per considerar que, quan traguessen les muralles
de Barcelona, Sant Martí formaría part d’aquesta Capital. Axís se féu
lo carrer de Sant Joan de Malta, aprovat per lo Governador a 27 Abril
1854; N’Agustí Iglesias convertí en carrers una peça de terra prop de
la Travessera en 17 Novembre 1855; En Cristòfol Matas féu altre tant
en 17 Janer 1856; En Ramón Bonaplata y Nadal urbanisà son prat en
14 Febrer 1856, y també N’Esteve Gasull, en 28 Febrer 1856. —A.
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1864 (6 Octubre). Subgentant-se al progecte Cerdà. En Francesch
Trulla obrí més carrers al Camp de les Vaques, posant-los hi los
noms del Comerç y de Colón (avuy dit Cabanyal). —A. 1869 (22 Abril).
Tomàs Casals urbanisà un passatge en los carrers del Triunfo y
Antich de Valencia. —A. 1886 (22 Desembre). Autorisació “para abrir
dos calles en unos terrenos comprendidos entre las calles de la
Independencia, Luchana Enna, Wad-as y Cataluña”, cedint lo camí
del Pont de les Vaques.
2713. No-ns es possible seguir les urbanisacions del Clot pas a
pas. En 1879 s’obrí una vía entre la Cequia Comtal y la Meridiana.
—A. 1882 (29 Març). Autorisació a Jaume Urpí per fer una calle
transversal que enlace la de San Antonio con la inmediata que
existe al otro lado del Pacífico”.
2714. A. 1848 (17 Setembre). L’Ajuntament rebutjà la construcció
d’una nova Casa Comunal. —A. 1886 (20 Janer), “…se acordó que
la plaza donde existe la fachada principal de estas Casas Consistoriales se titule de la Constitución, colocándose en lugar oportuno
la lápida correspondiente; y la plaza que en la actualidad lleva
dicho nombre, sea titulada Plaza de la Antigua Iglesia Parroquial”.
2715. L’Ajuntament de Sant Martí informà favorablement lo progecte
de tranvía del Poble Nou en 28 Juny 1871, y lo del Clot, en 6 Juliol
1871.

Se formà lo Poble Nou en “la época
en que el famoso Cabet volvía locos
á muchos con sus planes icarianos,
coincidiendo la fundación de este
pueblo con la marcha de algunos
jóvenes barceloneses que quisieron ir
á la expedición de Cabet, de aquí el
nombre de Icaria que se le dio y
por el cual, durante todos estos
años, ha sido conocido vulgarmente”
2716. A. 1892 (28 Octubre). Se progecta urbanisar la Gran Vía
immediatament. —A. 1896 (20 Janer). Es construida la secció de la
Gran Vía des del carrer de Sant Joan de Malta al de Marina. —A.
1897 (27 Juliol). Es construida la secció de la Gran Vía des del
carrer de Marina al de Sicilia.
2717. A. 1870 (25 Agost). Joan B. de Ros urbanisa son camp a la
Sagrera. —Per la parroquia vella de la Sagrera veja-s Ilustració
Catalana, v. X, p. 156.
2718. A. 1862 (13 Març). Na Miquela de Casanovas y de Borràs,
abans Peguera, féu “cambiar el nombre de la calle de Montserrat
per el de Don Juan de Peguera, puesto aquel por equivocación”. —

A. 1862 (14 Agost). Antòn Ribas formà dos carrers de 100 palms,
posant-los-hi los noms de Constructora Catalana y de Primera del
Ensanche. Com constituíssen nucli de població separat de tots los
altres, obtingueren, en 1864, los séus vehins un alcalde de barri.
—A. 1884 (11 Juliol). Permís per obrir un passatge a Ramón Pujadas, entre los carrers de Miquel Ferrer, Provença, Dos de Maig y
Mallorca. —A. 1885 (27 Febrer). “… la calle del Bogatell, por
influencias extrañas, estaba llena de obstáculos; que la espresada
calle del Bogatell no había sido tal calle, sino un cauce de torrente
urbanizado por un acuerdo del Ayuntamiento, y no sería calle hasta
que la superioridad hubiese resuelto el expediente”. En 15 Juliol
1885 se continua la urbanisació del carrer del Bogatell. —A. 1892
(10 Febrer) Sebastià de Yebra urbanisa sa proprietat entre la
Travessera y les carreteres de Sant Andréu y d’Horta. —A. 1894 (13
Juny). Lo passatge Bassols que estava obert d’un cap, es acabat
fins al carrer de la Independencia. A. 1895 (31 Maig). Acort d’obrir lo
carrer de Vistalegre, des del passatge de la Montanya al carrer del
Bogatell. —A. 1895 (17 Maig). Acort d’obrir lo carrer de Valencia,
atravessant les illes de cases que lo tancavan als carrers de Bilbao
y de la Montanya, demanant autorisació governativa en 18 Octubre
1895. —Lo carrer de Castillejos, en 27 Janer 1892, es obert des de
la Travessera al carrer de Còrcega, y en 8 Janer 1896, des del d’AlíBey a la carretera de Ribes.
2719. A. 1869 (6 Desembre). Obertura d’un carrer “que conduce á la
iglesia de las monjas”.
2720. A. 1581. “En aquest any fou adobat lo cap del pont de la
llacuna, en lo qual se recullia molta aygua, en gran dany dels qui
passen per dit camí”. També fóu adobat en 1586. Era aquest pont lo
de la carretera de Maresma, y junt a ell s’hi construí segurament,
en lo segle XVI, l’hostal de la Granota. —A. 1714. Mapa que dóna
clara idea del estany de la Llacuna. Publicat per Sanpere y Miquel
en Fin de la Nación Catalana, p. 200.
2721. Cequia de Bórbom se digué a la de la Llacuna, feta en 1716
per l’enginyer Verboom. Al encarregat del estany de la Llacuna se li
agregà la obligació “de escurar la Assequia que feu obrir lo Sr.
Tinent General don Jorge Próspero de Borboom (Verboom), la qual
buyda en dit estany de la llacuna” (Deliberacions dels Administradors
1714-1718, f. 634. —Acuerdos 1718, f. 633. –De la neteja d’aquesta
cequia devían cuydar-ne per decret del Intendent de 8 Juliol 1716,
la Ciutat y los proprietaris conjuntament (Decretos, f. 218, y Repre-
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sentaciones 1718, f. 143).
2722. A. 1883 (20 Abril). Joseph M.ª Nadal obrí un passatge entre
los carrers d’Enna n.41, Wad-Ras y carretera dels Angels. —A. 1889
(27 Març). Pau Calvell urbanisa uns camps entre lo ferrecarril del
litoral y lo rech de la Llacuna fins al carrer de Jaume I, avuy dit de
La Junquera.
2723. A. 1915 (13 Octubre). Són oberts al trànsit públich los carrers
de Pallars, entre los de Pere IV y Pujades; de Luchana, entre Pere IV
y Enna, y de Pujadas, entre Rambla del Triomf y camí del Pont de les
Vaques, que, constituint gran nombre d’illes, forman les principals
linies de comunicació del Poble Nou ab la Ciutat Nova del progecte
Cerdà. Relata la importancia d’aquesta obertura La Vanguardia del
14 Octubre 1915, dihent “que los propietarios señores Serra y Boix,
Villavecchia, Font de Rubinat, Godó, Baixeras, doña María Parellada
de Ferrer y Vidal, con desprendimiento digno de los mejores elogios, cedieron gratuitamente los terrenos viales, llegando algunos,
como los señores Serra y Boix, á ceder también gratuitamente una
casa que ellos mismos han derribado; la señora Parellada, á ceder
algunos edificios actualmente arrendados, y los señores Godó, á
entregar todo el terreno de su propiedad entre el camino del Pont de
las Vacas y la calle de Luchana, donde no les queda espacio para
una edificación”. Afegint dit diari que axò facilitarà “el desvío y
cubrimiento de la Acequia de la Llacuna, foco permanente de infección a partir de la fábrica de Casa Framis, siguiendo á lo largo de
la calle de Luchana hasta Enna”.
2724. A. 1894 (20 Juliol). Es segregada de Sant Martí y agregada a
Barcelona “la zona comprendida entre el actual límite del término
de dicha ciudad y el eje de las calles Diagonal y de Marina, hasta
encontrar esta última el Paseo del Cementerio”.
2725. A. 1886 (3 Febrer). Acordà l’Ajuntament “la acuñación de
medallas de plata y de bronce par otorgarlas como premio a todas
aquellas personas que, en aras de sus levantados sentimientos y
amor al prójimo, realicen actos de verdadera abnegación y desprendimiento, en beneficio de sus semejantes”. —A. 1889 (6 Febrer).
Encunyada la medalla per donar-la, junt ab diploma honorífich, al
barquer Antòn Maymús per sos actes filantròpichs, se determinà
entregar-ne a altres persones que haguessen realisat fets
consemblants, otorgant-ne al regidor Maurici Serra, el excomandant
de bombers Antòn Servat, als vocals de la Junta local de Beneficencia que actuà en lo còlera del 1885 y assenyaladament al que la
presidía Joan Agustí y Carreras, alcalde de Sant Martí en 1889
(entregant-li una medalla d’or), y al secretari del Municipi Albert
Rovatti y Ribot. En 3 Abril 1889 fóu donada al cabo de llancers
Antoni Blanca y al soldat Mariàn Pérez, per salvar la vida a un
guardia municipal.
2726. J.D. y S.: La barriada de Pekín, en Lo missatger del Sagrat
Cor de Jesús, Janer 1904, a. XII, n. 134.
2727. A. 1651 (3 Octubre). M.N.A. —A. 1863 (22 Octubre). Pau
Manich obté permís de construir una fàbrica a La Granota. —A.
1892 (12 Agost). Qüestió sobre uns safareigs públichs en “la Granota,

en las inmediaciones de la carretera de Mataró”.
2828. Descríu aquest lloch Ramón Ferrer (Barcelona cautiva, v. 1,
a. 1808, p. 103): “Lugar entre el camino Real que va á Mataró y la
playa del mar, donde los artilleros hacen su exercicio práctico de
cañón, etc., á cuyo intento hay un grande almacén para utensilios,
una batería permanente y un pequeño monte de tierra para tirar allí
al blanco, que llamándose en francés Butte, llaman comunmente
Botta a todo aquel terreno”.
2829. J. Roca y Roca: Barcelona en la mano, p. 345, a. 1895, tracta
de las barraques del Camp de la Bota.
2730. Poblet fóu un barri de cases barates per obrers, obrint-s’hi
no pochs passatges. Un dels primers lo construí En Mariàn de
Delàs (1 Febrer 1871), entre los carrers de Mallorca, Valencia,
Sicilia y Nàpols. En 1878 s’ubanisà un passatge entre los carrers
de la Industria, Córcega, Sicilia y Nàpols; en 1879, se-n feren
altres dos: l’un entre los carrers de Mallorca, Provença, Cerdenya
y Marina, y l’altre comunicant Marina ab lo carrer 21, entre los
d’Aragó y Valencia; en 1883 (2 Maig), altre entre los carrers de
Valencia, Mallorca y nombres 42 y 43, etc. —A. 1882 (28
Novembre). Urbanisació dels carrerts de Valencia y Diagonal fins
al límit de Barcelona. —A. 1887 (25 Novembre) y 22 Febrer 1888.
S’acordà obrir “la Gran Via Diagonal en la sección comprendida
entre las calles de Valencia y Sicilia”, “siguiendo la forma adoptada por la calle Meridiana en la sección que es paseo del barrio
del Clot”. —A. 1893 (17 Març). “…se acordó designar con el
nombre de Pasaje de Font el pasaje sin nombre que existe entre
las calles de Valencia y Mallorca, en terrenos de Doña Paula
Font”. —A. 1897 (19 Janer). Obertura del carrer de Valencia entre
los de Lepant y Igualtat.
2731. A. 1714. La host borbònica situà una batería al Guinardó,
segons diu Matéu Bruguera ab referencia a les jornades del 17 Abril
y 3 Maig 1714 (Sitio de Barcelona, v. 1, pls. 596 y 644).
2732. A. 1896 (7 Febrer). Noms posats als carrers de la urbanisació
del Guinardó: Rambla de Volart, Florit, Tres de Juliol, Iglesias,
Cecilia, Felio, Art, Estapé, Parch, Sant Ildefons, Primavera, Villar,
María, Garriga, Antich del Guinardó y plaça d’En Salvador Riera. —
A. 1897 (19 Febrer). Als derrers díes de la existencia legal del
municipi de Sant Martí, fóu modificat lo precedent progecte
d’urbanisació del mas Guinardó, ab inclusió del vehi mas Viladomat,
a solicitut d’En Salvador Riera, urbanisant ab dites masies altres
tres parceles de terra colindants, proprietat d’En Pere Borràs.
2733. Acta del Ajuntament de Sant Gervasi del 26 Juliol 1892.
2734. Es de tenir en compte, en lo problema de la agregació, la
opinió manifestada per los senadors catalans en lo séu favor en 27
Maig 1882 (Diario de Barcelona del 11 Abril 1897, p. 4824). Com
també, en contra de la matexa, la copiosa argumentació d’un
dictàmen del alcalde de Sant Martí, Joan Agustí y Carreras, continuat
en la acta municipal del 20 Febrer 1889, y que s’acordà imprimir.
—Veja-s la acta de Sant Martí del 21 Febrer 1883, interessant per
exa materia. 
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MURAL CEM La Verneda. Inaugurat el
12.11.1994. Desaparegut per degradació

PLANTA EMBOTELLADORA DE COCA-COLA.
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Arxiu Cobega
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Foguera de Sant Joan. 1974.
Puigcerdà/Huelva
Ester Riera
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Lluís Moral

Autor desconegut

Fàbrica de televisors
Zenith. 1967.
Guipúscoa/Espronceda
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Rosa Maria Pascual

Plaça de La
Verneda. 1979

ANTIC HOSTAL. 1984.
CARRER FONDAL DE SANT MARTÍ
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