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PUNTS

El pròxim número de Carrer el podreu 
trobar als punts de distribució el 
proper mes de 

El ninot...
Un dibuix de Editorial

Cartes dels lectors

La Barcelona 
dels barris
La Barcelona dels Barris és un projecte municipal que vol dividir la 
ciutat en 71 nous barris i que porta el mateix nom que el llibre que 
va editar la Favb el 1991. En aquell llibre nosaltres ensenyàvem el 
plànol dels barris i els nous districtes, assenyalàvem els límits, els 
paràmetres sociològics de cada barri i les seves reivindicacions, i 
explicàvem quina havia estat la nostra participació en tot el procés.

En canvi, ara, de la lectura de la presentació del nou projecte 
minicipal ens sorprèn que una nova divisió de barris a la nostra 
ciutat es doni a conèixer a la premsa a través dʼun document 
que, deixant la majoria de temes oberts i indefi nits, fi nalitza amb 
una proposta concreta de nova divisió amb un mapa inclòs. 
¿Com és possible començar a discutir les raons de si cal o no 
una altra divisió si ja seʼn dóna una de nova? ¿És aquesta la 
millor manera de potenciar la participació?

¿Com es pot valorar a la pàg. 15 “que convé que el procés 
de reconeixement i impuls dels barris sigui assumit activament 
i positivament pel conjunt dʼagents de la ciutat” si es planteja la 
constitució dʼuna ponència “que comptarà amb la participació dels 
grups municipals, els districtes i experts externs, però cap veí ni 
veïna? ¿Per què, si quan es va plantejar el nou mapa de districtes 
lʼany 1987 la Favb va participar des del primer dia de la ponència, 

ara se li demana únicament que nomeni 
algun expert?

A la ponència li correspondrà fer 
“la proposta concreta de delimitació” 
dels barris, diu el projecte. ¿No seria 
millor començar fent balanç del camí 
recorregut, debatent si cal una nova 
divisió i els criteris que haurien de presidir 
la nova delimitació, amb els mateixos 
barris i els ciutadans que hi viuen?

El fet que al Consell de Ciutat i als 
districtes els arribi el procés dʼelaboració 
ja concretat en un plànol no afavoreix 
gens que sʼarribi al consens necessari. 

Perquè la Barcelona dels barris no pot construir-se sense la 
participació, des del seu inici, dels barris.

Estem disposats a oblidar-nos del mapa perquè ens sembla 
positiu el debat que es proposa, però igual volem participar-
hi des del principi. Perquè som organitzacions territorials de 
barri, perquè la nostra experiència ens diu que no podem 
acontentar-nos amb una participació pràcticament virtual, que 
quedarà diluïda en el no res. La Favb, amb el seu centenar 
dʼassociacions, no en pot quedar fora.

La proposta es posarà en marxa en el mandat 2008-2011. Això 
no pot implicar que el necessari Pla dʼEquipaments no es dugui 
a terme abans ni que lʼelecció directa dels consellers de districte 
sʼendarrereixi una altra vegada. Profundament preocupats, esperem 
notícies de lʼAjuntament, amb la nostra millor predisposició.març

El Roto

Calendario de la Favb
Hemos recibido el calendario de la 
Favb en el cual y tal y como otros años 
exponéis las diferentes fi estas (con muy 
buen gusto por cierto) con banderitas y 
dibujitos expresando gráfi camente las 
celebraciones del año en curso, pero 
veo con sorpresa, al igual que el año 
pasado, que el 12 de octubre ponéis un 
signo nazi con un disco de prohibición, 
y a mi modesto entender creo que está 
de más, ya que el 12 de octubre es la 
Fiesta Nacional de este país que toda-
vía es España, pudiendo herir la sensi-
bilidad de los españoles que ni somos 
ni comulgamos con la ideología nazi.

Si estos grupos han tomado este día 
para reivindicar no sé qué derechos, 
ignorémoslos y no les demos la im-
portancia que ellos quieren que se les 
dé: les estamos siguiendo el juego. Yo 
modestamente os sugiero que ese día 
pongáis una banderita española (está 
dentro de la Constitución), al igual que 
la ponéis el 11 de septiembre, el día del 
orgullo gay, las antinucleares, o el mis-
mísimo monigote del 28 de diciembre. 
No creo que esa bandera valga menos 
que las anteriormente citadas, y si 
cuesta mucho hacerlo de esa manera, 

pues, amigos, simplemente dejad el 12 
de octubre en blanco y que cada uno 
lo celebre como quiera: hay otros días 
para recordar cosas nazis, por ejemplo 
el 20-N, ¿o no? Ah! Os recuerdo que el 
12 de octubre es también la Verge del 
Remei, patrona de nuestro barrio de les 
Corts. Muchas gracias.

Alfonso Huéscar, vicepresident 
de lʼAVV i CC el Racó de les Corts.

Helicóptero molesto
Nuevamente, este pasado 9 de ene-
ro, y como cada fi n de semana, los 
vecinos de Sants hemos tenido que 
soportar las molestias que ocasiona el 
fastidioso helicóptero para turistas que 
una y otra vez, y así durante horas, so-
brevuela nuestras viviendas, haciendo 
un ruido empreñador, por no hablar del 
riesgo de que un día se nos caiga en-
cima en caso de accidente.

¿Por qué hemos de soportar esto 
los ciudadanos? ¿Es ésta la Barcelo-
na sostenible que queremos? Sugiero 
al que quiera tener buenas vistas de la 
ciudad que suba a Montjuïc o al Tibi-
dabo con transporte público y que deje 
de torturar al vecindario.

Daniel Sererols. 
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Quan sʼenfonsen les cases 
cal exigir responsabilitats
El desnonament dels veïns del Turó de la Peira ha tor-
nat a posar en evidència que el problema de lʼaluminosi 
no ha estat una prioritat política. La rapidesa amb que 
sʼha solucionat la situació no amaga la seva gravetat. 

ANDRÉS NAYA

El 8 de gener els veïns del Turó es 
van despertar amb la rebentada 
dʼuna canonada dʼaigua al carrer 
Sant Iscle, on des de lʼoctubre Fo-
mento de Construcciones y Con-
tratas hi estava fent obres. La re-
bentada va ser a la matinada però 
no es va detectar fins a les 8 del 
matí. A la finca situada al número 
45, que no va quedar afectada 
directament, li van aparèixer unes 
esquerdes alarmants a la façana i 
als pisos. Els veïns ja havien infor-
mat lʼAjuntament els darrers dies 
que les voreres sʼhavien aixecat 
i inclinat. El gerent de Pronoba 
va calmar els veïns dient que no 
era perillós perquè “no presentava 
problemes estructurals”. Allò que 
semblava un accident sense con-
seqüències, va acabar afectant 6 
escales i 96 famílies van haver de 
ser desallotjades perquè, segons 
el districte, el bloc corria “perill de 
caure” i calia enderrocar-lo.

La “ruïna imminent” dels edificis 
ocasionada pel corriment de terres 
va obligar a reallotjar uns 300 ve-
ïns de Turó de la Peira en hotels i 
cases dʼamics i familiars. Els blocs 
que sʼenderrocaran estaven afec-
tats per aluminosi i les obres del 

col·lector, en una zona on és públic 
i notori que hi ha rieres subterrà-
nies: primer sʼhavien fet a través 
dʼun túnel de 30 metres des de feia 
mesos, i després es van continuar 
obrint una rasa a lʼaire lliure, pel pe-
rill qui hi havia per als treballadors.

A partir de lʼensulsiada, el Dis-
tricte de Nou Barris va fer al centre 
cívic Les Basses actes informatius 
pràcticament cada dia presidits pel 
seu regidor José Cuervo. La prime-
ra sessió va ser especialment dura i 
els nervis eren evidents a les cares 
dels responsables polítics, excepte 
del regidor, que amb una fermesa 
enorme va permetre tot tipus dʼin-
tervencions, encaixant crítiques i 
interpel·lacions amb la tranquil·litat 
de qui té a les seves mans el talo-
nari, aplacant els ànims i acceptant 
pràcticament totes les exigències 
veïnals. El cost de les mesures 
acordades poden superar el milió 
dʼeuros. El que és més urgent, el 
que afectava el futur immediat dels 
desallotjats, es va resoldre amb efi-
càcia i rapidesa. Tot i que, com és 
lògic, mai no va bé que et treguin 
de casa en 24 hores, encara que et 
paguin lʼhotel sense problemes.

Deixar la casa de tota la vida, 
saber que tiraran les parets que 
han estat testimoni de molts mo-
ments compartits amb els éssers 
estimats. Veure com treuen de 
casa, cap a un magatzem, els mo-
bles que vas comprar amb esforç 
i que tʼhan ajudat a viure amb dig-
nitat. Sortir amb bosses i maletes  
cap a un hotel on viuràs setmanes 
o mesos, és molt trist. Un capítol  a 
afegir a una vida marcada per viure 
en un habitatge amb aluminosi, 
que des de lʼany 1990, en fa 15, 
que està públicament reconegut 
com edifici malalt, amb el testimoni 
trist dels puntals que et recorden a 
cada segon que estàs vivint en la 
precarietat, és molt dur. I si a sobre 
ets gran, amb un cos desgastat i 
els nervis a flor de pell és, sens 
dubte, un càstig excessiu.

Donar una solució ràpida i su-
ficient era la prioritat. Així ho va 
creure lʼAssociació de Veïns. Els 
actes informatius tenien lʼobjectiu 
dʼexigir a lʼAjuntament que assumís 
el paper que li corresponia i que 
senzillament fes el que havia de 
fer. Un cop acabada aquesta etapa, 
després de començar lʼenderroca-
ment de la malmesa illa de cases, 
ha arribat el moment de demanar 
responsabilitats per una situació 
que ja fa massa temps que dura. I 
el barri està disposat a prendre la 
iniciativa.

LʼAV del Turó de la Peira ha sol-
licitat una reunió amb els respon-
sables polítics de lʼAjuntament i la 
Generalitat. Una reunió en què es 
demanaran explicacions de tants 
endarreriments. A tall dʼexemple: 
el bloc D que havia dʼhaver-se 
inaugurat lʼany 2001, encara està 
en obres. El bloc P, que porta 
dos anys buit i sense enderrocar, 
impedeix començar les obres del 
bloc Q.

“Amb la data actual dʼacabar 
les obres el 2008, seran sis anys 
dʼendarreriment, comenta Silva, i 
això si no nʼhi han més”. I és que 
la Generalitat i lʼAjuntament són 
responsables de no donar prioritat 

als habitatges amb aluminosi, és a 
dir, a les persones que amb nom i 
cognoms estan afectades. “Incasol 
i Regesa sʼestan cobrint de mer-
da”, va afegir un veí anònim.

“Nosaltres creiem que el proble-
ma no són les obres del col·lector; 
el bloc ha caigut no per la rebentada 
de la canonada, sinó que el trenca-
ment de la canonada lʼha provocat 
el corriment dels edificis; no ens ha 
sorprès, ja que tant en els plens de 
districte, com en converses amb el 
regidor, hem denunciat la lentitud i 
el perill que corríem”, diu Silva.

“Ens sentim marginats; ha faltat 
il·lusió, recursos i voluntat política” 
manifesta Pep Ortiz, veí del Turó i 
portaveu de la Coordinadora dʼAs-
sociacions de Veïns de Nou Barris. 
I és que els veïns tenen memòria i 
recorden que no han faltat recursos 
ni coordinació entre les administra-
cions per al Fòrum 2004 o per a 
la reconstrucció del Liceu. En una 
reunió feta per la Coordinadora 
el divendres 21 de gener, es va 
informar que en un bloc de Trini-
tat Nova situat al carrer Palamós 
núm. 57, hi han aparegut unes 

primeres esquerdes, que els diuen 
que són causades pels “moviments 
dʼassentament de lʼedifici”. Es va 
aprovar una comunicació que, en-
tre altres coses, deia: “Exigim que 
dʼuna vegada per totes el tema de 
lʼaluminosi sigui pres com el que 
sempre hauria dʼhaver estat: una 
qüestió de prioritat ciutadana. I que 
sʼadoptin mesures per accelerar el 
procés definitiu de remodelació del 
Turó, Trinitat Nova i la resta de bar-
ris amb problemes dʼaluminosi”. La 
Coordinadora va acordar publicar 
una nota de denúncia i exigència 
de responsabilitats al nivell més alt.

Per un altre costat, lʼAssociació 
de Veïns espera fer la reunió amb 
els responsables polítics, convo-
car una assemblea i fer totes les 
denúncies que calgui. “El futur del 
Turó de la Peira passa per recons-
truir totalment el barri. Uns habitat-
ges amb materials dolents, sense 
els fonaments necessaris, amb 
greus defectes estructurals, han de 
ser remodelats tot i que la magni-
tud de lʼobjectiu obliga a fer-ho en 
etapes i terminis que hauran de 
complir-se” afirma Antonio Silva.

IGNASI R. RENOM
Moment del desallotjament de veïns del Turó, al carrer Iscle.

15 anys després, a 
Barcelona encara hi 
ha 4.065 habitatges 
afectats per 
aluminosi a 7 barris

Els fets del Turó han passat quinze anys des-
prés dʼaquell llunyà 10 de novembre de lʼany 
1990, quan es va esfondrar un edifici del car-
rer Cadí núm. 30 en el qual va morir una ve-
ïna. Amb aquest tràgic accident es va donar 
a conèixer lʼaluminosi. A Barcelona es va de-
tectar que prop de 14.000 habitatges patien 
aquesta malaltia en la seva estructura. Doncs 
bé, després de tant de temps transcorregut, 
encara tenim afectats més de quatre mil habi-
tatges: 1.509 habitatges per construir i 2.556 
per rehabilitar, que no es van enderrocar.

Cal aclarir que el nombre dʼhabitatges és 
més gran que el que donàvem a lʼinforme 
publicat a La Veu del Carrer de novembre de 
2003, perquè sempre sʼhavien donat xifres 
de cases que calia rehabilitar al Turó de la 
Peira per sota de la realitat.

Tant el Turó de la Peira com el Sudoest del 
Besòs tenen uns nous terminis, fins al 2008, 
i a Trinitat Nova, amb uns edificis on comen-
cen a sortir esquerdes que semblen sense 
importància, es parla de fins al 2012. Sembla 
just i necessari reduir aquests terminis.

L̓aluminosi barri a barri 
Barri Remodelar Rehabilitar

El Polvorí 131 0
La Pau 0 312
Guineueta 0 36
Maresme 0 1.040
Trinitat Nova 1.031 0
Turó de la Peira 100 1.034
Via Trajana 106 0

TOTAL 1.509 2.556

Actuacions pendents

En el moment de tancar aquest 
número, ens sorprèn la notícia 
de lʼesfonsament produït per 
les obres de la línia 5 del metro 
al Carmel. Han estat desallot-
jats quasi un miler de veïns i 
els costos socials que patiran 
seran molt greus.

Tot això en un barri amb un 
sòl molt antic, difícil, i amb el pre-
cedent que quan es va construir 
el túnel de la Rovira al 1974, ja 
van ser desallotjades 38 famí-
lies en esquerdar-se els seus 
habitatges per lʼesfonsament de 
terres provocat per les obres re-
alitzades per lʼempresa Tabasa .

La nostra solidaritat amb 
tots els veïns i veïnes víctimes 
dʼaquest tràgic accident, que ig-
norem si sʼhauria pogut impedir, 
però que, sens dubte, sʼhaurà 
dʼinvestigar a fons. Des de Car-
rer continuarem pendents de 
com evoluciona la situació.

El Carmel
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El III Fòrum Veïnal exigeix una 
moratòria a la venda de sòl públic

REDACCIÓ

El passat 16 de desembre es va 
fer públic a lʼAteneu Barcelonès el 
manifest del III Fòrum Veïnal Barce-
lonès, que reproduïm, al qual sʼhan 
adherit més dʼun centenar dʼen-
titats. El procés de treball en torn 
els equipaments, que pretén donar 
veu al teixit veïnal davant el Pla que 
lʼAjuntament ha de desenvolupar en 
aquesta legislatura, es va concretar 
en un missatge a lʼadministració: no 
vendreʼs ni un pam més de sòl pú-
blic mentre el mapa dʼequipaments 
no estigui concretat.

Des dels barris sʼha aixecat acta, 
només amb lʼanàlisi del dia a dia de 
les AV, de 270 equipaments reivin-
dicats, alguns dels quals tenen 30 
anys dʼantiguitat. Una primera llista 
que no inclou totes les reivindica-
cions. Però el Fòrum Veïnal vol anar 
més enllà de la constatació dʼaquest 
dèficit: vol concreció, terminis i 
lʼobertura del Pla a un procés partici-
patiu on tinguin cabuda necessitats 
socials presents i futures.

Eva Fernández, presidenta de la 
Favb, va demanar una xarxa dʼequi-
paments forta per a una societat 
diversa, complexa i amb fortes des-
igualtats socials, i va denunciar la 
manca de previsió dʼequipaments 
als plans urbanístics que es desen-
volupen a la ciutat.

Experiència i sostenibilitat

Alfons López, vicepresident de 
Depana, va parlar de sostenibi-
litat, un dels tres eixos als quals 
sʼha obert el debat previ sobre 
equipaments juntament amb la 
igualtat social i de gènere i la ges-
tió, posant com a exemple dʼun 
mal enfocament de les prioritats 
(economicisme per davant de la 
salut dels ciutadans) la construc-
ció al port de Barcelona dʼuna 
nova central tèrmica.

Des de lʼexperiència de lʼAV 
del Poblenou, Josep Mª Soler 
va explicar la importància de les 
comissions de seguiment veïnals 
i dʼuna xarxa social forta per as-
segurar que es tinguin en compte 
les necessitats dels veïns que 
no tenen força reivindicativa, i la 
constatació que un barri que no 
té equipaments no els demana, 
és a dir, que quan es tenen bons 
equipaments es pren consciència 
de la seva importància.

Finalment, Marcel·la Güell, res-
ponsable de sanitat de la Favb, va 
posar sobre la taula lʼexistència de 
dèficits en sectors que impliquen 
drets essencials, com la sanitat o 
lʼeducació, i va alertar que ara és 
el moment de demanar més control 
social i participació, abans que la ciu-
tadania no en tingui la capacitat per-
què el problema sʼhagi desbordat.

Els veïns i veïnes es prenen 
seriosament el debat sobre els 
equipaments, una idea que Josep 
Mª Huertas Clavería va resumir a 
la presentació de lʼacte dʼaquesta 
manera: “El pla dʼequipaments és 
lʼactual repte de la ciutat”.

Vivim la ciutat com lʼescenari de grans des-
igualtats socials, i en aquest escenari la do-
tació dʼequipaments apareix com un element 
essencial per tal de garantir la qualitat de 
vida de les persones.

Els equipaments han estat una reivin-
dicació històrica del moviment veïnal de 
Barcelona, però al mateix temps han estat 
una de les assignatures pendents dʼun Ajun-
tament que en aquests terreny, després de 
25 anys, encara no ha fet els deures al con-
junt de la Ciutat.

El propi concepte dʼequipament ha que-
dat desvirtuat per dos grans actuacions 
municipals: el Pla dʼHotels de 1989, que 
permetia construir hotels en terrenys dedi-
cats a equipaments, i el 10HJ, que dedicava 

sòl dʼequipaments a habitatge protegit per a 
joves. Nosaltres seguim reivindicant que un 
equipament és un espai dʼús col·lectiu que 
proveeix dʼun servei a la ciutadania i també 
reivindiquem la necessitat de dotar-nos de 
serveis que no estan circumscrits a un equi-
pament com pot ser, per exemple, lʼassistèn-
cia domiciliària i els educadors i educadores 
de carrer.

Lʼactual dèficit dʼequipaments incrementa 
les desigualtats socials en la mida que les 
persones que gaudeixen dʼun poder adqui-
sitiu més alt poden accedir als equipaments 
i serveis privats mentre un ampli sector de 
població queda fora de lʼaccés. Aquest és el 
cas de les residències geriàtriques i de les 
escoles bressol. I tots sabem el greu impacte 
que la cura a persones amb dependència té 
sobre la vida dels qui les envolten, en espe-
cial de les dones.

Ara lʼAjuntament ha assumit finalment, 
una vella reivindicació veïnal, el Pla dʼEqui-
paments de Barcelona, un pla que cada cop 
esdevé més necessari atès que sʼha anat 

produint una venda massiva de sòl públic 
sense haver fet prèviament cap reserva per 
a equipaments. Fins i tot les grans opera-
cions dʼhabitatge projectades deixen els 
equipaments en un segon terme com si es 
tractés de la torna i no dʼelements claus en 
lʼarticulació de la convivència als barris i en 
el manteniment i millora de la qualitat de vida 
de la ciutadania. Podríem posar un seguit 
dʼexemples: Vila Olímpica, el 22@, el Pla 
dʼEquipaments de Poblenou, que no sʼha dut 
encara a terme...

Per tot això les associacions i entitats so-
tasignants demanem que:

●	El Punt de partida del Pla dʼequipaments 
ha de ser lʼelaboració dʼun mapa  dʼallò que 
existeix i lʼactualització consensuada del que 
és i el que no és un equipament. 

●	 El Pla dʼEquipaments sʼha dʼelaborar 
amb la participació activa i real de les   per-
sones que vivim a la Ciutat. Cal que aquesta 
participació es dugui a terme en totes les 
fases del procés encetat: en la fase de diag-
nòstic de necessitats, en el debat sobre les 
ràtios, en el disseny i la implementació del 
Pla dʼEquipaments.

●	El marc necessari i imprescindible del 
Pla dʼEquipaments és una Llei de Serveis 
Socials que contempli els drets socials com 
a drets de la persona al mateix nivell que 
la sanitat o lʼeducació, de tal manera que 
hi hagi garanties que aquest drets seran 
respectats i no dependran de lʼarbitrarietat 
dels tècnics.

●	Els equipaments han de contemplar cri-
teris de sostenibilitat i dʼequilibri territorial. 

●	Els barris han de ser solidaris en lʼas-
sumpció dʼaquells equipaments que són 
necessaris, tot i que puguin ser considerats 
molestos. No obstant, sʼha de tenir en comp-
te no sobrecarregar determinades zones de 
la Ciutat amb un sol tipus dʼequipaments. 
Els barris afectats no haurien de tenir dèficit 
dʼequipaments i els equipaments molestos 
haurien de minimitzar al màxim el seu im-
pacte tant en la tecnologia i lʼemplaçament, 
com en el seu funcionament. 

●	Els equipaments han de constituir es-
pais dʼinclusió i no generar desigualtats. Cal 
evitar espais segregats i circuits paral·lels 
per a determinats col·lectius que generin 
segregació i estigma. 

●	En lʼelaboració del Pla dʼequipaments 
sʼha de tenir present una perspectiva de gè-
nere que contempli no només les tasques de 
tipus productiu a la ciutat sinó també les ne-
cessitats derivades de la cura a les persones 
i la realitat actual, que posa aquestes cures 
sota la responsabilitat pràcticament exclusi-
va de les dones. Calen, doncs, equipaments 
que tinguin presents criteris de proximitat i de 
flexibilitat horària que en facilitin lʼaccés.

●	Cal prioritzar els criteris dʼestalvi i dʼefi-
ciència, fonamentalment en clau energètica, 
en la planificació dʼequipaments. És neces-
sari que siguin propers a les persones per tal 
dʼevitar grans desplaçaments.

●	Els equipaments han de tenir unes ca-
racterístiques que garanteixin el seu caràcter 
públic, sigui quina sigui la fórmula de gestió. 
Aquestes característiques han de ser: uni-
versalitat, equitat, accessibilitat, participació, 
compromís i transparència.

●	 Cal que els equipaments recullin les 
noves i velles necessitats. En aquest sentit, 
cal destacar-ne la manca dʼequipaments 
adreçats als i les joves. Cal flexibilitzar lʼús 
i els objectius dels equipaments per tal que 
sʼadaptin als canvis.

●	Cal revisar lʼactual sistema de gestió 
de residus de Barcelona i fer-lo realment 
eficaç. Cal millorar la implicació del veïnat 
i per això és negatiu que la taxa de residus 
formi part del rebut de lʼaigua, quan me-
reixeria que es visualitzés a part, mesura 
que tindria una funció pedagògica sobre 
la ciutadania.

●	Cal exigir de les empreses que acom-
pleixin la seva responsabilitat social en tots 
els nivells.

●	 Els sistemes dʼadjudicació dʼequipa-
ments i de serveis han de vetllar per impedir 
la precarietat laboral de les persones que 
treballen en aquests sectors.

●	El Pla dʼ Equipaments ha de preveure 
el corresponent programa dʼavaluació del 
funcionament dels equipaments, dotant-se 
de mecanismes de participació dʼusuaris i 
usuàries, i del teixit social.  

●	 El Pla dʼEquipaments de Barcelona 
haurà dʼestar acompanyat dʼun calendari que 
fixi el compromís de les administracions en la 
seva implementació.
Barcelona, 16 de desembre de 2004.

Manifest per a un pla dʼequipaments

La dotació dʼequipaments 
és essencial per garantir 
la qualitat de vida en 
una ciutat amb greus 
desigualtats socials

DANI CODINA
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Un reglamento en precario
El nuevo Reglamento, que 
establece los procedimien-
tos concretos de ejecución 
de la Ley de Extranjería, 
y que entra en vigor este 
febrero, nace limitado por 
el corsé de la propia Ley, y 
se queda a medio camino 
en su intento por arbitrar 
medidas de fondo para un 
real y necesario cambio en 
la política migratoria.

JOSÉ MIGUEL BENÍTEZ
Periodista y miembro de la Xarxa 9 Barris Acull

“Todos somos potencialmente 
hombres cigüeña o hijos y nietos 
de ellos. No añadamos trabas 
discriminatorias para los que han 
aterrizado ya en nuestro suelo.” 
Juan Goytisolo.

El proceso de “normalización” o 
regularización restringida, que 
recoge en su disposición transi-
toria tercera, es positivo pero in-
sufi ciente para ordenar la caótica 
situación migratoria heredada del 
Gobierno anterior.

Este proceso permitirá que, en 
un período de tres meses, los em-
pleadores puedan presentar las 
solicitudes de todas aquellas per-
sonas que cumplan básicamente 
tres requisitos: estar empadrona-
dos desde julio del 2004, presen-
tar un certifi cado de penales de su 
país de orígen y disponer de un 
contrato de trabajo -en su mayoría 
de seis meses-, condicionado al 
alta en la seguridad social, para 
evitar, según el Gobieno, la regu-
larización fraudulenta. 

Como vemos, el proceso, junto 
a otras limitaciones, queda subor-
dinado a la voluntad empresarial. 
Por ello es difícil prever cuántas 
personas se podrán benefi ciar de 
esta disposición. Según datos del 
CITE, un 39% de sus usuarios han 
manifestado que sus empleadores 
se niegan a hacerles un contrato, 
por no hablar de las condiciones 
precarias que tienen que aceptar 
para evitar seguir siendo arrastra-
dos por el tsunami de la margina-
lidad y la discriminación. Es decir, 
el mensaje sigue siendo: quere-
mos vuestra mano de obra pero 
no os queremos a vosotros.

A todo ello hay que añadir dos 
fi ltros más: las normativas que en 
los próximos días establezcan las 
subdelegaciones de gobierno para 
la aplicación concreta del regla-
mento en cada provincia y los en-
gorrosos y costosos trámites para 
conseguir los certifi cados penales, 
y cuyos requisitos dependen de lo 
que establezca cada país.

Al margen de la disposición tran-
sitoria, el Reglamento establece una 
serie de medidas permanentes de 
control sobre le fl ujo migratorio, cen-
tradas en las necesidades del mer-
cado laboral español: contratación 
en origen vía régimen general (no-
minativas) o por contigente (gené-
ricas), o por causas excepcionales, 
entre ellas el arraigo laboral para el 

que acredite su permanencia en Es-
paña durante dos años y demuestre 
una relación laboral de un año.

Estas medidas reafi rman la 
visión economicista y laboral de 
la inmigración, limitando el arraigo 
social y razones humanitarias, y 
dejando de lado aspectos sociales 
y de ciudadanía, para no entrar en 
confl icto con la Ley de Extranjeria.

Recordemos que la Ley, que 
está pendiente de varios recur-
sos de anticonstitucionalidad, ha 
sido califi cada por organizaciones 
sociales y sindicales como “re-
gresiva” y “represiva” por recortar 
derechos ciudadanos y por optar 
por la represión en lugar de la 
integración. Y de una mala Ley 
difícilmente puede surgir un buen 
Reglamento, aunque éste incluya 
buenas intenciones.

Por otra parte, aún siendo la 
causa más importante, la situación 
de irregularidad no se debe sola-
mente a la economía sumergida, 
sino a los mecanismos generados 
por las propias políticas migrato-
rias. Y para sacar a fl ote la econo-
mía sumergida, como lo reconoce 
el propio Consejo Económico y 
Social, Inspección de Trabajo ne-
cesitará ingentes recursos.

Mirando hacia delante, pode-

mos aprovechar y ampliar los me-
canismos de consenso puestos 
en marcha por este Reglamento 
para llegar a un pacto social que 
desarrolle una verdadera política 
migratoria con iniciativas como las 
que propone Ricard Zapata que 
“gestionen conocimientos sobre 
la realidad histórica del proceso 
y que proporcionen instrumentos 
para percibir la interacción como 
oportunidad y no como obstáculo 
y competencia”.

En ese sentido habría que rea-
lizar campañas informativas y de 
sensibilización, sobre los derechos 
de ciudadanía y sobre la realidad 
migratoria, sobre su impacto posi-
tivo en el crecimiento de nuestra 
economía, sobre la falsedad de los 
innumerables tópicos antiinmigran-
tes, para prevenir con todo ello el 
peligro de “…fomentar la división 
social entre inmigrantes y ciuda-
danos, incluso cultivar emociones 
hasta llegar a la `caza del inmi-
grante´, `el inmigrante como causa 
de todos los males´”.3 Y en ese 
sentido hay que impulsar políticas 
sociales que cubran las necesida-
des de antiguos y nuevos vecinos 
y evitar discriminaciones hacia los 
“autóctonos” menos favorecidos. 

Sería necesaria la apertura 

de vías legales transparentes y 
creíbles, dotadas con los recursos 
adecuados, que convenzan a las 
personas que es mejor venir por 
esos canales y a los empresarios 
que salen ganando contratándo-
los legalmente. 

Sería muy necesario apostar 
por el reconocimiento pleno de 
los derechos de ciudadanía que 
debería tener toda persona por 
el hecho de serlo, y ello incluye 
la eliminación de los centros de 
internamiento, y el derecho a voto. 
Y por supuesto estudiar medidas 
para regular la situación de las 
personas que queden excluidas 
del proceso de “normalización”.

Y sería necesario, además 
de la coordinación de las tres 
administraciones, facilitar la im-
plicación del tejido asociativo de 
los barrios donde se asientan los 
nuevos vecinos.

En palabras de Juan Goytisolo: 
“Tendremos que reinventar a dia-
rio nuevas formas de convivencia, 
convertirnos en robinsones de 
unos espacios urbanos en perpe-
tuo movimiento. El tejido social y 
asociativo de los barrios mestizos 
acuerda lo dispar y concierta lo 
opuesto. Hay que sumar, siempre 
sumar, decía Gaudí”.

En5 paraules

Assassinat

El passat mes de desembre, 
després de 4 mesos en coma, 
va morir el jove okupa Roger.
Havia rebut una punyalada 
criminal a les festes de 
Gràcia. En conèixer la 
notícia, diverses entitats van 
convocar una manifestació 
a la qual van assistir milers 
de persones. En fi nalitzar, 
un grup minoritari de 
manifestants van provocar 
desperfectes en el mobiliari 
urbà i diversos establiments.

Pobresa aplaçada

Al desembre, la comissió 
de govern amb l’alcalde 
al capdavant va posposar 
fi ns al febrer l’aprovació 
del programa contra la 
pobresa per als anys 2005-
07. La decisió es va prendre 
després d’un dur debat on 
es va arribar a plantejar 
si era oportú fer ús de la 
paraula pobresa per descriure 
les situacions existents. 
Dies abans, un reportatge 
denunciava l’augment de 
pobres als carrers.

Casaments laics

Un de cada cinc casaments 
de Barcelona se celebren a la 
plaça de Sant Jaume o a les 
seus dels districtes. L’augment 
de casaments laics suposa 
un retrocés de les cerimònies 
religioses. L’any 2003, dels 
5.477 casaments nous, 3.111 
no van ser religiosos. El 
districte amb més cerimònies 
laiques és Sant Martí. És 
públic que alguns regidors 
donen gran importància a les 
paraules que dediquen als 
contraents, superant les més 
enceses homilies.

Impunitat

El passat mes de desembre 
es van complir 12 anys 
de l’assassinat del jove de 
l’Hospitalet Pedro Álvarez. 
El policia que es va detenir 
com a presumpte autor va 
ser posat en llibertat. També 
aquest any, la família i els 
amics de Pedro han tornat 
a convocar una concentració 
de protesta denunciant 
la impunitat de l’assassí. 
Intolerable que no es castigui 
l’autor en una investigació 
que ha tingut moltes ombres i 
alimenta serioses sospites.

Narcosala

Uns 60 malalts 
drogodependents visiten 
diàriament l’equipament, obert 
les 24 hores a Ciutat Vella, 
on s’injecten en condicions 
sanitàries utilitzant xeringues 
esterilitzades. Els usuaris 
poden fer servir els serveis 
d’higiene personal, neteja de 
roba i alimentació.

Los empleados a tiempo parcial en diferentes 
hogares han de presentar personalmente las 
solicitudes, cuyo formulario incluirá un cuadro 
para cada hogar en el que se debe especifi car 
el domicilio, horas y plazos -mínimo 30 horas 
semanales, 12 días mensuales y seis meses de 
duración- y que deberá fi rmar cada empleador. 
Con la solicitud deberán presentar los certifi ca-
dos de empadronamiento y penales, y darse de 
alta en la seguridad social como trabajadores 
discontinuos. Su cotización mensual rondará los 
130 euros.

En el caso de los empleados en un solo hogar, 
es el empleador el que ha de presentar las solici-
tudes Para este caso se está estudiando un mo-

delo de contrato que posiblemente se entregará 
con la solicitud o a través de la web del Ministerio 
de Trabajo.
Certificados de penales: cada país estable-
ce sus propios mecanismos de tramitación. Si 
no se dispone en el momento de presentar 
la solicitud, se dará una prórroga de 15 días 
para presentarlo. Los certificados caducados 
serán admitidos únicamente si han sido expe-
didos con posterioridad a la fecha de empa-
dronamiento.
Presentación de solicitudes: a fecha actual, aún 
no se han designado ofi cialmente los lugares de 
presentación, aunque se barajan las diferentes 
ofi cinas de la Seguridad Social.

Legalizar el servicio doméstico

ANDREU BLANCHAR
Manifestación contra el centro de internamiento de la Verneda, el pasado diciembre.
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EL CUARTO FOSC

Feia 10 anys que sʼhavien 
celebrat les multitudinàries 
acampades perquè els 
governs dediquessin el 0,7% 
a cooperació amb els països 
més deprimits. Una gran 
mobilització de la qual es 
volia celebrar lʼaniversari. La 
ciutat tenia ambient nadalenc. 
LʼAjuntament havia instal·lat un 
moderníssim i estrany pessebre 
a la plaça de Sant Jaume. I 
diem estrany perquè el butaner 
no era pakistanès i semblava 
haver nascut a la Garrotxa. 
Allò que ningú no sabia és que 
es programaria tot un “ball de 
bastons” a la Diagonal. Tot va 
succeir sota la batuta de Jordi 
Hereu, responsable polític 
de seguretat. Unes desenes 
de joves havien comunicat 
que volien acampar davant 
la facultat de Física, indret on 
fa una dècada hi va haver el 
campament. El 19 de desembre 
van començar a instal·lar les 
tendes. Immediatament es 
van presentar els homes de 
Harrelson de la Guàrdia Urbana i 
va començar un forcejament que 
va durar dos dies. Patacades, 
joves a rosegons i fins i tot 

gasos lacrimògens. Tot això, 
en una ciutat que tancava amb 
enorme tristesa un Fòrum que, 
diuen, cridava al diàleg i la no 
violència. Els hi van robar els 
sacs de dormir i van destrossar 
les tendes. La ciutadania, 
desfeta, se nʼassabentava per la 
premsa. La Favb va reaccionar 
denunciant aquesta situació. 
I també els socis de govern, 
que, com sempre, sʼassabenten 
de moltes coses quan ja han 
passat. No sʼobstaculitzava el 
trànsit, no es molestava. ERC i 
ICV estaven en desacord amb 
el tarannà repressor del sector 
majoritari de lʼequip de govern. 
Lʼoposició també va criticar. 
Alguns  portaveus municipals 
repetien una vegada i una altra 
que a la ciutat està prohibit 
acampar (ens recordava allò 
de la calle es mía). Jordi Hereu 
havia format parella de fet amb 
lʼalcalde Clos, que compartia i 
recolzava les seves instruccions. 
I, com passa a molts matrimonis, 
la marxa enrere. Van rectificar. 
5 tendes i un centenar de joves 
solidaris van aguantar fins a la
vigília de Nadal.
Què fàcil és fer les coses bé.

Jordi Hereu
És feliç a les Rambles fent tocs de pilota. 
Ja és una institució. Porta 15 anys. Doncs 
bé, la revista Raval ens informa que ha 
estat desterrat de Canaletes fins a la 
rambla de Santa Mònica, on les Rambles 
sʼeixamplen i estan buides en molts 
moments. Ans al contrari, les estàtues sí 
podran estar a la part alta. En Joan està 
condemnat a estar sol, i manifesta: “Lʼúnica 
manera de treureʼm de Canaletes és 
detingut i en direcció a la Model”.
Té tot el nostre suport.

L̓exili de Joan Sabaté

President de la Federació 
dʼEntitats Culturals Andaluses, 
ha fet públics els comptes de la 
seva entitat. Diverses veus havien 
demanat transparència a la 
federació, que rep unes altíssimes 
subvencions per a la Feria de 
Abril. LʼAjuntament de Barcelona 
va aportar 25.543 euros, 
lʼAjuntament de Santa Coloma, 
8.414, la Diputació, 48.000 i la 
Generalitat, 157.000. En total, les 
subvencions pugen a 319.000 
euros (43.200.000 pessetes). 
Als comptes no figuren les 
aportacions per matèries. Doncs, 
malgrat tant recolzament, els 
comptes del 2004 presenten unes 
pèrdues de 180.000 euros. Fa 
unes setmanes es va presentar 
Els Altres Andalusos, una nova 
federació dʼentitats culturals. 
Continua sent necessària una 
auditoria davant tanta atzagaiada.

García 
Prieto

EN POSITIU

“Ineficaç”. D’aquesta manera ha qualificat 
la Conselleria de Benestar i Família de la 
Generalitat l’últim desallotjament de 50 
famílies, incloent els fills escolaritzats, a Sant 
Andreu el passat 22 de gener, portat a terme 
per l’Ajuntament de Barcelona.
Des de l’any 1993 que arriben amb regularitat 
a la nostra ciutat famílies nòmades, 
principalment als districtes de Sant
Andreu i Poblenou.
En dotze anys, l’Ajuntament només ha tingut 
la feliç idea d’utilitzar la guàrdia urbana 
d’”espanta-nòmades”. Els treu d’un lloc i ells 
se’n van a un altre. Resulta ineficaç i amb uns 
costs socials molt grans per als acampats.
La Favb i l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Poblenou han reivindicat reiteradament unes 
instal·lacions dignes, un campament per a les 
famílies que estan de pas a la ciutat.
La Generalitat ha estès la mà a l’Ajuntament.
Quedem a l’expectativa.

Benestar i Família
El nou síndic de greuges va 
rebre queixes del fet que els 
telèfons 010 i 012 siguin de 
pagament i ha recomanat 
l’Ajuntament i la Generalitat 
que ofereixin aquest servei 
telefònic de manera gratuïta. 
Es donaven casos com el d’un 
veí que es molestava en ser cívic 
i trucar perquè es recollís un 
animal mort a la via pública i el 
castigaven cobrant-li part de la 
trucada. Carrer ho va denunciar 
i no li van fer ni cas. Encara 
més, l’Ajuntament va prohibir 
un fotògraf de la nostra revista 
treure imatges i un conegut 
regidor ens va dir: “Negatius, 
que sou uns negatius”. Sembla 
que al síndic li faran cas. 
L’enhorabona.

Ribó i el 010

L’AMPA de l’escola Ramon 
Llull està lluitant per treure del 
col·legi un transformador que 
subministra llum a bona part 
del barri. Un aparell obsolet 
que representa un perill en cas 
d’incendi i un impacte negatiu 
amb motiu de les radiacions 
electromagnètiques. Està situat 
al costat dels menjadors dels més 
petits. El cas d’aquesta escola 
no és únic. Coneixem d’altres. 
Aquesta AMPA està donant un 
exemple a seguir. Fecsa-Endesa 
té uns beneficis que li permeten 
traslladar els transformadors a 
zones on no representin cap perill. 
Les autoritats locals i educatives 
haurien de posicionar-se.

AMPA 
Ramon Llull

Tancats

Lʼhabitatge no és 
un problema

Informava El Periódico dʼun matrimoni jove que, com tants, buscava 
un habitatge per a ells i els seus fills. Porten poc de temps casats 
i, per a ells, lʼhabitatge no ha estat un problema. Es traslladaran 
aquest any després de fer les reformes necessàries. La caseta es 
troba al carrer Elisenda de Pinoas, junt al parc de lʼOreneta. La 
finca té una piscina de 62 metres quadrats i una zona esportiva de 
164. La finca, propietat de Mario Herrero Iribas, els hi ha costat 8 
milions dʼeuros, és a dir, 1.332 milions de pessetes. Ignorem si ho 
han pagat de cop o bé han negociat una hipoteca.

En un número anterior de Carrer 
vam voler apropar-nos  la realitat 
del jazz a la nostra ciutat. Ara 
resulta que, en pocs mesos, la 
situació ha empijorat greument. 
Fa poc van tancar La Boîte i el 
Drac-Jazzroom, i anuncien que 
dʼaquí a uns mesos ho farà el 
Harlem Jazz Club, combativa 
sala de la Barcelona vella.
No falten diners per als 
BAM, Sónar i Grec, però la 
música de petit format està 
en perill. La ciutat no pot 
permetreʼs el luxe de deixar 
morir locals emblemàtics. Les 
administracions haurien de 
recolzar una mica aquests 
establiments. I no demanem 
subvencions proporcionades a 
les de la Feria de Abril.

OSCAR MARTÍNEZ
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n altre Any amb majúscules, 
per mantenir la tradició segons 
la qual per avançar els cata-

lans necessitem tenir davant una pas-
tanaga. En aquest cas calia fer-ho molt 
de pressa, a la carrera, perquè es tracta 
d’oblidar quan abans millor el fracàs del 
Fòrum 2004. La idea és bona. I presta-
da. Se li va acudir a un periodista. Es 
tracta d’aprofitar la tradició editorial 
de Barcelona per fer del 2005 l’Any del 
Llibre i la Lectura. La celebració va 
començar oficialment a finals de gener, 
amb un concert a l’Auditori presidit pels 
Prínceps Felipe i Letizia. És a dir, lluny 
dels lectors i del carrer. Però altres ini-
ciatives recollides al programa anual 
d’activitats fan pensar que algun efecte 
popular sí que tindrà. Especialment du-
rant la celebració de la Diada de Sant 
Jordi, que aquest any durarà tota una 
setmana i durant la qual Barcelona farà 
esforços per convertir-se en la capital 
mundial del llibre.

L’oportunitat de celebrar l’Any del 
Llibre en l’única ciutat del món on la 
gent surt un dia al carrer per comprar 
i regalar llibres i roses és tan òbvia 
que el que sorprèn és que a ningú no 
se li hagués ocorregut abans. Ha estat 
un periodista cultural, Sergio Vila-

San Juan, qui ha pensat i organitzat 
l’esquema general, que de seguida ha 
trobat el recolzament del regidor de 
Cultura, Ferran Mascarell. Les presses 
per portar-lo a terme -la necessitat de 
superar la depressió post Fòrum- ha fet 
que l’Any barcelonès coincideixi amb 
l’Any espanyol d’exaltació del Quixot, 

amb motiu que es compleixen 400 anys 
de la seva publicació. Aquest fet no ha 
molestat els organitzadors, ans tot el 
contrari. Han subratllat el fet que els 
darrers episodis del Quixot succeeixen a 
Barcelona, on Cervantes va viure, i han 
lloat tant la figura del principal llibre 
en llengua castellana que han saltat les 
alarmes sobre l’excessiva descompensa-
ció respecte a la producció editorial en 
llengua catalana.

El programa d’actes de la celebració de 
l’Any mira d’atendre tots els aspectes que 
envolten el món del llibre. El primer és 
la llarga tradició impressora de la ciutat, 
subratllada també pel fet que Don Quixot 
va descobrir la impremta precisament en 
el seu viatge a Barcelona. Aquests tallers 
d’impressió funcionaven fa més de cinc 
cents anys. Segons Vila-San Juan està 
documentada la impressió en 1475 dels 
“Rudimenta grammatices”, de Niccolo 
Peretti. La producció i el comerç de llibres 
es van anar consolidant amb els anys, de 
tal manera que quan l’eclosió industrial 

va permetre la producció a gran escala, 
Barcelona tenia segells editorials molt 
importants, com ara Montaner i Simon, 
Salvat i Espasa. La producció de llibres és 

encara ara la primera indústria cultural 
de Barcelona.

Hi ha altres aspectes complementa-
ris que l’Any tindrà en compte i donarà 
a conèixer en forma de conferències, 
itineraris, exposicions i altres esde-
veniments. Hi haurà rutes per visitar 
els escenaris descrits en els llibres de 

quatre grans autors -les “Barcelones” 
de Cervantes,  Vázquez Montalbán, 
Maragall i Verdaguer-, conferències i 
simposis sobre determinats gèneres li-
teraris, i, en general, un desig de vincu-
lar les festes i celebracions ciutadanes 
amb el món dels llibres. També es par-
larà d’equipaments culturals, i, com que 
l’organitzador de l’Any és l’Ajuntament, 
més que una reivindicació de nous es-
pais dels que tan necessitada està la 
ciutat, ens haurem d’acostumar a veure 
grans lloances dels que ja tenim. (Es diu 
per exemple que Barcelona ha duplicat 
el nombre de biblioteques municipals, 
passant de 14 a 28, però no que són del 
tot insuficients, que es necessitarien 
almenys 30 més per tenir una per a 
cada barri, que encara no se sap res de 
la biblioteca provincial que fa anys que 
havia de construir el Ministerio de Cul-
tura, i que tampoc s’han construït totes 
les de Districte).  

De fet és l’aspecte més feble de la ce-
lebració, i el que s’hauria d’insistir amb 
més contundència. L’Any dedica molta 
atenció a la producció editorial –autors, 
agents, editors, impressors, distribuï-
dors...- però no tanta a la promoció de la 
lectura. Es correspon així amb la realitat 
d’un mercat en el que es publiquen mol-
tíssims títols però es llegeix poquíssim. 
Objectes de consum com tantes altres 
coses innecessàries que adquirim, els 
llibres s’acumulen però no s’obren. In-
centivar aquesta pràctica pot ajudar la 
indústria editorial, però no hauria de ser 
l’objectiu de l’Ajuntament. El problema 
sobre el que cal actuar és el de la pro-
gressiva pèrdua de massa lectora. Cada 
any hi ha menys lectors de llibres i dia-
ris, com constaten els editors i qualsevol 
observador de les xifres de lectura que 
periòdicament es publiquen. Els botxins 
són els mitjans audiovisuals, que s’en-
carreguen de transformar els lectors en 
espectadors. I això sí que és un drama, 
perquè un lector està abocat al raona-
ment, però un espectador només ho està 
a l’entreteniment.

L’Any del llibre s’hauria de dirigir més 
als ciutadans i menys als consumidors.

U

L’any dels lectors

Eugeni Madueño
Periodista

Després de decicar el calendari 2005 al 
Quijote a la Barcelona dels barris, Carrer 
fa aquest dossier amb motiu de l’Any del 
Llibre i la Lectura. Situa l’esdeveniment 
el periodista Eugeni Madueño i li donen 
contingut Emili Gasch i Maria Eugenia 
Ibáñez, amb articles crítics sobre la xarxa 
de biblioteques; Eduard Pons Prades 

explica els orígens del dia del llibre; Albert 
Ollés, Eva Lechuga i Maria Ortega analitzen 
les llibreries de vell i especialitzades; Jordi 
Gol i Eva Fernández, la novel·la negra a la 
ciutat; Cristina Sirur, les editorials petites; 
Gemma Aguilera entrevista el distribuidor 
de Les Punxes Oriol Serrano igual que Ollés 
ho fa a la contraportada amb l’exllibreter 

de barri Ramón Martínez, i Luis Caldeiro 
recorda el pas del Nobel Pablo Neruda per 
Barcelona. A més, un article recuperat de 
Manuel Vázquez Montalbán emmarca una 
bibliografia històrica sobre barris i una 
enquesta de títols sobre la ciutat elaborada 
per tots els amics i col·laboradors de 
Carrer. Bona lectura.

Lectures de Barcelona

JOAN MOREJÓN
Escultura al llibre de Joan Brossa, a Gran Via amb Passeig de Gràcia.

L’Any del Llibre va 
començar oficialment 
amb un concert a 
l’Auditori presidit pels 
prínceps, és a dir, lluny 
dels lectors i del carrer

Hi haurà rutes per 
visitar els escenaris 
descrits en els llibres 
de quatre grans autors: 
Cervantes, Montalbán, 
Maragall i Verdaguer
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Ajuntament democràtic de 
Barcelona es va oblidar de les 
biblioteques. Les tasques olím-

piques, primer, la renovació urbana i 
els centres cívics, després, varen ser en 
un moment les prioritats del consistori. 
Ha de quedar clar que les biblioteques 
públiques, de les quals la ciutat en té 
actualment 29, han estat una preocupació 
tardana.

No és fins al 1998 que es prenen me-
sures. Hi ha els antecedents d’un estudi 
del CEP del 1987 i d’un informe de Jordi 
Coca del 1995, treballs que desconec, que 
són, sembla, els punts de partida en base 
als quals s’elabora el Pla de Biblioteques 
de Barcelona 1998-2010 i que porta per 
subtítol Les biblioteques del segle XXI: de 
la informació al coneixement.

Els objectius d’aquest Pla, tot i el sub-
títol, són fonamentalment quantitatius 
malgrat que declaren la intenció que les 
biblioteques esdevinguin centres de cultu-
ra i siguin un mitjà de socialització de les 
pràctiques individuals.

És clar, i així havia de ser, que les in-
fraestructures són el primer. En aquest 
sentit el Pla contempla, en l’horitzó del 
2007, disposar d’una xarxa de 39 bibliote-
ques, ben comptades, 13 de districte i 26 
de barri, a més de la quimèrica biblioteca 
provincial del Born.

La cuestió del nombre
El primer que crida l’atenció en propo-
sar-se aquest viatge és el nombre de 
biblioteques. No és tan sols que el nostre 
parc de biblioteques sigui curt en relació 
al d’altres ciutats, sinó que el nombre de 
les biblioteques populars de Barcelona ha 
oscil·lat d’una manera espectacular en els 
darrers anys.

En la publicació Biblioteques Populars 
de Barcelona (Quaderns de Divulgació 
Cultural de l’Ajuntament de Barcelona, 
1982), es comptabilitzaren 31 biblioteques 
a 31 de desembre del 1981 (cinc de les 
qual eren infantils o juvenils) dependents 
majoritàriament de les caixes (Pensions, 
Catalunya i Barcelona) i de la Diputació 
de Barcelona.

Si mirem les Guies de la Ciutat, podem 
observar que, segons l’edició de 1995 (la 
primera), teníem 46 biblioteques populars 
(comptant-ne tres d’infantils). Aquesta 
xifra és semblant a la que resulta d’exa-
minar el Pla de Biblioteques de Barcelona 
1998-2010, on es compten 42 biblioteques 
existents (1998) . En la Guia del 1999 (la 
segona) el nombre s’havia reduït a 21. En 
l’edició del 2002 (la tercera i, per ara, la 
darrera) havien crescut fins a 35.

El 2004, segons el Mapa de Biblioteques 
de Barcelona, en tenim 28, a les quals s’ha 
d’afegir la del Bon Pastor, inaugurada el 
novembre del 2004. Comparat amb l’any 
1995, hem retrocedit sensiblement, ha-
vent passat per un moment de penúria 
màxima el 1999. El retrocés és degut 
al tancament de les biblioteques de les 
caixes. Un fenomen que va afectar, lògica-
ment, tot Catalunya i és digne de constar 
de forma destacada en els annals de les 
desgràcies culturals del nostre país.

A la vista del molt documentat llibre 
de Fernando Báez Historia universal de 
la destrucción de los libros (Destino, 2004) 
es pot dir que, al marge dels esdeveni-

ments de Iugoslàvia (Sarajevo i Kosovo) i 
Romania, no es registra a tot Europa una 
destrucció de biblioteques tan important 
després de la segona guerra mundial com 
la de Barcelona.

Qui són els responsables d’aquest dal-
tabaix? Naturalment, les caixes, que han 
optat per una política cultural d’aparador 
abandonant les tasques més bàsiques com 
és el cas de les biblioteques. En segon lloc, 
en són responsables les autoritats políti-
ques que els han permès tal atzagaiada, 
Generalitat, Diputacions i Ajuntaments. 
És evident que si les caixes volien aban-
donar el servei de biblioteques era impos-
sible forçar-les a mantenir-lo, però de ben 
segur que era possible pactar una tancada 
escalonada. És clar que aquesta solució 
hauria obligat les institucions públiques, 
i en concret l’Ajuntament de Barcelona, 
a fer una política d’equipament culturals 
que no estava disposat a fer. Ja ho hem 
dit: les prioritats eren unes altres.

Sobre el canvi d’orientació de l’obra 
social de les caixes, vegeu l’article de 
Ramon Aymerich a La Vanguardia del 
7 de novembre del 2004, De la ‘piedra’ al 
marketing. El títol ja ho diu tot. Les cai-
xes condicionen cada cop més la seva obra 
social a les necessitats del màrqueting. 
Recentment, el Museu de la Ciència s’ha 
convertit en CosmoCaixa, seguint les tra-
ces del CaixaFòrum. Llàstima no haver-hi 

caigut abans. Les biblioteques s’haurien 
pogut anomenar biblioCaixa i així, potser, 
les hauríem salvat.

Segons Aymerich, l’executiu de CiU va 
constituir el 2003 una comissió amb les 
caixes per debatre el destí dels recursos 
de l’obra benèfico-social, comissió a la 
qual ha renunciat el govern del tripartit 
per evitar ser titllats d’intervencionistes. 
Sembla, però, que seria bona la simple co-
ordinació tant per evitar duplicitats com 

per evitar la desaparició d’equipaments 
socials, tal i com va succeir fa uns anys 
amb les biblioteques. Amb tot, les caixes 
encara segueixen gaudint de fama de sos-
tenir biblioteques. Fins i tot un periodista 
tan ben informat com Antoni Bassas creu 
que encara hi ha biblioteques mantingu-
des per les caixes (El matí de Catalunya 
Ràdio del 16 de novembre del 2004).

El Pla de Biblioteques
L’objectiu del Pla és assolir 39 bibliote-
ques el 2010, tot i que aquest objectiu 
es fa coincidir amb el Pla d’Actuació 
Municipal 2003-2007. (Què es pensa fer 
quant a construccions entre el 2007 i el 
2010? O és que es pensa que amb les 39 
biblioteques ja ho tenim tot fet?). Si hem 
de fer la Barcelona dels 72 barris, potser 
que comencem a pensar en la Barcelona 
de les 72 biblioteques de barri, tot i que, 
pel que sembla, les biblioteques no ocupen 
cap dels primers llocs de les demandes de 
les entitats dels barris de Barcelona (Car-
ta de los vecinos a Clos, La Vanguardia, 
13 de desembre del 2004).

Val la pena fer una breu anàlisi de 
l’acompliment del Pla. En dotze anys, de 
1996 al 2007, s’havien de construir o am-
pliar 31 biblioteques, que unides a 8 exis-
tents, havien de completar un parc de 39. 
A finals del 2003 se n’havien d’haver in-
augurat 22, ja sigui de nova construcció o 
d’ampliació. Fins ara, se n’han inaugurat 
12, una mica més de la meitat, i de les al-
tres 10 unes estan en obres i d’altres o no 
existeixen o estan tal com estaven el 1996. 
Entre les 12 inaugurades cal comptar-hi 
una no prevista en el Pla, la de Fort-Pienc 
a l’Eixampe (si no substitueix la de Fort-
Pius a Sant Martí).

Són aquests objectius quantitatius 
prou ambiciosos? Aquí és on intervé 
la comparació amb altres ciutats. Uns 
botons de mostra: Leeds, amb 700.000 
habitants, té 56 biblioteques populars; 
Sidney, 3.300.000 d’habitants, en té més 
de 100; Dublín, amb 525.000 habitants, 
en té 32 i 18 de mòbils; Wellington, a Nova 
Zelanda, en té 13 per a 342.000 habitants. 
Les webs de les ciutats citades les he tret 
d’una guia de lectura de les biblioteques 
de Barcelona, Biblioteques del món. És 
per prendre com a exemple.

Què hi fan els visitants?
L’informe de la marxa de les bibliote-
ques de Barcelona referit a l’any 2003, 
i del qual donava notícia El País, Las 
bibliotecas de Barcelona prestan tantos 
libros como discos y filmes, (16 de juliol 
del 2004), assenyalava que s’havien re-
gistrat 3,6 milions d’usuaris, un 22% més 
que l’any 2002. En aquest article, com en 
d’altres, sovint és confús el nombre de vi-
sitants o es confon la relació dels llibres 
més sol·licitats pels lectors de Barcelona 
ciutat amb els de Barcelona província. No 
cal dir que sempre va en el sentit d’inflar 
les dades. Visca el triomfalisme.

Què hi varen fer aquests visitants? El 
que em diu la meva experiència és que el 
primer contingent, pel nombre, correspon 
a la gent que hi va a estudiar, és a dir, 
la gent que utilitza la biblioteca com a 
substitutiu de la sala d’estudi familiar o 
del seu centre d’ensenyament.

No és difícil de comprovar la meva 
hipòtesi ja que l’afluència d’estudiants 
va lligada al desenvolupament del curs 
escolar. La caiguda de lectors presents a 
les biblioteques el mes de juliol és prou 
evident en relació als mesos anteriors. 
Seria, doncs, al meu entendre, aquest pre-
cisament el primer servei que donen les 
biblioteques de Barcelona. És un servei 
prou rellevant i de gran transcendència i 
que caldria millorar perquè, malgrat que 
en algunes biblioteques hi ha sales desti-
nades a l’estudi, sovint totes les places de 
la biblioteca són ocupades i ho són prefe-
rentment per estudiants.

El segon contingent de visitants està 
format pels lectors de premsa. No cal 
dir que aquesta és també una funció 
important. Hi ha, però, moltes altres 
institucions que cobreixen aquest servei, 
entre elles algunes de caràcter municipal 
(centres cívics) o de caràcter bancari (les 
llars de jubilats de les caixes) o els ma-
teixos bars, als quals alguns diaris envien 
exemplars gratuïts per allò de millorar les 
xifres de difusió. No em sembla, doncs, 
que aquest sigui un servei que necessiti 

L’

Les biblioteques públiques de Barcelona,
de l’ensulsiada a l’eufòria excessiva

Emili Gasch
Professor de la UAB

JOAN MOREJÓN
Els estudiants omplen les biblioteques, sobretot en època d’exàmens.
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El tractament dels 
centres de lectura 
de les caixes i la 
propaganda municipal 
contrasten amb la 
realitat de les 29 
biblioteques públiques
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de gaires millores.
El tercer contingent en importància és 

el dels que recorren al préstec de llibres 
i de material àudiovisual. En el raport 
sobre l’any 2003 se’ns diu que es varen 
prestar 2,5 milions de documents (llibres, 
revistes, música i vídeo). Només es preci-
sa que el 2003 es varen prestar 1.014.269 
llibres contra 1.020.104  préstecs d’àudio i 
vídeo: es pot veure el detall a www.bcn.es/
biblioteques.

Unes xifres que es presenten com un 
gran èxit tant pel que es refereix a dades 
absolutes com a índexs de creixement, 
però que semblen del tot exagerades ja 
que correspondria a una ràtio de gairebé 
1,65 préstecs per habitant i any, xifra que 
resultaria superior a la de Londres (1,4 

el curs 1998/99), on aquell any hi havi-
en 371 biblioteques públiques (a més de 
34 de mòbils). És a dir, res a veure amb 
Barcelona. Tampoc en usuaris de les bi-
blioteques: 300.000 carnets a Barcelona i 
el 38% de la població com a usuaris actius 
a Londres (The UK Cultural Sector. Pro-
file and Policy Issue, London 2001).

Les xifres de Barcelona tampoc excel-
leixen si les comparem amb les que 
difon la Fesabid (Federación Española 
de Sociedades de Archivística, Biblio-
teconomía, Documentación y Museís-
tica) publicades recentment, el 24 de 
desembre del 2004, per Xavi Ayén a La 
Vanguardia El furgón de cola del tren 
bibliotecario europeo.

Si comparem el préstec de llibres que, 

segons el mateix raport, va ser el 2003 de 
1.014.260 la ràtio cau espectacularment 
fins a 0,64 préstecs per habitant i any, 
una xifra que, tot i millorar en relació 
amb anys anteriors, no és per llançar les 
campanes al vol tal i com es ve fent des 
de fa un parell d’anys en rodes de premsa, 
articles o entrevistes (incloses les apare-
gudes en suplements publicitaris).

Un públic reduït però sempre present, 
sovint els únics ocupants de la bibliote-
ca, són els usuaris d’internet. Els llocs 
disponibles són pocs però estan quasi 
permanentment ocupats. No tinc molt 
clar quin lloc ha d’ocupar internet a les 
biblioteques però, ara per ara, és una 
oferta d’èxit.

Trobem finalment els que assisteixen 
a les activitats que s’organitzen al llarg 
de tota la setmana. Són centenes d’actes, 
des de xerrades sobre salut i medicina 
alternativa a festes flamenques, amb 
fino inclòs. Trimestralment s’edita una 
agenda i petites guies per a públics 
diversos que informen d’aquesta munió 
d’actes. Ni en la nota de premsa que dóna 
compte del balanç del 2003/04 ni en la web 
de les biblioteques es diu res del balanç 
d’aquestes activitats.

La meva experiència, que es limita a 
les sessions de contacontes o d’iniciació a 
la música, em diu que l’èxit és descripti-
ble. En cap de les set o vuit sessions a les 
que he anat no se superaven els deu as-
sistents, exclosos, és clar, els pares i els 
nens de bolquers. És a dir, que si tot va 
així, els esforços per convertir les biblio-
teques en centres culturals, tal i com es 
deia en les primeres planes del Pla 1998-
2010, no han donat de moment gaire bon 
resultat. Cosa que no vol dir que s’hagin 
d’abandonar. Cal millorar-los, ja que en 
alguns casos, el contacontes arriba a pe-
nes a la mitja hora i, és clar, el desplaça-
ment no compensa.

JOAN MOREJÓN
La incorporació d’internet a les biblioteques ha suposat un èxit de públic. 

Al costat dels informes triomfalistes hi ha prou coses que fun-
cionen bé a les biblioteques de Barcelona.

Per exemple, les Guies de lectura, recull de referències 
bibliogràfiques, llibres, revistes i webs, servei que ofereix el 
conjunt de les biblioteques de Barcelona i la Xarxa de Biblio-
teques Municipals de la Diputació de Barcelona, al qual s’afe-
geixen algunes guies pròpies d’una biblioteca o d’un districte 
en concret. Encara en podeu trobar fins a 22 de les elaborades 
per les biblioteques de Barcelona, mitja 
dotzena de la Diputació i, al menys, una 
dotzena de les distribuïdes en una única 
biblioteca o a les d’un districte, per exem-
ple a la del Carmel-Juan Marsé, Ignasi 
Iglésias-Can Fabra i el Vapor Vell, entre 
d’altres.

N’hi ha que deuen tenir força èxit. La 
dedicada a Salvador Dalí, elaborada per la 
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueres, 
que, naturalment és del 2004, ha pràctica-
ment desaparegut de l’abast del públic. I 
és que ha resultat que el 2004 ha estat més 
l’any Dalí que l’any del Fòrum, almenys a 
les biblioteques de Barcelona. A totes les 
biblioteques, amb més o menys encert, 
Collserola-Josep Miracle i Canyelles  entre 
les primeres, hi ha un espai dedicat a Dalí 
i, en canvi, em sembla que ha donat poc 
resultat la retransmissió dels col·loquis del 
Fòrum a les biblioteques de districte (un 
parell de vegades que hi he coincidit no hi 
he vist ningú). Desconec la resposta als iti-
neraris Petjades de Dalí a Barcelona orga-
nitzats per les biblioteques de Barcelona.

També existeix el sistema d’intercanvi 
de llibres, en el qual un porta els llibres que ja no vol i n’agafa, 
temporal o permanentment, els aportats per altres usuaris. 
Les biblioteques Bonnemaison i Clarà, em sembla, són les que 
hi fa de més bon triar. Un servei semblant en el qual es par-
ticipa és el de bookcrossing, el joc d’abandonament de llibres 
en biblioteques o espais públics que un vol que els altres lle-
geixin. (A finals del 2004 s’ha celebrat a Saragossa la primera 
reunió a Espanya. Vegeu www.bookcrossing-spain.com )

Cal fer menció d’alguns serveis específics, com ara el Biblio-
mercat, és a dir, la presència setmanal de la biblioteca Ramon 
d’Alòs-Moner al mercat del Besòs i també l’existència d’una 
bastant enigmàtica Associació d’Amics i Amigues de les Bibli-
oteques de Barcelona (amicsbibliotequesbcn@yahoo.com). Algu-
nes biblioteques tenen una publicació periòdica. A destacar, en 
aquest sentit, Calidoscopi, de Nou Barris, que ja porta, almenys, 
12 números. I també el Cròniques marsianes de la biblioteca 

Roquetes-Juan Marsé. Ignoro la vida dels 
clubs de lectura com el de novel·la negra a 
Montbau-Pérez Baró, novel·la llatinoame-
ricana a Nou Barris o poesia a Guinardó-
Mercè Rodoreda. N’hi ha fins a 30. Així 
mateix, ignoro l’èxit del servei de préstec 
a domicili per a persones  amb mobilitat 
reduïda.

Cal dir finalment que cada biblio-
teca té un fons especial, de gruix molt 
variable, dedicat a un gènere literari, a 
un tema o a un escriptor. Vegeu-ho a la 
nombrosa propaganda que edita el servei 
de biblioteques de Barcelona.

Per cert, el triomfalisme envaeix tam-
bé aquesta nombrosa propaganda. No es 
tracta que estiguem en contra d’una edi-
ció digna dels documents que informen 
sobre l’activitat de les biblioteques, però 
des de la mateixa agenda als fulletons 
de diversos formats que informen de les 
adreces, horaris serveis, molt sovint dóna 
la impressió que per la informació que es 
dóna bastarien formats i edicions més 
modestos i, fins i tot, una menor allau 
de papers que, en darrera instància, con-

tenen les mateixes referències. Tingueu en compte que fins i 
tot es fa informació en anglès, en àrab i en urdú (la biblioteca 
Sant Pau-Santa Creu, incomprensiblement tancada al juliol i 
a l’agost, té una secció especialitzada en aquestes llengües).

Es fa difícil de comprendre la campanya publicitària inclosa 
en els autobusos sobre el fet que els Transports de Barcelona 
et porten a les biblioteques. A la biblioteca, però és clar, n’hi ha 
poques, s’hauria d’anar caminant.

Altres serveis de les biblioteques

Hem mencionat la confusió sobre el 
nombre de préstecs que es realitzen 
a les biblioteques (que La sombra 
del viento s’hagi prestat 815 vegades 
en el segon trimestre del 2004 no és 
coherent amb els, em sembla recordar, 
1.200 préstecs que es van fer d’aquest 
mateix llibre durant tot l’any 2003, tot 
i que hagin millorat les coses).

Estiguin referides a Barcelona 
ciutat o província, les xifres de 
préstec evidencien que allò que creix 
més ràpidament és el préstec de CD 
i DVD. Si bé s’informa amb detall 
dels llibres prestats i trobem alguna 
referència als discos, no es diu res 
del préstec de vídeos, que creixeren 
un 90% entre el 2002 i el 2003. Es de 
témer que el motiu és que la llista no 
és gaire presentable. No deu ser que 
la pel·lícula més prestada és Arma 
letal o un equivalent? El silenci en 
relació a les pel·lícules més presta-
des en la web i en les aparicions a 
la premsa del regidor de Cultura em 
fan mantenir el dubte. Allò que està 
fora de dubte és que àudio i, especial-
ment, vídeo, han estat un gran èxit. 
Podríem dir que tenim camuflat a les 
biblioteques un altre top manta.

No és d’estranyar, els temps són 
els que són i a les biblioteques pú-
bliques hi ha d’haver àudio i vídeo 
(per cert, enlloc es diu res específi-
cament del videojocs, el fenomen de 
cultura de masses més important 
dels darrers anys) i els préstecs no 
poden més que reflectir les grans 
tendències de consum cultural dels 
nostres dies. Però aquest fet no es 
pot presentar, tal com es fa, com 
un gran èxit. Fer seguidisme no era 
entre els objectius del Pla. Només 
cal recordar el subtítol del mateix, 
Les biblioteques del segle XXI: de la 
informació al coneixement. És clar 
que Ferran Mascarell ens ha donat 
a entendre, “Bibliotecas, creadoras 
de lectores con opinión” (El País, 7 
de novembre del 2004), que són les 
biblioteques les que creen l’opinió.

És d’esperar que l’Any del Llibre  
ens ofereixi una nova dosi de triomfa-
lisme superior a la que hem patit fins 
ara. Ja n’hem tingut la primera mos-
tra amb l’entrevista a Marta Clari, 
gerent del Consorci de Biblioteques, 
quan declarava a El Periódico del 6 de 
gener: “Les biblioteques de Barcelona 
superen els 4 milions d’usuaris”. En 
aquesta entrevista es dóna informa-
ció de la marxa de les biblioteques el 
2004. Mai, que recordem, no havíem 
tingut una informació municipal, no 
cal dir de biblioteques, tan immediata 
(precipitada?) i, alhora, tan impre-
cisa. “El nombre de llibres prestats 
també mostra una notable pujada. 
Dels 2.525.771 volums prestats el 
2003 es va passar a més de 3 milions 
l’any passat (...). Cada barceloní treu 
una mitjana de dos llibres l’any”. Es 
confon el nombre total de préstecs 
(llibres, discs, pel·lícules...) amb el 
nombre de llibres prestats. Es men-
ciona també una enquesta segons la 
qual “lluny del que es podria pensar” 
(com és el meu cas), “la majoria dels 
usuaris de les sales no són estudiants 
sinó adults d’entre 25 i 55 anys”. En 
aquest mateix article es parla  de la 
“Biblioteca Central Urbana” (enten-
gueu Biblioteca Provincial), que es 
volia localitzar al Born i ara se situa 
en terrenys de l’estació de França. 
D’aquest nyap, però, ja en parlarem, 
si de cas, en una altra ocasió. Les co-
ses, segons es desprèn de la mateixa 
entrevista, sembla que van lentes.

Interrogants

JOAN MOREJÓN
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n cuestión de bibliotecas, el 
Vall d’Hebron acoge una de 
las mayores paradojas de la 

ciudad. El barrio tiene una de las más 
especializadas de la ciudad -la que aco-
ge el Pabellón de la República-, pero 
los vecinos no tienen un equipamiento 
de este tipo para su uso cotidiano. Y 
esta biblioteca municipal inexistente 
ni siquiera está prevista en el plan que 
se desarrollará hasta el 2010. Es decir, 
en el Vall d’Hebron, ni hay biblioteca 
pública ni se la espera. Analizaremos 
a continuación las dos situaciones. Por 
un lado la existencia de la magnífica 
biblioteca del Pabellón de la República 
y, por el otro, los motivos por los que el 
Ayuntamiento niega a los ciudadanos 
del barrio ese equipamiento, que no es 
el único reivindicado en la zona.

El Pabellón de la República
El Pabellón de la República es una re-
construcción del que representó a España 
en la Exposición Internacional de París 
de 1937, proyecto de los arquitectos Luis 
Lacasa y Josep Lluís Sert, y reconstruido 
en Barcelona en la zona olímpica del Vall 
d’Hebron. El emplazamiento para este 
pequeño edificio difícilmente podía ser 
más adecuado, en un espacio abierto, sin 
construcciones a su alrededor que impi-
dan la visión de su arquitectura, simple, 
sencilla y funcional. La reconstrución se 
llevó a cabo sin saber exactamente qué 
uso daría al recuperado pabellón y, como 
suele ser habitual en Barcelona, tras las 
pompas de la inauguración, con los Reyes 
incluidos -19 de julio de 1992-, llegó el 
olvido, la degradación y el mal uso mu-
nicipal.

Cesión hasta el 2018
A esta situación se puso punto final 
cuando el Ayuntamiento cedió el edifi-
cio a la Universitat de Barcelona (UB) 
para la instalación de los fondos de la 

biblioteca Figueras sobre la guerra ci-
vil y la República y el Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals. Los primeros 
habían sido cedidos con anterioridad a 
la UB por los herederos de Josep Maria 
Figueras tras ocupar durante años un 
local en la calle del Marqués de Setme-
nat, en Les Corts. La cesión municipal a 
la universidad fue por 25 años, hasta el 
año 2018. La suma de los dos fondos ha 
conseguido que, hoy por hoy, el pequeño 
edificio del Vall d’Hebron sea el mejor 
archivo sobre la época de la guerra civil 
que se puede consultar en España. En el 
extranjero, este fondo documental sólo 
es superado por el de la Universidad 
de San Diego (Estados Unidos) creado 
por un periodista que trabajó como co-
rresponsal en España durante la guerra 

civil y que después fue adquirido por el 
centro universitario.

Los archivos del Pabellón de la Re-
pública son muy especializados y, en 
consecuencia, son consultados, en gene-
ral, por especialistas en determinados 
temas y alumnos que trabajan en sus 
tesis doctorales, tanto españoles como 
extranjeros. En los últimos años, la ci-
fra media de consultas ha sido de 10.000 
anuales, incomparable con la alta uti-
lización de las bibliotecas municipales, 
pero adecuada para un equipamiento de 
sus características.

No adecuada para los vecinos
A pesar del indudable servicio que presta 
y de la riqueza de sus archivos, ni el Pabe-
llón de la República reúne las condiciones 
óptimas para acoger el mejor fondo do-
cumental sobre guerra civil y República, 
ni el Vall d’Hebron es el emplazamiento 
adecuado para ese archivo. El pabellón 
ha quedado pequeño, sin ya apenas es-
pacio para más aportaciones -en el 2004 
se recibieron 17 donaciones con un total 
de 7.500 nuevos documentos-, y no hay 
salas para exposiciones - el edificio acoge 
unos 1.000 carteles de la guerra civil que 
no pueden mostrarse-. Por otra parte, el 
barrio del Vall d’Hebron queda alejado de 
los centros universitarios, lo que dificulta 
un fluido acceso de los alumnos de Histo-
ria a unos archivos que, en buena lógica, 
deberían estar mucho más próximos a los 

centros de estudio.
La biblioteca del Pabellón de la Re-

pública no vive de espaldas al barrio 
-puede ser consultada por los vecinos-, 

pero su oferta nada tiene que ver con la 
de una biblioteca municipal, que es el 
equipamiento que desde hace años rei-

vindican los vecinos del Vall d’Hebron. 
¿Por qué el Ayuntamiento ha excluido 
este barrio del programa de construccio-
nes previstas en el Plan de Bibliotecas? 
El argumento oficial es que los vecinos de 
esta zona pueden usar las instalaciones 
de Montbau -biblioteca muy activa, pero 
una de las más pequeñas de Barcelona, 
instalada en una antigua sala de lectura 
de la asociación de vecinos- o la biblioteca 
Juan Marsé, en el Carmel. Pero, a la hora 
de la verdad, este argumento resulta ser 
una falacia, una excusa municipal para 
evitr una inversión necesaria: Montbau 
se sitúa al otro lado de la barrera de la 
Ronda de Dalt y, como el Carmel, es de 
muy difícil acceso -fuertes desniveles en 
las dos direcciones- para los vecinos de la 
Vall d’Hebron.

E

Vall d’Hebron: vecinos sin biblioteca

M. Eugenia Ibáñez
Periodista

JORDI TARRÉS
Archivos de la biblioteca del Pabellón de la República en el Vall d’Hebron.

A la falta de lógica de los argumentos 
municipales se suma la evidencia de 
que en el Vall d’Hebron abundan los 
solares de propiedad pública donde 
la construcción de la biblioteca sería 
posible. Pero no solo el Ayuntamien-
to de Barcelona ha rechazado dotar 
al barrio de los equipamientos que 
reclama desde hace más de 30 años, 
sino que, además, el gobierno muni-

cipal ha optado por destinar parte 
de esos terrenos a otros menesteres: 
tanatorio privado y viviendas, que 
también construirán empresas pri-
vadas. Y mientras, siguen en lista 
de espera, además de la biblioteca, el 
casal per a la gent gran, parvularios 
públicos que atiendan el aumento de 
población del barrio, o un reducido 
centro cultural.

Sobran usos privados

El Pabellón de la 
República contiene
unos de los mejores 
fondos documentales 
sobre la guerra civil 
que puede consultarse 

La biblioteca 
municipal que pide 
el barrio desde hace 
años ha sido excluida 
de los planes del 
Ayuntamiento



13DOSSIERgener-febrer de 2005

La Veu del

CARRER

a conjunción del antiguo mercado 
del Born y la biblioteca central 
urbana -la gran biblioteca públi-

ca de la ciudad- ha resultado un desafío 
excesivo para el lastre de mal fario que 
arrastran los dos equipamientos. El pri-
mero, a la eterna espera de destino desde 
su desalojo como mercado central, en 1977, 
y, el segundo, siempre pendiente de un es-
pacio adecuado y de 
los fondos necesarios 
para su construcción. 
Cuando la oferta de 
uno de ellos -el Born- 
coincide con las nece-
sidades del segundo 
-la biblioteca- apare-
cen las previstas rui-
nas de la ciudad des-
truida por la tropas 
borbónicas en 1714 
-todo el mundo sabía 
que estaban allí- y el proyecto se frena por 
un impredecible y generalizado ataque de 
patriotismo que imposibilitó la convivencia 
de los restos arqueológicos de ayer con los 
libros de hoy. Total: proyecto paralizado y 
los fondos del Ministerio de Cultura -admi-
nistración que debe costear la construcción 
del equipamiento-, unos 2.500 millones ya 

consignados en el presupuesto, destinados 
a otros fines. Y vuelta a empezar.

La situación actual induce a pensar 
que la biblioteca central va para largo. 
Hay nuevo emplazamiento -el recinto 
de la Estació de França-, pero poco más. 
El Ayuntamiento de Barcelona tiene ya 
destino para la inversiones posibles para 
bibliotecas hasta el 2007, y, además, aún 

está pendiente la ne-
gociación con el Mi-
nisterio de Cultura 
para acordar cifras 
y fechas. Lo único 
claro es que, hoy por 
hoy, no se ha con-
vocado el concurso 
arquitectónico, el 
equipamiento no 
está presupuestado 
y tampoco consta 
con rigor en ninguna 

programación. Con esta inconcreción como 
referencia, Ferran Mascarell, concejal de 
Cultura, calcula que las obras pueden em-
pezar en el 2008 o el 2009.

Aprovechemos que este año celebraremos 
el 400 aniversario de la aparición de El Quijo-
te para citar al ingenioso hidalgo y decir aque-
llo de “largo me lo fiais, amigo Sancho...”.  

L

Del Born a la Estació de França

M. Eugenia Ibáñez
Periodista

La conjunción de dos 
equipamientos con 
mal fario ha resultado 
un desafío excesivo 
para  hacer realidad la 
biblioteca de la ciudad

ANDREU BLANCHAR
Los vecinos del Born se movilizaron para pedir una biblioteca que, final-
mente, parece que se ubicará en el entorno de la Estació de França.
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esde que un ingenioso impresor 
alemán llamado Gutenberg in-
ventó los caracteres móviles has-
ta nuestros días, la creación de los 

libros ha conocido toda suerte de altibajos. 
De estar la letra impresa reservada a los 
escribas religiosos de turno -dejando a la 
inmensa mayoría totalmente marginada 
de la cultura- a pasar a ser poco menos que 
del dominio público, transcurrieron varios 
siglos, prevaleciendo los tiempos de oscuri-
dad sobre los breves períodos de luz.

En pleno siglo XVIII, los enciclopedis-
tas franceses irrumpían con fuerza en el 
campo del esclarecimiento y de la divul-
gación de la cultura, con una clasificación 
metódica de los conocimientos humanos 
con la que se sembró el germen fecundo 
que a no tardar desembocaría en las más 
ambiciosas empresas de progreso humano. 
La revolución industrial del siglo pasado, 
con el importante e incesante trasvase de 
núcleos de población rural a centros urba-
nos -y, por consiguiente, del acercamiento 
del pueblo llano a los aledaños de la cul-
tura-, las clases dirigentes intensificaron 
la adecuación de la instrucción pública a 
la variada y densa gama de sus intereses. 
Con esta sumisión se esteriliza, en gran 
parte, el alcance del anhelo primitivo de 
los enciclopedistas: que la cultura condu-
jese a los pueblos hacia la libertad.

Con todo, la buena siembra suele dar -a 
la corta o a la larga- buenas cosechas. Y así 
encontramos, siempre en la brecha, en pro 
de la cultura popular, a gentes procedentes 
de las clases sociales media y alta. Singla-
duras difíciles donde las hubiere, puesto 
que a menudo las iras de los beneficiarios 
del statu quo se desataban precisamente 
contra los progresistas de raíz no popular, 
a los que se consideraba como traidores a 
su casta.

Tuvimos que lle-
gar a la primavera 
de 1926 para que 
el libro se vistiera 
de romántico. Y fue 
en Barcelona. El 
artífice de la inno-
vación se llamaba 
Vicente Clavel, un 
editor valenciano 
fundador de la editorial Cervantes, cuya 
sede se encontraba en la Diagonal. En el 
segundo lustro de los años 20 fue presi-
dente de la Casa Regional de Valencia, 
cuyo bibliotecario era Eduardo Pons 
Sisternas. Un día, Vicente Clavel confió 
a sus compañeros de la dirección de la 
Casa de Valencia: ¿Por qué no instaura-
mos la costumbre, por la Fiesta del Libro, 
de que la mujer regale un libro al hombre 
y él corresponda con una rosa? Y así na-

ció lo que es, en la ciudad Condal, una 
tradición de gran arraigo popular.

Con la fundación de la editorial Cer-
vantes, Vicente Clavel creó una serie de 
colecciones cuya cuidada presentación y 
contenido se armonizaban con el precio 
de las publicaciones. En particular, una 
Enciclopedia Gráfica (revista mensual de 
64 páginas y con 125/150 ilustraciones al 
módico precio de 1,25 pesetas), predecesor 

de los modernos fas-
cículos. Sin olvidar 
su Historia de las 
Civilizaciones y las 
Obras Clásicas de 
la Literatura Uni-
versal.

La trayectoria 
de este editor y 
de algunos otros, 
tanto de Barcelona 

como de Madrid y Valencia, se caracteri-
zó por el empeño de devolver al libro su 
misión esencial: la de poner al alcance 
del lector corriente una suma de cono-
cimientos que despertase su curiosidad 
primero y su afán de saber más tarde. 
Contribuiría así a fomentar la propia 
valoración de los alcances y limitacio-
nes de cada cual. Al tiempo que, ilus-
trando a unos y a otros, se enriquecería 
su conciencia con el conocimiento de la 

existencia de otros pueblos, de otras ci-
vilizaciones con las que, un día, frater-
nalmente hermanadas, se alcanzaría el 
bienestar y la libertad en su inconmen-
surable dimensión: la planetaria.

Actualmente, con los admirables re-
cursos de que disponemos para acopiar 
información, nos es fácil reflexionar 
sobre el largo camino recorrido en el 
campo de la cultura. Mas, también po-
demos y debemos meditar sobre las di-
ficultades y obstáculos con que la comu-
nicación cultural tropieza para avanzar 
hacia lo que debería ser, como ya se in-
dicó, la meta fundamental del libro: fa-
cilitar la toma de conciencia del lector, 
a la par que se le distrae, contribuyendo 
así a enriquecer se acervo personal en 
todos los campos, allanándole también 
el vidrioso terreno de la convivencia. O 
sea: lograr que nuestras gentes, y en 
particular el pueblo llano - por ser éste 
el que más falto está del insustituible 
fruto de la cultura-, dispongan de recur-
sos suficientes para poder sustraerse a 
la facilidad y a la frivolidad que actual-
mente dominan la sociedad española. 
Y contribuir - en la parte que a cada 
ciudadano y ciudadana corresponde- a 
que la dignidad individual y colectiva 
de los pueblos que forman España sean 
rescatadas sin la menor erosión.

D

Historia del libro y de la rosa

Eduardo Pons Prades
Historiador

Tuvimos que llegar a 
la primavera de 1926 
para que el libro se 
vistiera de romántico

Si vols rebre la revista Carrer a casa teva durant tot un any, envia aquest 
cupó a Obradors, 6-8, baixos. 08002. Barcelona. També pots escriureʼns a 
carrer@lafavb.com.

NOM I COGNOMS: ..................................................................................................

ADREÇA: .................................................................................................................

POBLACIÓ: ..............................................................................................................

CP: ............................... TELÈFON: ..................................................................

❑	6 NÚMEROS. 10 EUROS (mínim).     ❑	6 NÚMEROS ............ (Indicar quantitat).
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❑	Domiciliació bancària:

Entitat:    Oficina:     Control:         Número de compte:

Vols rebre Carrer a casa?
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e proclamado repetidamente que 
hay ciudades que son literarias y 
otras que no. Depende en ocasio-

nes del empeño de un escritor o de un gru-
po de escritores y otras de la materialidad 
misma de la ciudad, de la sintaxis de su 
memoria o de su físico, de sus arqueolo-
gías, de sus gentes.

Barcelona se vuelve de pronto literaria 
en el siglo XIX, ciudad capaz de ser imagi-
nada y generar un imaginario barcelonés 
trifonte: la capital viuda y romántica de 
un imperio perdido generaría un ramillete 
de odas nacionalistas; la ciudad capitana 
de una revolución industrial, luchas socia-
les y prodigios para ricos sublimaría una 
novela que mucho tiene que ver con las 
contradicciones sociales y que comenzaría 
Narcís Oller con La febre d’or; finalmente 
quedaba la ciudad pecadora, portuaria, 
torva, que tras Barcelona y sus misterios, 
de Antoni Altadill, se quedaría esperando 
a que llegaran los novelistas franceses 
a codificarla: Carcó, Bourget, Pieyre de 
Mandiargues, Genet. Especialmente 
interesante es recorrer hoy los restos de 
la Barcelona de Mandiargues y Genet, 
la ciudad con ingles del llamado Barrio 
Chino sin que viviera en ella chino alguno 
hasta la década de los setenta del siglo XX. 
Pocas ciudades disponen de espejos litera-
rios tan completos como Vida Privada de 
Sagarra, recorrido del norte al sur, de la 
burguesía al lumpen proletariado. Pocas 
ciudades han conseguido posar para una 
obra maestra como La marge de Mandiar-
gues o ver bautizado uno de sus barrios, 
el Chino, por Carcó o han sido vividas tan 
malditamente, como ladrón y homosexual, 
por Jean Genet en Le Journal d’un voleur, 
memoria de la Barcelona del Paral·lel y 
la marginación. Como apéndices impor-
tantes de su vida, la Barcelona capital 
de la retaguardia republicana posó para 
Orwell (Homenaje a Cataluña), Malraux 
(L’Espoir), Claude Simon, que puso nom-
bre de hotel, Le Palace, a la novela que 
probablemente le dio el premio Nobel.

Ahí está la ciudad como modelo para 
otros novelistas de paso: Thomas Mann, 
Max Frish, Soldati, gozadores de la ciu-
dad bifronte, el Ensanche de Gaudí y la 
burguesía y el Barrio Chino o el puerto de 
los sans coulotte. Esa Barcelona mestiza y 
republicana, quedó escondida después de 
la guerra civil en la memoria de los venci-
dos hasta que recuperaron este imaginario 
barcelonés desde sus exilios, bajo la maes-
tra melancolía de Mercè Rodoreda en La 
plaça del Diamant o bien los escritores que 
en la difícil posguerra apostaron por la re-
construcción de la razón democrática y ur-
bana: ahí están las novelas escritas desde 
el pesimismo aspirable en la calle Aribau 
como Nada, de Carmen Laforet, o el inicio 
del neorrealismo a partir del primer Juan 
Goytisolo de Para vivir aquí o La calle sin 
sol, de José Antonio de la Loma, de Los 
contactos furtivos, de Antonio Rabinad, 
ubicada en la zona hoy olímpica, en otro 
tiempo oscura y reprimida, o de Donde la 
ciudad pierde su nombre de Candel, re-
trato del salvaje crecimiento urbano para 
absorber las riadas de la inmigración inte-
rior. Aún pueden verse hoy los escenarios 
de aquella derrota social y arquitectónica 
en la Barcelona fea del extrarradio o en lo 
que queda de la Barceloneta o del ya casi 
deconstruido Barrio Chino. Y fue desde 
uno de los ventrículos del Chino, la calle 
Escudillers, donde Pieyre de Mandiargues 
escribiera a comienzos de los sesenta La 
Marge, retrato al mismo tiempo de la cri-
sis del personaje y del renacer crítico de la 
ciudad bajo el franquismo.

Cincuenta años de novela urbana nos 
contemplan y dentro de ella el posible 
catálogo del imaginario literario de la pos-
guerra: Els platans de Barcelona, de Víc-
tor Mora, Recuento, de Luis Goytisolo, casi 
toda la novelística de Joan Marsé situada 
entre el barrio del Guinardó y el infinito, 
La ciudad de los prodigios de Eduardo 
Mendoza, El temps de les cireres, de Mont-
serrat Roig, La claque, de Juan Miñana, 
Muntaner, 38 de José Antonio Garriga 

Vela, mi ciclo de Pepe Carvalho, también 
mi novela El pianista, con la que traté 
de historiarme e historiar mi barrio y su 
gente. No tengo voluntad de censario to-
tal, pero ahí está la poesía, donde Joaquín 
Marco, Jaime Gil de Biedma, José Agustín 
Goytisolo, Gabriel Ferrater han desvelado 
barrios, anfiteatros, cubiles de una ciudad 
llena de ingles, sobacos y corvas.

El excitante literario de Barcelona pro-
cede de la relación espacio tiempo. Esta 
ciudad ha cosificado lo mejor de su pasado 
y ha creado un espacio barcelonés imagi-
nario lleno de barricadas, putas de absen-
ta, Gaudís, sufrimientos éticos, ricos lige-

ros, pobres sólidos, ocupantes, ocupados, 
humillados, ofendidos. Es un decorado 
lleno de maravillas pequeñas y cercanas, a 
20 minutos las putas de absenta de la calle 
Robadors, de los señores de Els Jardinets 
del paseo de Gràcia, todo vivido en unos 
150 años de historia donde hubo de todo y 
pasó de todo durante los días laborables, 
y los domingos nos íbamos a las Ramblas 
a posar para Georges Sand o Theophile 
Gautier en el largo siglo XIX o para las 
televisiones ávidas de olimpiedades, en 
el, según Hobsbawn, brevísimo siglo XX. 
Todavía queda algo de aquella ciudad que 
fue literaria y hoy es sólo posmoderna.

H

Un imaginario literario

Manuel Vázquez Montalbán
Article publicat a El País el 15 de març del 2003

Imatge del cartell de la Trobada Europea de Novel·la Negra, en el marc de 
l’Any del Llibre, que va servir per homenatjar Manuel Vázquez Montalbán.
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a present bibliografia pretén ser una primera 
aportació incompleta a una història dels barris 
de Barcelona. Ha estat realitzada per Andrés 

Naya i ha comptat amb la col·laboració de Josep Maria 
Huertas Clavería, Marc Andreu, Roser Argemí, Albert 
Musons i Desideri Díez.

Un primer comentari a destacar és la desigualtat 
entre uns districtes i altres. Sobresurten al districte 
de Sants-Montjuïc els llibres de records i comentaris 
dels veïns dels mateixos barris. En altres districtes, 
l’existència de tallers d’història o el fet de comptar 
entre els veïns amb coneguts historiadors, ha suposat 

una producció més rica i nombrosa que per questions 
d’espai no podem reproduir íntegrament. Amb aquest 
treball pretenem estimular la lectura i el coneixement 
dels barris on vivim. No tots els llibres poden adquirir-
se: però sí ens hem asegurat que alguns exemplars es 
puguin trobar a les biblioteques i arxius.

Obres generals
Hi ha publicades dues obres generals que abasten la his-
tòria de tots els barris, una de més recent, Els barris de 
Barcelona (quatre volums), editada per Enciclopèdia Cata-
lana entre 1997 i 2002, i una altra, convertida ja en un clàs-

sic, Tots els barris de Barcelona (7 volúmens), de Huertas 
Claveria i Jaume Fabre, editada al 1976 per Edicions 62.

També volem assenyalar el llibre Barcelona en lluita, 
(1965-1996), editat per la Favb i que recorre la història de 
les AV i les seves lluites. Els seus autors són Josep Maria 
Huertas Clavería i Marc Andreu.

Per finalitzar, destacar les dues edicions que la Favb ha 
fet de La Barcelona dels barris, la primera del 1991 i una 
altra actualitzada l’any 1999. En elles trobem informació 
sobre els límits de cada barriada i una sèrie de dades 
sociològiques que caracteritzen cada districte i els seus 
barris. També es relacionen les seves reivindicacions.

L

Històries de barris

SARRIÀ SANT GERVASI

Històries il·lustrades de Sarrià. (2 vol.)
Varis autors.
Viena Serveis Editorials, 1997.

El Putxet. Memòries d’un paradís perdut.
Farreras, Elvira.
La Campana, 1994.

Vallvidrera, 1950-2000. 
Varis autors.
Autoedició de l’AV, 2000.

Barri de la Font del Mont. 1926-2001.
Rodergas i Pagés, Robert.
Autoedició de l’AV, 2001.

CIUTAT VELLA

Historia y Leyenda del Barrio Chino.
Villar, Paco.
La Campana, 1996.

Burgueses, inquilinos y rentistas (La 
Barceloneta).
Tatjer Mir, Mercè.
CSIC, 1988.

La Barceloneta del siglo XVII al plan 
de la Ribera.
Tatjer Mir, Merce
Los Libros de la Frontera 1973

El Barri Gòtic de Barcelona.
Duran i Sempere, Agustí
Ayma, 1952.

La remodelacion de Ciutat Vella.
Von Heeren, Stefanie.
Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, 2002. 

LES CORTS

Masies de Les Corts.
Navarro, Inma.
Ajuntament de Barcelona, 1993.

Un suburbi obrer a la Barcelona 
d´entreguerres. La Colònia Castells 
de Les Corts, 1923-1936.
Oyón, Josep Lluís i altres.
Ajuntament de Barcelona, 2003.

Les Corts: Un poble perdut, un barri 
introbable.
Casasus i Guri, Josep Maria.
Edicions 62, 1976.

GRÀCIA

Gràcia.
Varis autors.
Lenwerg Editores.

De l’ermita de la Salut al Parc Güell.
Babiano, Eloi.
Taller d’Història de Gràcia, 2005.

Gràcia: de rural a urbana. 
Història d’un territori.
Lafarga i Oriol, Joan.
Taller d’Història de Gràcia.

Les places de Gràcia.
Impressions de Josep Buch.
Varis autors.
Taller d’Història de Gràcia.

Gent de Gràcia.
Musons, Albert.
Guies Temàtiques Lluïsos de Gràcia.

L’EIXAMPLE

Història de L’Eixample.
Permanyer, Lluís
Plaza & Janés, 1991.

Teoria General de la Urbanización.
Cerdà, Ildefons.
Inst. de Estudios Fiscales de Madrid. 1973.

L’Eixample.
Cranyes, Josep.
Editorial Pirene.

NOU BARRIS

Nou Barris. La penúltima Barcelona.
Huertas Clavería, Josep Maria; Fabre, 
Jaume.
Ajuntament de Barcelona, 1991.

Relligant Nou Barris.
Pujol, Francesc.
Ajuntament de Barcelona, 2004.

Nou Barris. 25 anys.
Varis autors. Document gràfic: Kim 
Manresa.
Coordinadora AVV, 1997.

El Polígon Canyelles.
L’últim barri construït a Barcelona.
Àrea de Serveis Socials.
Ajuntament de Barcelona, 1981.

Verdum.
Argemí, Roser.
Generalitat de Catalunya, 1995.

Verdum des de l’any 1952.
Carrasco Martínez, Jesús.
Autoedició AV, 1994.

Guineueta.
Doeria, Sergi.
Generalitat de Catalunya, 1995.

La Trinitat Nova.
Tatjer Mir, Mercè.
Generalitat de Catalunya, 1995.

HORTA-GUINARDÓ

Horta (1904-2004).
Díez i Quijano, Desideri.
Ajuntament de Barcelona, 2004.

El que ha estat i és Horta.
Díez i Quijano, Desideri.
Edició de l’autor, 1982.

Les Masies d’Horta.
Díez i Quijano, Desideri.
El Tinter, 2003. (4a edició).

SANTS-MONTJUIC

Hostafrancs, 150 anys d’història.
García i Palacín, Antoni.
Amics de la Història i les Tradicions 
d’Hostafrancs, 1986.

Hostafrancs. Un barri de Barcelona.
Carreras i Verdaguer, Carles.
Selecta, 1973.

Gents i fets del barri d’Hostafrancs.
Bonet, Llorenç; Noves, Joan; Pelegri, Joan; 
Oliva, Montse i Salvadó, Frederic.
Edigesa, 1992

Centro Social de Sants.
Una experiencia asociativa.
Martí Gomez, Josep.
Autoedició del C.S.S.,1996

Relat d’una experiència.
Barri de Can Tunis.
Ortiz, Elies
Claret, 1997

Can Tunis. L’ocàs d’un barri.
Baños Soria, Julio.
Generalitat de Catalunya, 1993

Historia de un barrio que vive y lucha. 
Ntra. Sra. del Port. Zona Franca.
Gonzalez, Basilio.
Autoedición, 1979.

Can Clos. Historia de un barrio 
obrero.
Suárez Sánchez, Emilio.
CIMS S.L., 1997.

El barri vell del Port.
Anglés i González, Ramón.
Ajuntament de Barcelona, 1999.

SANT ANDREU

Fulles històriques de Sant Andreu de 
Palomar. ( 3 volums).
Clapés i Corbera, Joan.
Grup d’Andreuencs 1984 (1ª edició 1931).

Sant Andreu de Palomar, més que un 
poble.
Grup Versalles.
Autoedició, 1998.

La lluita d’un poble. 25 anys de la AV 
de Sant Andreu de Palomar.
Pallarés Peronat, Joan; Vinyes i Roig, Pau.
Autoedició, 1996.

La Sagrera, del rec Comtal al TGV.
Basiana, Xavier; Checa, Martí i altres.
Edita Xavier Basiana & Vers art, 1997.

SANT MARTI

Sant Martí de Provençals. Pulmó
Industrial de Barcelona, 1847-1992.
Nadal, Jordi; Tafunell, Xavier.
Columna, 1992.

La gent i els barris de Sant Martí.
Huertas Clavería, Josep María.
Ajuntament de Barcelona, 2001.

Recull de dades per a una història de 
Sant Martí de Provençals.
Freixa i Giralt, Josep.
Foment Martinenc, 1982.

25 anys al servei del barri.
AV Sant Martí de Provençals.
Autoedició, 1997.

Vida quotidiana en un poble industrial. 
Sant Martí de Provençals (1862-1925).
Mirri Larrubia, Maria Teresa.
Ajuntament de Barcelona, 2001.

El Poblenou: 150 anys d’història.
Arxiu Històric del Poblenou.
AHPN, 2001. (3a edició)

Can Saladrigas 146 anys després.
Memòria d’una fàbrica.
Sintes i Bou, Montserrat.
Ajuntament de Barcelona, 2004.

Poblenou: La fàbrica de Barcelona.
Checa, Martí. (Coordinació)
Ajuntament de Barcelona, 2002.

La Pau.
Oliva Vila, Montserrat.
Generalitat de Catalunya, 1995.

El sud-oeste del río Besòs. 10 años de 
la vida de un barrio.
Matas Perice, Alfonso.
Llibre de butxaca. EP, 1971.
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Barcelona als libres

n plantejar-nos aquest número de Carrer vam 
pensar a proposar una sèrie de títols relacionats 
d’una manera o una altra amb Barcelona. Una 

proposta de lectura que sortís de l’opinió i gustos d’amics 
i amigues de la revista, la major part d’ells col·laboradors. 
Els vam sol·licitar un títol de ficció (novel·la, poesia, con-
tes…) i un altre de no ficció (urbanisme, història, sociolo-
gia…). En el moment de tancar el número ens havien con-
testat 59 persones. Les seves obres escollides apareixen en 
la llengua que ells han triat i per rigorós ordre alfabètic.

En l’apartat de ficció, la major part dels autors són 
mencionats només una vegada. Repeteix Paco Candel 

(que aquest 2005 fa 80 anys: felicitats, Paco!), amb 5 cites 
que es reparteixen les seves novel·les Cuando la ciudad 
cambia su nombre i Han matado a un hombre, han roto 
un paisaje. El segueix Eduardo Mendoza i l’autor de moda 
Carlos Ruiz Zafón, amb tres mencions cadascun. Totes les 
obres recomanades són novel·les excepte 2 còmics i 3 
llibres de poemes amb dues cites per al poeta Jaime Gil de 
Biedma. Un d’ells fa referència al poema Barcelona ja no 
és bona: “(…) mientras oigo a estos chavas nacidos en el 
Sur/hablarse catalán, y pienso, a un mismo tiempo,/en mi 
pasado y en su porvenir./Sean ellos sin más preparación/
que su instinto de vida/más fuertes al final que el patrón 

que les paga/y que el salta-taulells que les desprecia:/que 
la ciudad les pertenezca un día.(...)”

Respecte els llibres de no ficció, poques repeticions. 
Destaca amb tres cites Tots els barris de Barcelona, 
una obra editada als anys setanta per Jaume Fabre 
i Josep Maria Huertas Clavería. Tot un clàssic que 
no es pot trobar a les llibreries però la consulta del 
qual recomanem en arxius i biblioteques, doncs com 
diu Mª Eugenia Ibáñez, “és imprescindible perquè els 
ciutadans sàpiguen l’origen i la transformació, per bé i 
per mal, del seu entorn més immediat”. Gràcies a tots 
els que heu col·laborat.

E

FICCIÓ

Abans que el temps ho esborri.
Baladía, Francesc Xavier.
La Magrana, 2004.

Adversarios admirables.
Guirao, Olga.
Anagrama, 1996.

A la ciutat en obres
Ibarz, Mercè.
Quaderns Crema, 2002.

Antología Poética
Gil de Biedna, Jaime.
Alianza Editorial, 1981.

Barcelona. (còmic)
Blanco, José María.
Ediciones B.

Barcelona 1714. L’onze de 
setembre. (còmic)
Gracia i Quera, Oriol.
Casals, 2002.

Desde la ciudad nerviosa.
Vila-Matas, Enrique.
Alfaguara, 2004.

Diario del ladrón.
Genet, Jean
Seix Barral, 1949.

Donde la ciudad cambia su 
nombre.
Candel, Francesc.
La Busca, 2004.

Amor clandestí.
Pàmies, Teresa.

Empúries, 1976.

El dia que va morir Marilyn.
Moix, Terenci.
Edicions 62, 1972.

El dia de Watusi (trilogia)
1.Los juegos feroces. 2.Viento y 
joyas. 3. El idioma imposible.
Casavella, Francisco.
Mondadori, 2003.

El Pianista.
Vázquez Montalbán, Manuel.
Mondadori, 1996.

Don Quijote en Barcelona.
Cervantes, Miguel de
Península, 2005.

El temps de les cireres.
Montserrat Roig.
Edicions 62, 1976.

Els plàtans de Barcelona.
Mora, Víctor.
Edicions 62, 1998.

Han matado a un hombre, han 
roto un paisaje.
Candel, Francesc.
La Busca, 2005.

Joc de Claus.
Martín, Andreu; Rivera, Jaume.
Columna, 2004.

L´illa del gran experiment.
Parés, Onofre.
Catalònia, 1927.
Matriu/Matràs, 2000.

La aventura del tocador de 
señoras.
Mendoza, Eduardo.
Seix Barral, 2001.

La ciudad de los prodigios.
Mendoza, Eduardo
Seix Barral, 1986.

La felicitat.
Baulenas, Lluís-Anton.
Edicions 62, 2002.

La Fabricanta.

Monserdà, Dolors.
1a edició,1904. 
Selecta, 1974.

La febre d’or.

Oller, Narcís
Gustavo Gili, 1928.
Edicions 62, 1996. (2 vol.)

La plaça del diamant.

Rodoreda, Mercè.
Club Editor, 1962.

La plaça Rasapall. (poesia)

Cassases, Enric.
Edicions 62. 

La sombra del viento.

Zafón Ruíz, Carlos.
Planeta, 2004.

La verdad sobre el caso Savolta.

Mendoza, Eduardo.
Seix Barral, 1975.

Las calles de nuestros padres.

González Ledesma, Francisco.
Jucar, 1989.

Los contactos furtivos.

Rabinad, Antonio.
Bruguera, 1985.

Los mares del sur.

Vázquez Montalbán, Manuel.
Planeta, 1979.

Moralidades. (poesia)

Gil de Biedma, Jaime.
Taifa, 1976.

Muntaner, 38.

García Vela, José Antonio.
Debate, 1996.

Nada.
Laforet, Carmen.
Destino, 1944, 2000.

Nou Dits
Nel·lo, David.
Columna, 2201. 

Pa negre.
Teixidor, Emili.
Columna, 2003.

Secreta Penélope.
Giménez Bartlett, Alicia.
Seix Barral, 2003.

Si te dicen que caí.
Marsé, Juan.
Seix Barral, 1976.

Últimas tardes con Teresa.
Marsé, Juan.
Seix Barral, 1966.

Vida Privada.
Sagarra, Josep Maria de
1ª edició: 1932. Anagrama, 1995.
Proa, 2000.

NO FICCIÓ

Atlas de Barcelona,
S. XVI-XX.

Galea, Montserrat; Roca, Francesc; 
Tarragó, Salvador.
Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, 1982 (2a edició).

Barcelona.

Hugues, Robert.
Anagrama, 1992.

Barcelona, ¿adónde vas?

Martí, Francisco; Moreno, 
Eduard.
Dirosa, 1974

Barcelona a mitjans del segle 
XIX. El moviment obrer du-
rante el bienni progressista.

Benet, Josep; Martí, Casimir.
Curial, 1976.

Barcelona, blanc i negre. 
(fotografia)

Miserachs, Xavier.
Aymà, 1964. 
Electa, 2003.

Barcelona, cap on vas?

Moreno, Eduard; Vázquez 
Montalbán, Manuel.
Llibres de l’Índex, 1991.

Barcelona, ciutat de fàbri-
ques.

Basiana, Xavier; Checa, Martí; 
Orpinell, Jaume.
La Nau Ivanow, 2000.

Barcelona en lluita.

Huertas Clavería, Josep María; 
Andreu, Marc.
Favb, 1996.

Barcelona i la Catalunya ciutat.

Ribas Piera, Manuel.
Angle editorial.

Barcelona i la seva rodalia al 
llarg del temps.

Vila, Pau; Casassas, Lluís.
Aedos, 1974.

Barcelona, la construcción 
urbanística de una ciudad 
compacta.

Busquets, Joan.
Serval, 2004.

tallers, 79 tel.: 93 301 35 75
barnasud, (gavà) tel.: 93 638 29 18
tallers, (overstoks) tel.: 93 412 72 85
creu coberta, 73 tel.: 93 424 57 96

nou de la rambla, 15 tel.: 93 302 42 36
sant pau, 2 tel.: 93 302 23 95
tallers, 3 (clàssica) tel.: 93 318 20 41
tallers, 7 tel.: 93 302 59 46

*Les teves botigues de música
*De la A a la Z *100 x 100 música

GUAJA
Artesania ètnica dels cinc continents
Peces de col.lecció, regal i decoració

Des de 1985

VENIU A CONÈIXER LES
DARRERES ADQUISICIONS

C/Carme, 25 (cantonada Jerusalem)
Tel: 317.61.87 - Fax: 331.75.84



18 DOSSIER gener-febrer de 2005

La Veu del

CARRER

Moltes gràcies
Alabart, Anna - Alós, Ernest - Andreu, Marc - Argemí, Roser - Azagra, Carlos - Barcos, Jesús - Basiana, Xavier - Berruezo, Jesús- Borja, Jordi - Borlán, José Ángel - Brau, Lluís - 
Camarasa, Paco - Candel, Paco - Capdevila, Trini - Capel, Horacio - Casares, Ramón - Casellas, Joan - Delgado, Manuel - Díez, Desideri - Conesa, Mercè - Encinas, Rafa - Eritja, Dani 
- Etxezarreta, Miren - Favà, Maria - Fabre, Jaume - Fernández, Eva - Foix, Jordi - Gil, Josep Maria - Huertas Clavería, Josep Maria - Huete, Lola - Ibáñez, Maria Eugenia - Ligüerre, 
Jordi - López, Alfons - López Carrete, Alfons - Madueño, Eugenio - Magrans, Joan Carles - Martí, Pep - Martí Gómez, Josep - Meseguer, Mariano - Musons, Albert - Navarro, Ferran - 
Naya, Andrés - Nazario - Oliveres, Aracadi   - Pallarés, Joan - Ramírez, Lleonard - Ramón, Toni - Recio, Albert - Ribas Piera, Manuel - Roca, Antoni - Romaní, Oriol - Sánchez, Prudenci 

- Subirats, Joan - Tatger, Mercè - Tarragó, Salvador - Tello, Enric - Vinyes, Pau - Xarles, Josep - Zaurín, Luis.

NO FICCIÓ (continuació)

Barcelona marca registrada.
Varis autors.
Virus, 2004.

Barcelona, memòria des del cel.
Guardia, Manel.
Lunwerg Editors, 2003.

Barcelona pam a pam.
Cirici, Alexandre.
Teide, 1972.

Barcelona tendra.
Cirici, Alexandre.
Lumen, 1998 (2a edició).

Barcelona 1985-1999. 
Ecologia d’una ciutat.
Terrades, Jaume.
Ajunt. de Barcelona,  1999.

Barcelona 2004 como mentira.
Trallero, Manuel.
Belacqva, 2004.

Barcelones.
Vázquez Montalbán, Manuel.
Empúries, 1987.

Biografia de la Diagonal.
Permanyer, Lluís.
La Campana, 1996.

Els altres catalans.
Candel, Francesc.
Edicions 62.

Els que es van quedar.     
1939: Barcelona, ciudat 
ocupada.
Fabre, Jaume.
Abadia de Montserrat, 2003.

El Inventario.
García-Espuche, Albert.
El Aleph, 2002.

Espai i societat a la Barcelona 
pre-industrial.
Garcia Espuche, Albert; Guàrdia, 
Manel.
La Magrana, 1986.

Guia de la Barcelona 
insostenible.
Ecologistes en Acció.
Autoedició, 2005.

Guia de la Barcelona màgica.
Milà, Ernesto.
Martínez Roca, 1995.

Guía satírica de Barcelona.
Angelon, Manuel.
Librería Mila, 1946.
(primera edició, 1854).

Històries de la Barcelona 
oculta.
Balagué, Carles.
Planeta, 2003.

Homenatge a Catalunya.
Orwell, George.
Ariel, 1969-2001.

Inicis de la urbanística 
municipal de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona, 1985.

La Barcelona de Porcioles.
Varis autors.
Laia, 1975.

La Barcelona desapareguda.
Huertas Clavería, Josep María.
Angle, 2004.

La Barcelona Rebelde. Guía 
de una ciudad silenciada.
Diversos autors.
Octaedro, 2004.

La casa de Maternitat i 
Expòsits. Les Corts.
Diversos autors.
Diputació i Ajuntament de 
Barcelona, 2004.

La Rambla de Barcelona. 
Estudi d’història urbana.
Arranz Herrero, Manuel.
Rafael Dalmau, 2000.

L’espai clos.
Horta, Gerard.
Edicions 1984, 2004.

Los años 70 vistos por 
Nazario y sus amigos.
Diversos autors.
El Lago, 2004.

Memòries.
Sagarra, Josep Maria de
Aedos, 1954.
Ed. 62 i “La Caixa”, 1981.

Noticiari de Barcelona.      
De l’Exposició Universal als 
Jocs Olímpics.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep Mª.
La Campana.

Teoria general de la 
urbanización.
Cerdà, Idelfons. 
Instituto de Estudios Fiscales de 
Madrid,1971. (1a edició 1867).

Tots els barris de Barcelona 
Fabre, Jaume; Huertas Clavería, 
Josep María.
Edicions 62, 1976-1977.
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l pare d’en Josep Maria Marca 
va instal·lar el 1952 una para-
da al mercat del llibre de Sant 

Antoni. Un temps després ho va deixar, 
però el seu fill va decidir recuperar-la fa 
uns anys i no falta mai a la trobada de 
tots els diumenges. Marca, propietari a la 
plaça de Sant Just, al barri Gòtic, d’una 
de les poques botigues de llibre de vell 
que queden a Barcelona, reconeix que 
li agrada “l’ambient de mercat que s’hi 
respira, viu i divers, molt diferent al de 
la llibreria”. 

Un ambient únic, format per 15.000 vi-
sitants setmanals i 170 parades dedicades 
al paper i totes les seves variants, que han 
convertit Sant Antoni en el paradís del 
llibre de vell a la ciutat i en el principal 
aparador d’un ofici que, malgrat la crisi 
de les botigues antigues i la transformació 
del sector, es resisteix a morir.

El mercat és hereu de les fires de lli-
bres que s’organitzaven al segle XIX entre 
la Ronda de Sant Antoni i la plaça de la 
Universitat, i continuador de les parades 
que, entre el 1920 i el 1936, van funcionar 
els diumenges a l’avinguda del Paral.lel. 
L’any del final de la guerra civil va canvi-
ar, per darrer cop, de seu i roman des de 
fa gairebé 70 anys al mateix indret, sota 
la marquesina de ferro del mercat de Sant 
Antoni.

La seva doble vessant intel·lectual i 
popular l’ha fet guanyar-se un prestigi, 
fins i tot internacional, que el conver-
teix en “un mercat de característiques 
úniques al món”, segons afirma Joan 
Pascual, president de l’Associació Mer-
cat del Llibre i Filatèlia Mercat de Sant 
Antoni. 

Pascual, com Marca, té una parada 
que va fundar el seu pare i ara porta un 
dels seus fills, i reconeix que el mercat és 
“com una droga, que es contagia als ma-
teixos compradors, que també mantenen 
la tradició familiar”. A més dels llibres, 
es poden trobar còmics, revistes, segells, 
cartells, monedes, pins, xapes, cromos i 

qualsevol estri que es pugui col·leccionar. 
“Ens agrada dir que a Sant Antoni trobes 
el que no hi ha enlloc”, diu el president 
dels venedors.

A aquestes parades se n’hi afegeixen 
20 dedicades a la informàtica, la música 
i els vídeo-jocs, que es van incorporar a 
la darrera dècada del segle XX. Aquesta 
nova activitat va provocar, inicialment, 
un conflicte d’interessos amb la resta de 
venedors que es va solucionar fa quatre 
anys agrupant-les totes a un mateix 
sector, el que dóna al carrer de Comte 
de Borrell. 

L’admissió de més botigues està tanca-
da, tot i que al 2006 s’ampliarà la marque-
sina. “Es tracta d’una millora qualitativa, 
no quantitativa. L’objectiu és que tothom 
guanyi una mica d’espai i sigui més còmo-
de treballar i fer la visita”, explica Pascu-
al, que reconeix que les aglomeracions que 

viuen tots els diumenges els fan patir “per 
la seguretat de la gent”.

Un dels principals atractius del mer-
cat, segons el president dels paradistes, és 
la seva competitivitat. “Oferim els llibres 
entre un 50% i un 75% més econòmics 
que a d’altres llocs”. Els venedors, com 
ara Marca, coincideixen en afirmar que la 
clau actual del llibre de vell és “ajustar els 
preus tot el que es pugui”. Ell mateix as-
segura que bona part del que ven al mer-
cat són llibres de baix cost que no tenen 
més sortida que aquesta, aprofitant que 
els clients de Sant Antoni cerquen ofertes 
i acostumen a comprar “amb més facilitat 
que a les botigues”.

Però no tot són flors i violes. Pascual 
descobreix una dada preocupant: “Les 
vendes han baixat un 40% el darrer any. 
Tenim una gran afluència de visitants, 
però molts d’ells només venen a mirar i 
passar el matí”. Els professionals que hi 
van a la recerca d’obres ja esgotades o de 
col·leccionista tampoc ho veuen massa 
clar. “S’ha perdut aquella màgia d’abans, 
quan feies troballes úniques per pocs ca-
lers”, indica Xavier Lloveras, propietari 
d’un negoci de venda de llibres de vell per 
internet.

Pascual reconeix que no és tan fàcil 
“descobrir bones peces com fa 20 anys”, 
però els especialistes, que acostumen 
a anar-hi a primera hora per evitar les 
cues, segueixen visitant Sant Antoni. 
“Si busques coses concretes, encara pots 
trobar-les. Hi vaig sempre que puc, ja que 
també m’agrada viure l’ambient i fer el 
vermut tradicional al bar Els Tres Tombs, 
diu Lloveras.

“És un punt de referència per a qual-
sevol col·leccionista”, afegeix Angel Bat-
lle, propietari de la llibreria més antiga 
del sector a la ciutat. “Molts aficionats i 
professionals han començat i s’han for-
mat a Sant Antoni, un espai clau per a 
la supervivència del llibre de vell”, rei-
vindica.

La llibreria Batlle es va fundar al 
1934, al carrer de la Palla, tot i que l’avi 
de l’actual amo ja es dedicava abans a 
aquest ofici. “Fa només 5 anys hi havia 
al barri Gòtic gairebé 10 botigues com la 
nostra. Ara només en quedem 4”, afirma 
el seu propietari. “Els pisos són cada dia 
més petits i no hi ha lloc on ficar llibres. 
Només aguanten els col·leccionistes, i 

cada vegada més especialitzats”, es la-
menta.

Un altre problema és el del relleu ge-
neracional: “És un ofici on t’ha d’agradar 
allò que fas i tenir molts coneixements. La 
millor fórmula era viure-ho des de petit a 
casa, però els joves ja no volen seguir”. El 
seu fill ha decidit continuar la nissaga,  
però el propietari de la llibreria Marca 
no ha tingut la mateixa sort, tot i que 
es manté fidel als seus principis: “Això 
és una vocació, no un negoci. Internet, 
els catàlegs, les subhastes i les fires han 
diversificat molt l’oferta. Cada dia venem 
menys, però a mi m’agrada tocar i ensu-
mar llibres”. I tots els diumenges, ració 
doble al mercat de Sant Antoni. 

E

L’aparador del llibre de vell

Albert Ollés

ANDREU BLANCHAR
Cada diumenge, col·leccionistes i curiosos es donen cita al mercat de llibre de Sant Antoni.  

La revolució d’internet ha arribat també al llibre de vell. La història de Xavier 
Lloveras n’és un bon exemple. Fa 10 anys va decidir dedicar-s’hi i va començar de 
zero, creant primer un fons mínim d’obres que venia per catàleg. 

Per poder tenir més opcions es va especialitzar en primeres edicions en català i 
castellà de llibres de literatura i art, però els inicis van ser difícils i havia de com-
partir la seva gran passió amb altres treballs per tirar endavant. Tot va començar 
a canviar, però, quan va obrir un portal a internet, www.llibresdelmirall.com, “El 
meu radi d’acció es va ampliar a tot el món. Internet ha globalitzat el llibre de 
vell, en el bon sentit de la paraula”, afirma.

Lloveras va habilitar una habitació de casa seva, a Barcelona, com a biblioteca 
i el negoci va començar rutllar. Ara té prop de 10.000 volums i només viu d’això. 
“Sempre serà un mercat minoritari, però ara tothom pot trobar de tot, sense sortir 
de casa”, explica. Cada dia hi ha més gent com ell que obre portals de compra-ven-
da i existeixen grans webs internacionals. “El futur és muntar-se una biblioteca 
a casa i treballar per catàleg o internet”, reconeix el llibreter Josep Maria Marca. 
Un futur gens llunyà.

La revolució d’internet

Hereu de les fires del 
XIX, el mercat del 
llibre porta 70 anys 
ubicat a Sant Antoni
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ada librería especializada tiene 
su carácter, sus rasgos distinti-
vos, pero todas coinciden en una 

cosa, la querencia que sienten los libreros 
y sus clientes por el tema en el que está 
especializada. Y ese parece ser el secreto 
de su éxito. Lo cierto es que muchas de 
ellas se han mantenido en el tiempo a 
pesar de la fuerza con la que desde hace 
años irrumpen en el mercado las grandes 
librerías generalistas, como si el precario 
equilibrio con el que se mantiene el pe-
queño negocio frente a las grandes super-
ficies se resolviera así, con personalidad y 
pasión. El Espectador (Consell de Cent, 
475 bis), librería especializada en cine, es 
un claro ejemplo de ello. Fundada en 1976 
por Rafael Poubenec de Viu, un conde que 
además era capitán de la marina mercan-
te, decidió, por razones personales, cederla 
un año después a Manel Ferrer, un cliente 
que de tanto ir a la librería se había hecho 
su amigo. Manel resolvió dejarlo todo y 
dedicarse a lo que más le gustaba, el cine. 
Y hasta hoy. Parece que el tiempo no haya 
pasado por esta librería que, además de 
reunir uno de los fondos bibliográficos de 
cine más importante de España en apenas 
40 metros cuadrados, ha sabido mantener 
el estilo descuidado y bohemio de unos 
años en los que no había mail ni otros 
adelantos tecnológicos, ni falta que hacía.

Una de las características más im-
portantes de las librerías especializadas 
es que están creando un nuevo concepto 
alrededor del libro. Éste ya no se con-
cibe sólo como un objeto que se vende, 
sino como un medio para promover, de 
una manera o de otra, la cultura. Es el 
caso de la librería Pròleg (Dagueria, 
13), especializada en libros sobre y para 
mujeres, que apuesta por este concepto a 
través de los tres espacios culturales de 
que dispone: en el primero, la venta de 
libros; en el segundo, una sala de arte en 
la que se da la oportunidad de exponer 
a todas aquellas artistas que no quieran 
pasar por los circuitos más comerciales; 
y en el tercera, un espacio donde, nos 
dice la propietaria, Àngels Grases, “el 
libro toma forma a través de tertulias, 

lecturas de poemas, análisis de lecturas 
y grupos de reflexión”. Esta librería, 
cálida y acogedora, se fundó en 1991 con 
el doble objetivo de fomentar la cultura 
hecha por mujeres, tantas veces olvidada 
o ignorada, y de facilitarles, a su vez, el 
acceso al conocimiento. 

Algo similar es el caso de la librería 
Antinous (Josep Anselm Clavé, 6), es-
pecializada en temática gay-lésbica y que 
añade un concepto más, la presencia del 
bar, alrededor del cual se realizan una 
vez al mes tertulias y presentaciones de 
libros. Este es un concepto cada vez más 
extendido en las librerías, especializadas 
o no: la posibilidad de tomar un café 
mientras se lee el libro que se acaba de 
comprar. Josep Vitas, uno de los socios, 
nos dice que “la idea nació a mediados 
de los 90 para atender las necesidades 
de un sector de la población falto de un 
referente, de un espacio al que acudir 
libremente y sin prejuicios”. El local es 
amplio y muy luminoso. El escaparate 

está decorado con imaginación y buen 
gusto, y no extraña saber que la librería 
ha ganado varios premios de escaparatis-
mo. También dispone de una sección de 
vídeo y DVD sobre el tema y otros objetos 
de merchandising.

Otro ejemplo del éxito de la espe-
cialización es la librería sobre viajes, 
antropología y naturaleza Altaïr (Gran 
Via, 616). Fundada en 1979 por un fotó-
grafo y un antropólogo que consiguieron 
hacer de su gran pasión una forma de 
vivir, esta librería llena de rincones 
exquisitos que invitan a la lectura, cele-
bra este año su vigésimo quinto cumple-
años. Empezaron en un pequeño local 
en el Raval, después se trasladaron a la 
calle Balmes y desde hace tres años ocu-
pan un amplísimo local del centro de la 
ciudad. En esta librería todo tipo de via-
jero puede encontrar lo que busca, desde 
una guía turística al uso, hasta ensayos 
de antropología y sociología, pasando 
por ejemplos de la narrativa propia de 

cada país. Asimismo, dentro de la web o 
en un tablón de anuncios instalado en la 
entrada de la librería existe un servicio 
de búsqueda de compañeros de viaje y 
de intercambio de información de gran 
éxito entre los aficionados a viajar. 
Una revista (Altaïr) y un sello editori-
al  (Península) completan la oferta con 
calidad y rigor. Además, Laia Sant, res-
ponsable de actividades culturales del 
Fòrum Altaïr, comenta que cada martes 
y cada jueves se hacen presentaciones 
de libros, conferencias y exposiciones de 
fotografía, pintura e ilustración.

C

Librerías especializadas, un concepto diferente

Eva Lechuga

DANI CODINA
La librería Altaïr, especializada en viajes, abrió sus puertas hace 26 años. 

●	CINE
El Espectador. Consell de Cent, 266. 
93 231 65 16
Promarex. Sepúlveda, 87. 
www.promarex.com

●	CÓMIC
Antifaz. Gran de Gràcia, 205.
93 237 81 19
Continuará. Via Laietana, 29.
www.comicvia.net/continuara

●	COMUNICACIÓN
Medios. Valldonzella, 7.
www.apuntabcn.es/lmedios

●	MUJERES
Pròleg. Dagueria, 13.
www.mallorcaweb.net/proleg

●	NOVELA NEGRA
Negra y criminal. c/ de la Sal, 5
www.negraycriminal.com

●	FOTOGRAFÍA
Kowasa S.L. Mallorca, 235.
www.kowasa.com
Tartessos. Canuda, 35.
93 301 81 81

●	INDIOS NORTEAMERICANOS
Etcètera. Llull, 203.
www.etc-llibres.com

●	GAY-LÉSBICA
Antinous. Josep Anselm Clavé, 6.
www.antinouslibros.com
Cómplices. Cervantes, 10.

●	TEATRO
Millás. Sant Pau, 21. 
93 318 62 36

●	VIAJES
Altaïr. Gran Via, 616.
www.altair.es

Para todos los gustos

DANI CODINA
El Espectador, importantes fondos cinematográficos en 40 metros cuadrados. 

* Fuente: Gremi de Llibreters de Barcelo-
na i Catalunya. Los datos hacen referen-
cia a los establecimientos agremiados.

GENERALES 128
Generales 71
Librerías-papelerías 22
Librerías-kiosco 35
ESPECIALIZADAS 86
Administraciones 3
Aeronáuticas 1
Arte 3
Astrología 3
Barcelona 2
Cómic 4
Comunicación 1
Mujer 1
Derecho 1
Empresas 3
Gay-lésbica 1
Humanidades 4
Idiomas 6
Infantil 3
Imagen-cine 6
Libros català 3
Literatura/país 3
Medicina 4
Militar 1
Países/pueblos 4
Psicología 2
Religión 6
Deporte 2
Teatro 1
Técnica 3
Transporte 4
Universitarias 5
Viajes 6
OTRAS 5
Total 219

LIBRERÍAS DE BARCELONA*
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arcelona es un escenario ideal para 
la novela negra. La ciudad, pro-
vinciana y cosmopolita, catalana 

y universal, reúne las contradicciones fun-
damentales para convertirse en el campo de 
acción de delincuentes, policías y detectives 
privados. Entre la multitud de relatos y no-
velas negras que tienen a Barcelona como 
protagonista (los de Casavella, Joan Fuster, 
Andreu Martí o Jaume Ribera), cabe des-
tacar la obra de tres grandes autores, por 
calidad artística y por su penetración psico-
lógica en las entrañas de la ciudad.

Crítica a las miserias sociales 
Eduardo Mendoza hace varias incursiones 
en este género: de forma tangencial, como 
en La ciudad de los prodigios; de lleno, 
como en La verdad sobre el caso Savolta, 
Una comedia ligera, donde a través de la 
intriga hace una radiografía histórica de 
la sociedad burguesa y de los bajos fondos 
barceloneses; o en forma de sátira, con El 
misterio de la cripta embrujada, El labe-
rinto de las aceitunas o Aventura en el to-
cador de señoras cuyo protagonista, inter-
no de un frenopático recorre la Barcelona 
más abyecta y marginal convertido en 
grotesco detective. En estos libros Men-
doza hace un análisis lúcido, crítico y po-
líticamente incorrecto de las miserias de 
la sociedad barcelonesa. Sus personajes 
pululan por los bajos fondos y las zonas 
altas dejando al descubierto un miasma 
de autosatisfacción grosera, negación de 
las contradicciones económico-culturales 
y falso victimismo histórico.

Un autor de culto en Europa 
Francisco González Ledesma es otro de los 
autores que hacen de Barcelona escenario 
de sus intrigas. Casi desconocido en Es-
paña, pero de culto en Europa, ha ganado el 
Planeta con Crónica sentimental en rojo; el 
Dashiel Hammett con El pecado o algo pa-
recido; y, en 1986, La dama de Cachemira 
fue considerada la mejor novela extranjera 
publicada en Francia.  Su personaje más 
célebre es el detective Méndez, un policía 
cínico y descarnado que resuelve los casos 
sin detener a nadie y sin disparar su ana-
crónico revolver. Méndez es políticamente 
incorrecto, de opiniones incendiarias, y 
echa de menos la Barcelona de la dictadu-
ra. Abomina de la parte alta de la ciudad y 
necesita los “vapores mefíticos” del Chino, 
ya que fuera las calles le parecen siempre 
demasiado anchas y la violencia demasia-
do mezquina, deshumanizada.

30 años de Carvalho
Pero quizá el que mejor ha sabido captar la 
Barcelona negra haya sido Manolo Vázquez 
Montalbán. Sus novelas-crónicas, como él 
las llamaba, son diarios de la España post-
franquista, de la transición, del desencan-
to, del rechazo de la cultura apolítica, del 
perenne cuestionamiento de todo.

Su protagonista es Pepe Carvalho, un 
detective imposible, abiertamente incon-
gruente (excomunista y exagente de la 
CIA, intelectual quema libros, etc.), que 
patea las calles de una ciudad contradic-
toria como él mismo, cosmopolita y pale-
ta, capaz de integrar el Eixample y Nou 
Barris, Pedralbes y Can Tunis. Carvalho 
es hijo del Raval (nace junto a  la plaza 
Pedró), de la marginación y la decepción, 
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IGNASI R. RENOM
La librería Negra i Criminal, en la Barceloneta. 

y de las audiciones radiofónicas de Pepe 
Iglesias el Zorro o las lecturas de El justi-
ciero del espacio. Su vida es un ir y venir 
de una Barcelona que ama y que odia, de 
una unión imposible entre el norte dorado 
(su casa de Vallvidriera) y el sur oscuro (su 
despacho en las Ramblas). Su geografía 
vital es el devenir de una ciudad durante 
treinta años, sus soledades y amarguras, el 
despoje de su personalidad para convertirla 
en un estándar, sobre todo tras los Juegos 
Olímpicos.  Pero la geografía vital de Car-
valho es también la crónica moral de una 
ciudad de contrastes, de barrios aireados y 
soleados y de sectores oscuros e insalubres, 
donde pare a sus hijos pródigos: putas, ra-
teros, limpiabotas veteranos de la División 
Azul y una caterva de delincuentes con 
más razones y escrúpulos que los de guan-
te blanco de las zonas altas. Y todo ello con 
guiños gastronómicos que no se olvidan de 
los grandes templos de la cocina barcelone-
sa: Casa Leopoldo, Agut d’Avignon, Quo 
Vadis, Senyor Parellada, Nostromo, Pa i 
Trago, La Odisea, Can Lluís, etc.

75 anys després de la publicació del 
Falcó Maltès, novel·la emblemàtica, la 
llibreria Negra i Criminal sembla ha-
ver arrelat al barri de la Barceloneta. 
Un barri portuari, de brumes i carrers 
estrets que s’adiu a la temàtica d’una 
novel·la que gaudeix de bona salut i de 
moltes lectores i lectors tal i com diu 
Paco Camarasa en aquesta entrevista.

- Per que vàreu triar la Barceloneta 
per posar la llibreria negra?
- Havia de ser el barri Xino o un barri 
portuari, i la Barceloneta encara no està 
destrossada com el Raval. Això és la te-
oria. Després cal dir que ens venia molt 
bé perquè hi vivim molt a prop.
- Què és el que oferiu?
- Intentar ser un punt de referència 
dintre la voràgine de novetats i de  col-
leccions. Aquells primers autors o autors 
no tan coneguts d’editorials més petites 
no tenen espai en un mercat en el que es 
publiquen més de 70.000 llibres a l’any, 
no tots de novel·la policíaca, però cada 
vegada més. Ara mateix, trobar un lli-
bre de Francisco González Ledesma de 
fa 4 anys és casi impossible a les llibreri-
es. Dic de González Ledesma per no dir 
Manuel Vázquez Montalbán o Henning 
Mankel. Aquí tenim totes les obres de 
Donna Leon i de Mankel tant en format 
gran com en butxaca perquè som una 
llibreria de fons i unes altres llibreries 
no poden, simplement per espai.
- Quin és el perfil del lector o lecto-
ra de novel·la negra?
- De la corrent criminalo-policíaca està 
claríssim que guanyen per 7 a 3 les do-
nes i, a més, de 35 a 40 anys. En el cas 

de novel·la negra, potser la correlació 
és més d’homes però també hi guanyen 
les dones i, dissortadament, també de 
35 a 40 anys . La gent jove, com que 
la novel·la negra ha estat proscrita de 
l’educació secundària, s’ha pensat que 
era un gènere de diversió, d’entreteni-
ment i de poca cosa més. La gent de 
menys de 35 ve a buscar sang i fetge, 
assassins en sèrie, que és la moda als 
EEUU, o la vessant més pròxima als 
non-ficcion, lligats a sèries de televisió 
com CSI.

Si l’índex de lectura de novel·la negra 
es passés a l’índex de lectura en general 
no hi hauria crisis, perquè el lector de 
novel·la negra i criminal llegeix entre 4 
i 6 llibres al mes.
- Acaben de premiar Andreu Martín, 
un autor de novel·la negra que té 
una línia adreçada als joves.
- Andreu Martín sí és un autor molt 
conegut entre els joves perquè té un per-
sonatge molt emblemàtic que és Flana-
gan. Tots el joves han llegit el Flanagan, 
però quan deixen l’escola i arriben a la 
universitat sembla que han de deixar de 
llegir perquè el Flanagan és una lectura 
d’escola. Hi ha un debat que s’haurà de 
resoldre entre les classes de literatura 
i el plaer de la lectura. El negre és un 
gènere que crea lectors i lectores, que 
és una bona forma d’enganxar-se a la 
lectura.
- La novel·la negra ha estat sempre 
vinculada a l’esquerra?
- Sí, perquè la novel·la negra descriu la 
realitat, tracta de trobar el culpable, i el 
culpable és tot el context social on vivim. 
Normalment hi ha una perspectiva d’es-

querres perquè estàs denunciant una 
sèrie de problemes...
- Quins serien ara els trets d’iden-
titats dels nous autors i autores de 
novel·la negra?
- La vella Europa té uns protagonistes 
fonamentalment policies, funcionaris 
públics, perquè hi ha una societat civil. 
Per contra, als Estats Units, els prota-
gonistes són detectius privats, perquè 
l’individualisme prima i els policies 
que peguen els negres als carrers del 
Los Angeles no poden ser protagonistes 
de res.

Només a Espanya Vázquez Montal-
bán va crear detectius perquè al 1974, 
ni Vàzquez Montalbán, per la seva posi-
ció ideològica, ni ningú s’hagués cregut 
policies que foren honestos, lleials, de-
fensors de la llei... En el cas d’Amèrica 
Llatina no hi ha detectius perquè tenen 
una situació molt dura i, efectivament, 
els protagonistes tampoc no poden ser 
policies perquè, per exemple a Mèxic, 
parlar d’una policia honesta no seria 
una novel·la policiaca sinó de ciència 
ficció. I hi ha el que es diu la novel·la 
perifèrica, que comença a aparèixer al 
Japó, o que ja té un policia budista a 
Tailàndia i novel·les que passen a Argè-
lia, Islàndia i Sudàfrica.
- Com ha estat el vostre arrelament 
al barri?
- Poc a poc, perquè la llibreria de tota la 
vida del barri és la Garba. Però és fan-
tàstic perquè aquest és encara un barri 
on la gent té noms i cognoms, hi ha boti-
gues i la gent es saluda pel carrer. És a 
dir, la Barceloneta en la mida en que és 
una Barcelona en miniatura.

Negra i Criminal

Eva Fernández
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l fet de vendre un llibre pot 
significar molt més que una 
transacció comercial. Arreu de 

Barcelona hi ha llibreters que veuen els 
seus llibres com una mostra clara d’aque-
lla cultura que admiren, ja sigui perquè 
és la seva, perquè hi mantenen un fort 
lligam o senzillament perquè s’hi senten 
atrets. Passejar la mirada pels mostra-
dors d’aquestes llibreries sol anar acom-
panyat dels entusiastes comentaris dels 
venedors, que per sobre de tot volen fer 
conèixer als nous lectors la literatura ori-
ginària dels països en què s’especialitza 
la seva botiga. Sovint, a més, en aquests 
locals s’hi poden trobar altres mostres 
dels valors culturals d’aquests territoris. 
Així doncs, els carrers de Barcelona s’han 
anat omplint de llibreries, que actuen 
com a porta d’entrada a l’univers cultu-
ral d’altres països. Aquests establiments 
serveixen també de lligam per a les per-
sones que han hagut de marxar dels seus 
respectius països i hi volen mantenir el 
vincle. I són un bon mètode perquè els 
fills d’immigrants puguin conèixer, d’al-
guna manera, els països d’origen dels 
seus antecessors.

El món àrab
La llibreria Baïbars (Muntaner, 337) té 
una àmplia secció destinada a abordar la 
literatura àrab. La botiga veu com dia a 
dia hi ha més gent interessada, sobretot, 
en aprendre la llengua àrab. Així com 
també, a conèixer de primera mà els con-
tinguts de l’Alcorà. Però també hi ha qui 
busca descobrir o aprofundir en la lectura 
dels autors més coneguts, traduïts al cata-
là o al castellà, com és el cas de Naguib Ma-

hfuz. Baïbars és una llibreria freqüentada 
bàsicament per gent de cultura no àrab.

El públic natiu sol adreçar-se a la Casa 
del Libro Árabe, situada a prop de les 
Drassanes (Montserrat, 2). La llibreria 
està dirigida per persones d’origen àrab i 
recull obres majoritàriament en aquesta 
llengua. Des del centre també es pot acce-
dir a cursets per aprendre aquest idioma. 
És important tenir en compte, a l’hora 
de visitar la llibreria, que si és temps de 
ramadà amb la caiguda del sol es paralit-
zarà l’activitat.

Revolució i ciència
Rússia ha escrit el seu nom a les pàgines 
de la història amb les lletres roges de la 
revolució. I aquest esperit perviu encara 
en la imatge que sovint tenim del país, i 
marca també molts dels títols de la seva 
literatura. La llibreria Karatkia (Joaquim 
Costa, 2) plasma aquest esperit revoluci-
onari, tant en la decoració del local com 
en les obres difoses. Els llibres que s’hi 
poden trobar són exclusivament en rus, 
però també s’hi pot acudir amb la inten-
ció d’aprendre aquesta llengua. A més, a 
Karatkia s’hi poden recollir exemplars del 

diari Estación Mir, que s’escriu en caste-
llà i rus i permet una mínima connexió 
amb l’actualitat de la gran Rússia. Però 
no només hi podem trobar material escrit, 
sinó també música, samarretes i mapes de 
l’antiga Unió Soviètica.

Aquest no és l’únic establiment especi-
alitzat en Rússia que hi ha a Barcelona: 
a la llibreria Dismar (Ronda Sant Pau, 
27) s’importaven manuals de física i ma-
temàtiques de l’antiga Unió Soviètica ja 
vint anys enrere, tot i que actualment la 
demanda se centra més en els diccionaris. 
Aquest establiment està especialitzat alho-
ra en Xina, i aborda sobretot el tema de les 
teràpies alternatives i les arts marcials.

Àfrica, la gran desconeguda
La literatura africana va arribar a la lli-
breria La Ploma (Sicília, 332) per casuali-
tat, però ara els propietaris han adoptat 
com a fita la difusió dels seus autors, des-
coneguts per a la major part del públic oc-
cidental. Inicialment només van obrir les 
portes a la narrativa, però avui s’hi poden 
trobar manuals d’art, economia i moltes 
altres especialitats del continent africà. 
La llengua predominant és el suahili, 
però també venen llibres en mandinga o 
altres llengües més minoritàries. Una de 
les tipologies més present és la infantil: 
els contes són una bona via perquè els fills 
d’africans que ja han nascut aquí puguin 
aprendre la llengua dels pares. 

De cara al 2005, que és l’Any del Llibre, 
La Ploma prepara, juntament amb el res-
taurant de cuina africana Bantabá (pas-
satge Sant Benet, 9), un certamen que 
recollirà literatura, gastronomia i altres 
mostres culturals d’Àfrica.

Autors com Kouroma o l’algerià Skif re-
presenten una bona via d’accés al panora-
ma africà. Un panorama que també podem 
contemplar als prestatges de la llibreria 
Jaimes (Passeig de Gràcia,64), que s’espe-
cialitza en França però que ha ampliat la 
seva oferta a la literatura africana.

La literatura veïna
Portugal i Galícia també tenen a Barcelona 
un punt de difusió literària. Es tracta de 
la Galeria Sargadelos (Provença, 274). 
Aquí podem trobar títols com O código da 
Vinci i obres escrites originàriament en 
portuguès. Els més destacats són autors 
com Manuel Ribas o Suso del Toro, sense 
oblidar els clàssics com Rosalía de Castro. 
A més, a Sargadelos també hi ha una sala 
d’exposicions on s’hi mostren representa-
cions artístiques de caires diferents.

El País Basc té, des de fa 25 anys, en 
l’Euskal Etxea la seva via de difusió cul-
tural a Barcelona. Aquest local es troba 
al barri del Born, a la placeta Montcada, i 
conté informació turística gestionada direc-
tament pel Govern basc. El casal potencia 
la cultura basca a molts nivells, així a més 

de difondre llibres significatius de la cultura 
d’Euskal Herria també ofereix tallers musi-
cals per aprendre a tocar la txalaparta o el 
txistu entre d’altres. A més, obre les portes 
a presentacions de llibres i dóna a provar la 
gastronomia basca per excel·lència.

Els veïns de les illes Balears també te-
nen el seu centre especialitzat a Barcelona, 
es tracta de l’Espai Mallorca al carrer del 
Carme, 55. És una iniciativa del Departa-
ment de Cultura del Consell de Mallorca, 
i ja fa 6 anys de la fundació del Centre a 
Barcelona. Avui, a més dels llibres més 
coneguts dels autors de les Illes, també hi 
podem adquirir els productes típics de la 
seva gastronomia: sobrassada, herbes, po-
mada, etc. L’Espai Mallorca disposa d’una 
sala d’exposicions, on s’hi fan conferències 
i presentacions d’autors illencs. Aquests 
actes permeten conèixer  nous autors i 
obren el ventall als consumidors, perquè 
no es limitin a adquirir  obres de clàssics 
com Porcel o Vilallonga. 

El llegat de la utopia
Anys enrere hi havia sectors convençuts 
que l’esperanto podia arribar a triomfar 
com a llengua per damunt de les fron-
teres. Avui sembla que aquest debat ha 
quedat més silenciat i són pocs els lloc on 
es dóna a conèixer la llengua. Però a la 
llibreria Esperanto (Carreras i Candi, 34) 
encara s’hi poden trobar llibres en aquest 
idioma. Això sí, les obres en esperanto que 
es poden adquirir a la llibreria tenen una 
durada limitada, ja que els nous propieta-
ris no renoven els estocs.

Tots aquests establiments són només 
una petita mostra de la gran oferta cul-
tural que podem trobar a Barcelona. Així 
un viatge per la literatura especialitzada 
en diferents països ens pot portar des de 
Barcelona a Itàlia (llibreria Sennache-
ribbo, Passeig de Gràcia, 33), passant 
per Egipte (llibreria Mizar, Còrsega, 
203) o Alemanya (llibreria Fabre, Ram-
bla Catalunya 52). És, en definitiva, una 
manera diferent de conèixer altres països, 
una possibilitat cada cop més present a 
Barcelona.

E

Llibreries d’arreu

Maria Ortega

JORDI TARRÉS
La llibreria Karatkia del carrer Joaquim Costa, especialitzada en Rússia.

JORDI TARRÉS
La llibreria Baïbars està especialitzada en literatura àrab.

Algunes llibreries 
actuen com a porta 
d’entrada a l’univers 
cultural d’altres països
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C onse l l  de  Ce nt , Pl a ça  de l es Glòri e s,

Inde pe ndènc ia,
Avda .  Me ridi ana , Gra n Via

Me tr o
Glòri e s,  Clot

Autobus os
18,  33, 34, 43, 44,  48,  51,  54, 56, 62, 92

UNA CIUTAT DINS UNA CIUTAT!!

Des d'un botó fins un canó!!
OBERT DE SOL A SOL

ELS DILLUNS, DIMECRES,
DIVENDRES I DISSABTES

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS
Mercat Municipal
Fira de Bellcaire

LA NOSTRA OFERTA: Conjuguem el nou i el vell.
SUBHASTES: Dilluns, dimecres i divendres a les 7 del matí de

MOBLES I TRASTOS VELLS:
Els més diversos objectes que vostè pugui imaginar i adquirir. On
tal vegada trobi els més inesperats.
OFERTES PERMANENTS:
Tot el que es fabrica i confecciona de qualsevol tipus, que s'ofereix
al públic a preus veritablement satisfactoris.

FORN DE PA D'AVINYÓ

PA I BOLLERIA ARTESÀ
ESPECIALITAT EN COQUES

ESCUDELLERS, 59
Tel. 93 301 57 43

REPARTIMENT DIARI
A RESTAURANTS I COL·LECTIUS

PASTISSERIA GRANJA

AMPLE, 15 (Plaça de la Mercè)
Tel. 93 302 24 41

Comida para llevar
Salón para grupos

Actuaciones culturales

De martes a sábado de 11h a 13h.
Domingo de 11h a 17,30

y de 19,30 a 1 de la noche

c/ de la Cera, 33 - 08001 Barcelona
93 442 00 97

SI NECESSITES UN
TAXI, TRUCA'NS

BARNA
TAXI

93 357 77 55
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AGRAÏM LA SEVA COMPRA.
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS,

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC.

C R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V CC R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V C

C/. Enrique Granados, 26 - Tel. 93 453 87 16
Exposición: Major de Gràcia, 244 - Tel. 93 415 57 26
Fàbrica: Polígon industrial Can Buscarons de baix, s/n, Nau 3- Tel. 93 568 21 51

Hnos. JURADO
10 % de descuentos en cualquier instalación de aluminio, mamparas de baño, rejas de seguridad, cortinas plegables

DIVISIONES DE ALUMINIO
REJAS DE SEGURIDAD

PERSIANAS - MAMPARAS DE BAÑO

Exclusives en llana 100% - Seda artificial i natural
Popelin Cotton 100%

Fundada l'any 1820

CAMISERIA
ESPECIALITAT EN CONFECCIÓ A MIDA

XANCÓ

Les Rambles, 78-80 Tel. 318 09 89    Fax 412 54 56
Ronda General Mitre, 181 Tel. 211 54 45    BARCELONA

Casa fundada l'any 1912

SUÏSSOS, ENTREPANS, ORXATES I
GRANITZATS, GELATS...

FABRICACIÓ PRÒPIA
I ARTESANA

OBERT TOT L'ANY

Rambla Poble Nou, 44-46
Tel. 93 309 18 72 - Barcelona
Pàg. web: www.eltioche.com
E-mail: eltioche@eresmas.net

Anunciaʼt a La Veu del Carrer!!
93 412 76 00

carrer@lafavb.com

RESTAURANTE PERU

Psg. Joan de Borbó, 10  08003 Barcelona
Tel. 93 310 37 09   Fax 93 310 53 27

Especialidades:
Pescados Variados,
Carnes Selectas
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ublicar con el principal objetivo 
de sacar beneficios es a lo que nos 
tienen acostumbrados las edito-

riales. Empresas que explotan un best-
seller y todo aquello que esté de moda. Sin 
embargo, el panorama editorial en España 
está conformado por otras casas editoria-
les cuyo principal objetivo es la calidad del 
contenido de sus publicaciones.

Reverso Ediciones, Alba Editorial, Vi-
rus, Llibres de L’Index / La Tempestad, 
Ediciones Bellaterra, Pretextos, Ediciones 
Cuatro, Páginas de Espuma, El Viejo Topo, 
Icaria, Alikornio, Etcétera, El Jonc, entre 
otras, están convencidas de que es posible 
combinar calidad y rentabilidad. Calidad 
en cuanto a contenido, pero también en la 
producción de la obra. “Una de las mayores 
satisfacciones de trabajar en una editorial 
pequeña radica en que es posible ver, cono-
cer y controlar todos los pasos del proceso 
editorial. Se trabaja de forma más personal 
y cercana con todos los colaboradores y, en 
general, es una experiencia más enrique-
cedora”, comenta Mª Antonia de Miquel, 
responsable de Alba Editorial.

Se trata de editoriales pequeñas que, 
poco a poco, han ido haciéndose un lugar 
en el mercado y con un público más redu-
cido pero a su vez más fiel, en la mayoría 
de los casos, que espera recibir una obra 
que le llene, que esté cuidada, que le sa-
tisfaga, y que no le impongan mediante 
una gran campaña de marketing qué es lo 
que tiene que leer. “Buscamos libros que 
lleguen al lector, que penetren. Es como 
un sueño conseguirlo, pero nunca sacare-
mos una obra que no nos guste, aunque se 
vaya a vender muy bien. Para eso, ya hay 
otras editoriales”, comenta Carla Palacio, 
directora literaria, junto con Ana Nuño, 

de Reverso Ediciones.
No se trata de alimentar la utopía “edi-

torial sin ánimo de lucro”. Al fin y al cabo, 
es necesario que sean rentables para que 
sobrevivan en el mercado. 

Pequeñas editoriales
Tras hacer un primer recorrido por la si-
tuación editorial en España encontramos, 
por un lado, las grandes editoriales como 
Alfaguara, Planeta de Agostini, Orbis Fa-
bbri, Plaza Janés, entre otros, que en la 
mayoría de los casos pertenecen a un gru-
po mediático más grande, o son un com-
pendio de varias editoriales fusionadas. 

Por otro lado, existen editoriales inde-
pendientes y pequeñas, con un nivel de 
financiamiento mucho más bajo, y edi-
toriales simplemente independientes, ya 
que trabajan por libre y se autofinancian, 
como Anagrama y Tusquets, pero que 
cuentan con un volumen de publicación 
a mitad de camino entre el best-seller y 
otras obras de calidad literaria.

¿Cómo penetran en el mercado las edi-
toriales más pequeñas? Afortunadamente 
existen librerías especializadas, centros, 
asociaciones que trabajan con estas edito-
riales. Se crea una especie de compromiso 
editor-lector, editor-librero, en el que los 
segundos esperan no ser engañados con 
cualquier obra no sólo por el hecho de que 
lo publica X, sino porque ya conocen su 
trabajo, porque saben que cada paso de la 
producción es importante para hacer cada 
libro único y no uno más del montón.

El pez grande se come al pequeño
Sin embargo, la realidad de la  que somos 
testigos es un entramado de empresas fu-
sionadas que son absorbidas por otras más 
fuertes (Grupo Planeta, Grupo Prisa...), o 
vendidas. Así, nos encontramos con un 
oligopolio editorial donde las publicacio-
nes son, en su mayoría, dominadas por los 
más poderosos. 

Al mismo tiempo, y debido principal-
mente al volumen de edición (una gran 
editorial puede llegar a editar unos 300 
títulos anuales, mientras que una más 
pequeña, como Virus o Reverso editan 
entre 6 y 12 obras al año, o Llibres de 
L’Index entre 30-40 libros diferentes), los 
grandes dominan el mercado editorial en 
las grandes superficies, donde imponen 
unos precios mínimos tan ajustados que el 
pequeño comercio, la librería de siempre, 
pierde margen de maniobra, generando 
así una competencia desleal. 

Josep Maria Orteu, editor de Llibres 
de L’Index comenta al respecto que es 
evidente que hay una concentración edi-
torial, “pero las editoriales más dinámicas 
son las no concentradas, por atrevidas e 
innovadoras”. Las grandes empresas tie-
nen un poder financiero más fuerte pero, 
a la vez, también tienen menos libertad a 
la hora de trabajar,  de elegir qué publicar  
cuando hay tanto dinero en juego.

El panorama editorial español, según  
comenta Mª Antonia de Miquel, “está 
siguiendo la misma trayectoria que el de 
otros países de su entorno: fusiones y ab-
sorciones por parte de los grandes grupos 
que, poco a poco, configuran un entorno en 

el que sólo sobreviven los más grandes o 
los más pequeños”.

De hecho, esta situación de concentra-
ción provoca el surgimiento de pequeños 
grupos motivados por publicar obras  más 
cuidadas. Como afirma Carla Palacio “ya 

interesa que existan cada vez más edito-
riales pequeñas interesadas realmente 
por la literatura de calidad, que haya di-
versidad de obras para todos los públicos, 
y no quedarnos sólo con lo que interesa a 
las grandes editoriales.”

El papel de los medios
Las personas dedicadas a una editorial 
no comercial saben que cada paso de la 
producción de un libro es muy importan-
te, desde la imprenta a la traducción, 
la portada... Y es que un amante de la 
literatura sabe reconocer una obra de 
calidad, tanto por su contenido como por 
su forma.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en 
los medios de comunicación, los cuales 
son menos receptivos a reseñar cualquier 
obra, ya que suelen ser valoradas más por 
su procedencia editorial que por su conte-
nido, quedando silenciadas las editoriales 
menos populares.

Es decir, casi siempre se mencionan 
las mismas. Por ejemplo, Alfaguara per-
tenece al Grupo Prisa, a su vez El País 
también, con lo cual, es más común que la 
sección correspondiente de este periódico 
mencione en primer lugar una publica-
ción de Alfaguara antes que una de Re-
verso o de Virus o de cualquier otra que 
no esté en el entramado del “todo queda 
en familia”.

P

Editoriales con carácter

Cristina Sirur

 Virus Editorial lleva 14 años funcionando en doble vía: como editora y como 
distribuidora. La particularidad de esta editorial es precisamente su modo de 
funcionamiento horizontal, asambleario y autogestionario. Nació con una doble 
intención: por un lado, crear una infraestructura para editar y distribuir libros 
útiles para colectivos de la izquierda antiautoritaria, y por otro, fomentar la ini-
ciativa propia de la edición o reedición de libros temáticos que, a menudo, no en-
cuentran cabida en las editoriales comerciales.“Con nuestro trabajo quisiéramos 
poder contribuir al enriquecimiento de las ideas, del debate y memoria colectiva 
de esa izquierda difusa de la que formamos parte”.

 Llibres de L’Index. Index Librorum Prohibitorum: el índice de los libros 
prohibidos por la iglesia católica. Así se llama una de las editoriales situada en 
Barcelona desde hace 15 años. Y su versión en castellano, La Tempestad: filosofía 
de la tempestad de Shakespeare en la que todo cambia.

Se declaran como una editorial entre la izquierda clásica y moderna, es decir, 
desde la tradición anarquista más contestataria: “esto es lo que nos diferencia de 
los grandes grupos editoriales”. “Nuestro objetivo no es la política de autor, sino 
que nos fijamos sobre todo en el contenido de las obras”. Sus publicaciones se di-
viden en dos grandes grupos: de ficción y de no ficción, principalmente libros de 
denuncia periodística, como la colección en catalán Descoberta.

 Reverso Ediciones nació hace apenas unos meses con una convicción sencilla: 
“en un contexto marcado por la sobreproducción editorial, los lectores no siempre 
encuentran los libros que quisieran leer. ¿Qué lectores? Cualesquiera, empezando 
por quienes dirigimos esta nueva editorial. Porque el editor ha de ser ante todo 
lector. ¿Y qué libros?, los que no llegan a las mesas de las librerías por considera-
ciones ajenas a la calidad e interés de las obras, que se interponen a veces entre 
la voluntad del editor y el deseo del lector.”

Así se presenta esta joven editorial que comienza a hacerse su espacio en el mer-
cado con 6 obras publicadas, 2 de ellas recién estrenadas:  Los lentos elefantes de 
Milán, de Ángel Bonomini y Maruyme. Diario de viaje, de Manuel Serrat Crespo.

 Alba Editorial se fundó en 1993 con la voluntar de cubrir un hueco en el cir-
cuito editorial de nuestro país: sus clásicos. “Ofrecer al lector grandes obras de 
autores clásicos como se ofrecen de autores contemporáneos, en nuevas versiones 
realizadas con buenas traducciones y en ediciones muy cuidadas”. Y, paralela-
mente, durante los últimos años, ha cultivado la literatura española contemporá-
nea, la novela juvenil, el ensayo, la literatura de viajes y los libros sobre cine. 

Pequeñas y peleonas

DANI CODINA
La editora y distribuidora Virus lleva 14 años en funcionamiento. 

Una de las ventajas 
de las pequeñas 
editoriales es que se 
controlan todos los 
pasos del proceso de 
publicación
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n tiempos en que la diplomacia era 
otra cosa, un poeta podía ocupar el 
rango de cónsul. Este fue precisa-

mente el motivo que trajo a Pablo Neruda a 
Barcelona, un lejano día del año 1934.

“En aquella época, el consulado chileno no 
estaba en la calle Caspe ni en la Gran Vía, 
sino en Roger de Llúria, y el cónsul se llama-
ba Tulio Maqueira”, explica Julio Jung, Agre-
gado Cultural de Chile en nuestra ciudad.

Neruda venía de Buenos Aires, ciudad 
donde ya había ejercido ese cargo, y en la 
que había coincidido con Federico García 
Lorca, quien se hallaba en la capital 
porteña para dirigir y estrenar su dra-
ma Bodas de Sangre. El chileno arriba a 
Barcelona en mayo de 1934, como “cónsul 
adjunto”. Desgraciadamente, su estancia 
sería corta. Maqueira le dijo, más o menos: 
“Usted no tiene porqué dedicarse al pape-
leo; vaya a Madrid, a relacionarse con los 
mejores escritores e intelectuales de Es-
paña”. Fruto de aquella decisión, el poeta 
conocería a lo más florido de la Generación 
del 27: Alberti, Cernuda, Aleixandre, Alto-
laguirre, Bergamín, Miguel Hernández...

Sin embargo, aunque su paso por 
Barcelona fue breve, fue rico en amistades 
y episodios singulares. En primer lugar, 
trabó amistad con Germán Rodríguez Arias 
(el arquitecto que diseñó sus casas) y que, 
junto con Sert, constituyen las dos figuras 
más importantes del Bauhaus catalán.

Neruda conoció también a los herma-
nos Tusquets, fundadores de la editorial 
del mismo nombre; y asimismo trató y 
admiró a Lluís Companys.

El poeta tenía la costumbre de dedicar 
poemas a sus amigos. Desgraciadamente, 
muchos lo fueron con ocasión del falleci-
miento de los propios protagonistas. Así, el 
President de la Generalitat fue destinatario 
de la obra Canto a la muerte y resurrección 
de Lluís Companys. Y el deceso de Miguel 
Hernández fue glosado en Miguel Hernán-
dez, muerto en los presidios de España. 
Episodio singular fue la génesis del poema 
Alberto Rojas Jiménez viene volando, más 
tarde incorporado al libro Residencia en la 
tierra y escrito con motivo de la muerte de 
este escritor chileno, amigo del poeta. Neru-
da lo compuso en la catedral de Santa María 
del Mar, a la luz de las antorchas, mientras 
velaba el cadáver de su camarada.

Julio Jung no duda en afirmar que “fue 
en Barcelona donde la obra poética de Ne-

ruda inició un cambio decisivo”, sin duda 
forzado por las circunstancias de la época 
-La república española, amenazada por el 
alzamiento fascista-. Parece ser que el mis-
mo Alberti le instó a que su poesía “se hici-
era combatiente”. El primer poema fruto de 
esta nueva actitud fue Canto a las madres 
de los milicianos muertos, publicado por vez 

primera en El Mono Azul, revista dirigida 
por el propio Alberti y que más tarde forma-
ría parte del mítico libro España en el cora-
zón. Mítico...  efectivamente, ésta es la pala-
bra que mejor le cuadra. El libro vio la luz 
en una humilde imprenta instalada en un 

viejo monasterio, en pleno frente del este, 
cerca de Girona, por el escritor e impresor 
Manuel Altolaguirre. No había papel, li-
teralmente, así que hubo que echar mano 
de todo aquello que pudiera aprovecharse: 
ropas ensangrentadas de soldados y milici-
anos, banderas propias o capturadas al ene-
migo... El resultado fue asombroso: un libro 
de hermosa factura, cuyos raros y preciosos 
ejemplares únicamente pueden encontrarse 
hoy en día en la Biblioteca de Catalunya o 
en la del Congreso, en Washington.

Pero la cancillería chilena empieza a te-
ner problemas por la actitud militante de 
su representante. Y como cesarle hubiera 
sido un gesto impopular, dado el renombre 
mundial de Neruda, decide pura y simple-
mente suprimir el Consulado de Madrid. 
Liberado de sus obligaciones, el poeta viaja 
a París, donde organiza, junto a Alberti, el 
Congreso de Intelectuales Antifascistas.

Tras el triunfo en las elecciones chilenas 

del Frente Popular (1939), asciende a la pre-
sidencia Pedro Aguirre Cerda, quien lo nom-
bra “Cónsul Especial para la Repatriación de 
Refugiados Españoles”. El poeta debe trasla-
darse entonces a Burdeos, pues casi todos los 
barcos con refugiados rumbo a Chile partían 
de esa ciudad. Neruda será el encargado de 
seleccionar quienes irán en esas naves de 
entre todos los exiliados alojados en los nu-
merosos campos de concentración existentes 
en Francia. De entre los que embarcaron, 
cabe citar a Cristián Aiguader, hijo del doctor 
Jaume Aiguader -primer alcalde republicano 
de Barcelona y cuya figura da nombre hoy a 
una calle de la Barceloneta-. Aiguader, junto 
con Rodríguez Arias, fundará en Chile la 
empresa Muebles Sur, que durante casi 60 
años -desde entonces hasta nuestros días-, 
impondrá el diseño catalán en aquellas ti-
erras. Rodríguez Arias regresaría a España 
en los años 50, concretamente a Ibiza, con el 
cargo de Cónsul Honorario de Chile. Allí se 
dedicará, junto con Sert, a diseñar y constru-
ir numerosas casas que hoy son consideradas 
patrimonio arquitectónico.

Entre los barcos que Neruda fletó para 
la diáspora española destaca el Winnipeg, 
con más de 1.500 refugiados a bordo. Preci-
samente este año se cumplen 65 de su lle-
gada al puerto de Valparaíso. Los exiliados 
españoles promovieron una auténtica reno-
vación cultural en el país transandino. Tra-
jeron aires nuevos en arquitectura, pintura, 
literatura... De hecho, los dos pintores más 
importantes de Chile hoy en día son catala-
nes que viajaban en aquellos barcos:  Roser 
Bru Llop y José Balmes, hijos ambos de polí-
ticos encuadrados en la ERC de entonces.

Tras la victoria de Franco, Neruda juró 
públicamente no volver a pisar tierra es-
pañola mientras el dictador siguiera en el 
poder. El poeta cumplió -aunque con una pe-
queña trampa- su palabra... Pero ésa, ami-
gos, como se suele decir, es “otra historia”.

E

Neruda, poeta en Barcelona

Luis Caldeiro

“Pasamos Augustus domingo dieciséis Pablo”. Éste es el texto del 
telegrama que Pablo Neruda dirigió, con fecha de 10 de abril de 
1967, a su amiga y editora Esther Tusquets. El  Augustus era 
el nombre del barco en que viajaba el poeta, junto con su esposa 
Matilde Urrutia, rumbo a la Unión Soviética. El motivo del vi-
aje, un tanto peculiar, era que Matilde había tenido problemas 
de salud, y la pareja únicamente confiaba en los médicos rusos. 
La nave iba a hacer escala en el puerto de Barcelona y como, 
al parecer, con un simple pase se podía bajar a tierra sin que 
quedara constancia en el pasaporte y, por tanto, sin ingresar 
legalmente al país, Neruda no pudo vencer la tentación, y deci-
dió de este modo revisitar la ciudad de Barcelona, sin tener por 
ello que quebrantar su promesa de no volver a España mientras 
Franco gobernase. El insólito grupo -Esther Tusquets y su pareja, 
Esteban Busquets; el fotógrafo Oriol Maspons, Neruda y su espo-
sa- recorrieron nostálgicamente la Barcelona que pervivía en el 

recuerdo del poeta: La ciutat vella, desde el Ayuntamiento y la 
Catedral hasta la iglesia de Santa María del Mar -donde velara 
el cuerpo de su amigo, el escritor Alberto Rojas-, pasando por la 
Plaza Real. A lo largo de todo el periplo, el poeta no cesó de evo-
car -con esa voz ronca, tan suya, que le caracterizaba- todas las 
vivencias que le traía a la mente la visión de aquellas calles, de 
aquellas piedras. Esther Tusquets y su pareja escuchaban absor-
tos, Matilde sonreía, y Maspons no paraba de sacar fotos, fotos 
que posteriormente perdería.

La furtiva tarde de Neruda en la Barcelona del franquismo 
concluyó tomando unas tapas en esta plaza, antes de embarcar y 
despedirse de sus amigos.  Como la propia Esther Tusquets confie-
sa, aunque volvió a ver al poeta en alguna ocasión más, el recuerdo 
que para siempre perdurará en ella será la del poeta “desgranando 
un monólogo interminable, mientras deambulábamos juntos una 
tarde lejana de la primavera dulce y dorada de mi ciudad”.

La furtiva noche de Neruda en la Barcelona franquista

Neruda juró no volver 
España mientras Franco 
siguiera en el poder

Fotografía reproducida con la autorización del autor, Oriol Maspons.
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Retrat
Una entrevista de 

Les idees progressistes havien 
estat silenciades a partir de la 
guerra civil, i la tímida obertura 
que va significar la Llei Fraga de 
1966 va donar pas al naixement 
de petits editors que van impulsar 
les idees renovadores. A lʼabric 
del PSUC, el 1968 es creà Les 
Punxes Distribuïdora, S.L, per 
donar servei a aquestes editori-
als. LʼOriol Serrano, avui copro-
pietari de lʼempresa, fa memòria 
del passat i revisa què ha canviat 
al món del llibre.

A les darreries de la 
dictadura, la vida cultural 
tenia escàs ressò, i per tant, 
també la vida editorial. No 
era una aposta arriscada, 
crear una distribuïdora 
aleshores?
Encara que sembli mentida, 

la Llei de premsa i impremta de 
1966 deixava una escletxa oberta 
a què la societat i el món de la 
cultura aprofitessin aquesta pos-
sibilitat, i així el món del cine, 
del teatre, del periodisme i els 
setmanaris d’humor comencen a 
circular amb certa permissivitat. 
També van néixer moltes edito-
rials, però no existien els conduc-
tes adients per a la distribució 
de llibres, fins aleshores eren 
els propis editors qui distribuïen 
el material. Fonamentalment 
eren editorials de Madrid, i van 
considerar que la llibreria Les 
Punxes, molt vinculada al PSUC, 
seria idònia per distribuir a 
Catalunya. Aquell mateix any, el 
1968, jo entrava a treballar a la 
petita distribuïdora.

Però ben aviat la distribuïdora 
fa el gran salt.
Sí, vam tenir la sort que 

una editorial emblemàtica d’es-
querres de Mèxic, Siglo XXI, va 
voler entrar a la distribuïdora i 
vam crear la societat Siglo XXI 
de Catalunya-Les Punxes. Això 
ens va permetre distribuir els 
principals pensadors marxistes 
i de llibres de combat. Vam anar 
creixent, fins avui, que som una 
empresa independent de 50 tre-
balladors.

A banda de la vocació 
empresarial, hi havia 
la intenció de distribuir 
determinats llibres prohibits?
Mireu, la ideologia de Les 

Punxes era la que era, havia nas-
cut en l’entorn del PSUC. Però 

actuàvem només com a professio-
nals, contractàvem editorials per 
fer una distribució en exclusiva 
perquè hi havia aquesta necessi-
tat. Evidentment, érem sensibles 
a editorials que ens resultaven 
properes. 

Per les seves mans passen 40 
novetats diàries, entre aquest 
mar de llibres, nʼhi ha algun 
que recordi especialment?
Triar-ne un seria una in-

justícia! Però retrocedint en 

el temps, recordo algunes èpo-
ques especials. Va tenir molt 
d’èxit una col·lecció de llibrets 
de clàssics del marxisme que 
publicava un editor republicà 
comunista exiliat. També vaig 
tenir a mans un llibre mític en 
el món universitari i del tre-
ball, Conceptos elementales del 
materialismo histórico, de Mar-

ta Harnecker. Evidentment, 
aquests llibres es venien per 
sota el taulell de la llibreria...

El llibre polític però, decau 
amb la mort del dictador. Quina 
serà ara lʼaposta del món 
editorial?
Per obtenir llibres polítics 

ja no calia ser militant d’un 
partit. Però no teníem res, els 
escriptors, els mestres i els intel-
lectuals eren tots republicans i 
s’havien hagut d’exiliar. Tampoc 
teníem editorials que reflectissin 
el pensament progressista euro-
peu, que no ens havia arribat. A 
poc a poc, però, arribaran llibres 
que introduiran aquest pensa-
ment. Recordo l’èxit inesperat La 
insoportable levedad del ser, de 
Milan Kundera.

La literatura catalana estava 
molt esquarterada. Quina 
atenció li donaran les 
editorials?
La literatura espanyola 

tenia autors amb cara i ulls, i 
això va permetre que sorgissin 
noves editorials, o que altres 
ja existents irrompessin en el 
món de la literatura i fins i tot 
editessin els millors autors del 
món en castellà. Però el català 

DANI CODINA
Oriol Serrano. 

es va trobar sense cap mestrat-
ge, i es recuperen autors com 
Pere Calders i Tísner. S’havien 
de crear nous escriptors, i van 
sorgir els Quim Monzó, Isabel 
Clara Simó, Carme Riera, etc. 
Tot plegat serà una recuperació 
molt més lenta, com a conse-
qüència de 40 anys de repressió 
de la nostra llengua. Després 
d’un llarg camí, comencem a 
ser una societat normalitzada 
culturalment. 

Tot i aquesta “normalització”, 
els índexs de lectura estan 
força allunyats de països 
com França o Itàlia, amb una 
política cultural definida.
És una qüestió d’educació, i 

encara paguem l’endarreriment 
del franquisme. Avui però, si 
no és llegeix més és perquè cada 
vegada que hi ha un govern con-
servador, es fa marxa enrere i es 
frena la cultura. Fixem-nos per 
exemple en la televisió, amb un 
govern d’orientació  més progres-
sista és més fàcil que hi hagi més 
programes culturals, mentre que 
amb un de conservador es colarà 
més porqueria. I amb un govern 
progressista els índexs de lectura 
aniran amunt.

La cultura ja no és un privilegi, 
a casa nostra?
L’accés a la cultura està molt 

generalitzat, però encara hi ha 
marginació i gent que no està 
ben escolaritzada, no és el para-

dís... Abans només anaven a la 
universitat els rics, i avui dia pot 
fer-ho força més gent, tot i que 
encara no tenim una societat jus-
ta perquè no hi ha plena igualtat 
d’oportunitats. 

Ara podem comprar llibres fins 
i tot als supermercats.
És clar, perquè l’oci i la cul-

tura tendeixen a unir-se. Ara 
hi ha cadenes de llibreries i 
grans superfícies comercials 
que aglutinen en un mateix 
espai oferta cultural i d’oci. 
Per exemple, podem anar al 
cine, fer la compra setmanal i 
comprar un llibre sense mou-
re’ns d’un recinte. Fins i tot 
podem prendre cafè o dinar en 
una llibreria que té servei de 
restaurant. Són noves formes 
de consum cultural, i per so-
breviure en aquest món, ens hi 
hem d’intentar adaptar.

El model de distribució de 
llibres és, a grans trets, el 
mateix que als anys 60. Cal 
repensar-lo, doncs?
I tant, és un model obsolet 

i allunyat de l’europeu. Les 
Punxes Distribuïdora encara 
fa les funcions d’administració, 
comercial i logística, però el món 
va per una altra banda. Els ca-
nals de venda s’han multiplicat, 
i si volem adaptar-nos a la nova 
realitat, la logística ha de ser ex-
terna a la distribuïdora, si no, hi 
perdem diners.

Un home de 
militància veïnal

L’Oriol Serrano 
(Barcelona, 1941) sempre 
ha viscut entre llibres. 
De ben jove començà a 
treballar al món editorial, 
i el 1968 ja entrà com a 
ajudant a la distribuïdora 
Les Punxes.
Gairebé mig segle entre 
llibres li han proporcionat 
un coneixement 
amplíssim que es destil·la 
en cadascuna de les seves 
reflexions.
Però l’Oriol ha tingut 
una altra passió: 
l’associacionisme 
veïnal. És fundador de 
l’Associació de Veïns del 
barri de Sant Antoni, 
i en va ser president 
durant onze anys, des 
d’on va impulsar la 
coordinació de totes les 
associacions veïnals que 
existien a la ciutat. El 
1979, amb l’arribada dels 
ajuntaments democràtics 
i les eleccions, se’n 
va desvincular, en 
considerar que calia 
donar pas a una altra 
mena de lluita. Ara 
batalla per adaptar 
la distribuïdora als 
nous escenaris socials i 
comercials.

Oriol Serrano
Copropietari de la distribuïdora Les Punxes

“Els governs conservadors 
frenen la cultura”

Gemma Aguilera

En altres èpoques 
molts llibres es 
venien per sota 
del taulell de la 
libreria

Després d’un llarg 
camí, comencen 
a ser una societat 
normalitzada 
culturalment
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Políticamente correcto
Coleccionable ilustrado de aquellos términos de actualidad

que fijan y dan esplendor a la condición humana

Alfonso López

PERSPECTIVAS PROFESIONALES: Debido a la situación eco-
nómica y política, para muchos profesionales de África, Asia, 
Sudamérica y Europa del Este, la única perspectiva que ven es la 
que los separa de la frontera.

RACISMO LOCAL: Viene a ser cuando a los más pringados del 
lugar les llueven del cielo otros aún más pringados (y si son rari-
tos, mejor) con los que pueden desahogar las frustraciones que 
llevan dentro. En consecuencia, en lugar de acudir al psiquiatra o 
al psicólogo, se acaba visitando al servicio de urgencias.

XENOFOBIA: Odio hacia los extrangeros, pero con trampa. Nin-
guna estrella de fútbol, sea de donde sea, parece haber sufrido 
ninguna agresión xenófoba, a menos que marcase en propia 
puerta...

La Violeta es queda al barri

GRÀCIA
REDACCIÓ●

Lʼantic casino de Gràcia La Vio-
leta (1893), serà públic i es des-
tinarà a usos socials. Després 
dʼun any de mobilitzacions, la 
Plataforma Salvem La Violeta ha 
aconseguit que la immobiliària 
Vervat & Van der Veen, propie-
tària de lʼedifici, no construeixi 
pisos. Per primera vegada en 
molts anys, Gràcia veu una sor-
tida favorable a una reivindicació 
dʼequipaments.

Lʼúltim dia de lʼany 2004, 

lʼAjuntament va arribar a lʼacord 
de permutar lʼedifici i el solar 
que ocupa La Violeta per un al-
tre ubicat al carrer Sant Joaquim 
cantonada amb Maspons, on 
la immobiliària podrà construir 
planta baixa, dos pisos i àtic. Li 
permeten uns paràmetres urba-
nístics superiors al que corres-
ponia. El Patronat Municipal de 
lʼHabitatge, propietari del solar, 
rebrà 282.852 euros. La Comis-
sió de Festes del carrer Verdi Alt, 
que ocupava el solar permutat, 
es queda sense lloc on preparar 

els ornaments de la festa major. 
El districte sʼha compromès a 
buscar una sol·lució.

La Plataforma valora lʼacord 
com un primer pas positiu, enca-
ra que algunes veus qüestionen 
la permuta, ja que el barri dispo-
sa de poc sòl públic. La Plata-
forma ha sol·licitat una reunió al 
districte per concretar els usos 
de la nova propietat pública. Per 
al pròxim dia 9 de febrer sʼha 
convocat entitats i associacions 
a un sopar de celebració. Des de 
Carrer, lʼenhorabona.

DANI CODINA
Els veïns i veïnes han salvat la Violeta.

Preocupació veïnal pels esfonsaments
BARCELONA
REDACCIÓ●

Després del fets ocorreguts al Turó 
de la Peira, va arribar lʼensurt del 
Carmel. Unes obres del metro que 
ja passat el mes desembre havien 
esquerdat 10 blocs del barri de la 
Taxonera. Lʼempresa constructora 
ho nega, però un tècnic contractat 
per lʼAV de la Taxonera va afirmar 
que no es podia descartar. Ara, el 
Col·legi dʼEnginyers realitzarà una 
investigació.

El conseller Joaquim Nadal, 
en El Periódico del 25 de gener 
reconeixia que “potser sʼhaurien 
dʼhaver fet el doble de catas”. És 
necessària una investigació a fons. 
Ara, anuncien nous estudis geo-
lògics que endarreridan les obres 
del necessari transport públic. No 
questionem la seva realització, 
només constatem situacions.

És necessari prendre mesures 
preventives abans de començar 
les obres. Perquè els costos 
socials els paguen uns veïns 
molt castigats, i perquè tenim a 
la vista dues obres a la nostra 
ciutat que exigeixen la construc-
ció de quilòmetres de túnel. Ens 
referim a la línia 9 de metro, que 
travessarà tota Barcelona i els 
seus corresponents barris, i a 

les obres de lʼAVE, a la Sagre-
ra, on el veïnat  ja reclama més 
profunditat per al túnel. Al próxim 

número de Carrer analitzarem 
amb més precisió aquests últims 
aconteixements.
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Transport públic: un augment 
en contra dels usuaris

CIUTAT
REDACCIÓ●

Amb lʼarribada del 2005, sʼha po-
sat de moda augmentar el preu 
de productes i serveis. Malgrat 
això, ni les autopistes (4,48%), 
la Renfe (3,50%), lʼelectricitat 
(1,74%), Correos (3,70%) ni el 
telèfon (2%), superen els trans-
ports públics de Barcelona, els 
preus dels quals ronden una 
pujada del 5%.

Un 5% és el que ha pujat el 
bitllet més usat, la T-10, targeta 
que fem servir el 60% dels viat-
gers dels transports públics de 
la ciutat. Hem passat de pagar 6 
euros a pagar 6,30 a partir de lʼ1 
de gener. Els abonaments men-
suals, T50/30 i T Familiar supe-
ren en unes dècimes la pujada 
del 5%. Només el bitllet senzill, 
del qual seʼn fa un ús esporàdic, 
no arriba a aquesta xifra i es 
queda en el 4,55%.

Càstic als usuaris

La primera conclusió que podem 
treure és que la pujada sʼha fet 
bastant per sobre lʼIPC (un 3,6%). 
És a dir, que es castiga els usuaris 
més fidels al transport públic. Dit 
dʼuna altra manera: es potencia 
lʼús del transport privat. Si sumem 

lʼaugment dʼaquest  any amb el 
de 2003, resulta que la major 
part dels usuaris hem patit en dos 
anys un augment del 8,45%. Molt 
per sobre dels salaris i lʼíndex de 
preus.

LʼAssociació per a la Promoció 
del Transport Públic (PTP) i la 
Favb van fer públiques les cor-
responents denuncies i protestes. 
Ho van considerar un abús i una 
provocació.

Carril bus

LʼAutoritat del Transport Metropo-
lità va proposar el passat mes de 
novembre la instal·lació dʼun carril 
bus als accessos a Barcelona des 
de Molins i Barberà. És urgent afa-
vorir el transport col·lectiu davant 
els 450.000 cotxes que diàriament 
entren a Barcelona i que situen les 
entrades a la nostra ciutat al caire 
del col·lapse. Per què no sʼhan 
instal·lat encara?

Metro lleuger

El metro lleuger o línia 11que, a 
través dels seus dos quilòmetres 
de longitud, uneix Ciutat Meridiana 
i Torre Baró amb el metro conven-
cional, té 2.900 viatges al dia. Ens 
informen que no es compleixen 
les previsions dʼarribar  als 3.400 
viatges al dia. El temps dʼespera 
(de set a dotze minuts) és més alt 
que en altres línies i, a més a més, 
a lʼestació de Ciutat Meridiana, on 
viuen més usuaris potencials, els 
ascensors no funcionen. Malgrat 
aquest balanç, per als veïns i veï-
nes és positiu. Sʼutilitzaria més si es 
solucionen aquests dèficits. Quan 
es reduiran els temps dʼespera?

Trambesòs

Dʼençà el tancament del Fòrum, 
el Trambesòs ha perdut milers 
de passatgers. Els trens van se-
mibuits. Lʼempresa reconeix ara 
que el tram existent es va construir 
“forçat” pel Fòrum i que la línia serà 
rentable quan sʼacabi  i arribi fins a 
Badalona. Diuen que això serà 
dʼaquí  a tres anys. Tot al contrari, 
el Trambaix guanya una mitjana de 
6.000 passatgers al mes. Per què 
no es va fer la línia completa? Per 
què sʼendarrereixen les obres?

Lʼauca de les Casernes

Breus 
de barri●

ESQUERRA DE LʼEIXAMPLE

Manifestació pro escola
Els alumnes de lʼescola pública 
Mallorca es van manifestar junt 
amb els seus pares i mares 
abans les vacances de Nadal. 
Reivindiquen que es continuïn, 
immediatament, les obres del 
nou edifici. Uns treballs que va 
paralitzar el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per 
errors en la tramitació de la 
llicència dʼobres.

SAGRERA

Contra la violència
Lʼapunyalament dʼun jove 
al carrer Felip II va ser la 
gota que va acabar amb la 
paciència veïnal. 250 veïns 
es van manifestar contra 
lʼactuació de les bandes 
juvenils al barri. La cassolada 
la va convocar la plataforma 
dʼentitats constituïda contra 
la por i la inseguretat. 
Incrementar la vigilància a la 
plaça General Moragues va 
ser una de les reivindicacions.

POBLE SEC

Biblioteca Francesc Candel
Les obres de la nova seu de la 
biblioteca dedicada a lʼescriptor 
de la Marina Francesc Candel 
suposaran una millora notable 
dʼaquest equipament, situat 
a lʼantiga fàbrica de llànties Z 
de Philips, que comptarà amb 
2.300 metres quadrats i un 
fons de 20.000 llibres.

FORT PIENC

Transformador a una escola
Lʼassociació de mares i pares 
del col·legi Ramón Llull va 
descobrir que al costat de la 
sala on dormen la migdiada els 
alumnes de 3 anys nʼhi ha un 
transformador. Està instal·lat a 
lʼedifici de lʼescola. Exigeixen 
la seva retirada en considerar 
que no és el lloc idoni per a 
una instal·lació que pot afectar 
la salut dels nens i suposa un 
perill davant possibles incendis.

TRINITAT NOVA

Pàrquing molt car
Des de lʼany 2003 hi ha un 
pàrquing al carrer Chafarinas 
les setanta places del qual 
estan buides. No hi ha entrat 
ni un sol vehicle. Els veïns 
denuncien que el preu és 
abusiu. En una assemblea 
convocada per lʼAV, els veïns 
van decidir no pagar més 
de 7.200 euros per plaça. 
El pàrquing el va construir 
lʼInstitut Català del Sòl.

CLOT

Contra les obres de lʼAVE
Els veïns dels carrers 
Meridiana, Espronceda i 
Mallorca han col·locat 300 
pancartes en contra de les 
obres de lʼAVE. Plantejen que 
el túnel sigui més profund 
davant la por que les vibracions 
afectin els habitatges. Volen 
que es desplaci 200 metres 
lʼentrada del túnel i que es 
garanteixi que no es posa en 
perill la Torre del Fang, edifici 
del segle XV, ja que el túnel 
passa exactament per sota.

Breus 
de barri●

POBLE SEC-ZONA FRANCA

Perllongament línia 2
Ha sortit a informació pública 
el perllongament de la línia 
2 de metro. Quatre noves 
estacions a la muntanya 
de Montjuïc amb boques 
al Museu Nacional dʼArt de 
Catalunya, la Fira 2, lʼanell 
olímpic i la Zona Franca. 
Desapareixerà lʼestació 
Paral·lel i enllaçarà amb 
la línia 9. No sʼha informat 
del contingut de lʼestudi 
dʼimpacte a la muntanya. 
Ignorem si existeix.

ESQUERRA DE LʼEIXAMPLE

Un carrer més segur
El butlletí de lʼAV ens informa 
que 200 nens i nenes de 
diferents escoles públiques 
van protagonitzar una marxa 
pels carrers de la barriada 
amb el lema “Fem més 
agradable i segur el carrer”. 
La passejada reivindicativa 
va tallar el trànsit i estava 
organitzada per la plataforma 
dʼentitats Camino Amigo.

FORT PIENC

Intercanviador congelat
Figura al Pla dʼInfraestructures 
(PDI) 2001-2010, té 
finançament i, malgrat això, 
lʼAjuntament vol posposar-
lo donant prioritat a un altre 
intercanviador a la plaça de les 
Glòries, que no figura al PDI i 
no està pressupostat. No són 
incompatibles. Lʼintercanviador 
de lʼestació del Nord uniria el 
tramvia amb Renfe, metro i 
estació dʼautobusos. Ni més ni 
menys.

POBLE SEC

Protestes contra lʼabocador
Zona Sec informa que 
continuen les protestes contra 
lʼabocador. Una manifestació 
va tallar el trànsit al Paral·lel 
refusant la instal·lació. Els 
veïns diuen que lʼAjuntament 
encara no ha lliurat lʼestudi 
dʼimpacte ambiental. Temen 
que aquestes instal·lacions 
provoquin males olors i 
brutícia. Lʼabocador sʼha ubicat 
a prop dʼhabitatges i del CAP.

SANTS

Obres polèmiques
La publicació 15 informa 
que lʼAssociació de Veïns 
i Comerciants del Triangle 
de Sants segueix amb 
preocupació les obres que 
es realitzen a diversos 
llocs del carrer Sant Antoni. 
Corresponen a finques 
expropiades per lʼampliació 
de lʼestació de Sants i que 
lʼAjuntament, que nʼera 
propietari, ara sʼha venut. 
No sʼha pogut confirmar la 
construcció dʼun nou hotel.

NOU BARRIS

Nova estació a Virrei Amat
La línia 5 de metro connectarà 
amb la línia 4 a lʼalçada de 
la plaça Virrei Amat. Una 
vella reivindicació veïnal que 
facilitarà la connexió entre les 
dues línies. Les dues línies 
compartiran andanes.

SANT ANDREU
REDACCIÓ●

No podem dir que els veïns 
i veïnes de Sant Andreu de 
Palomar no tenen bon humor. 
Només cal fer una ullada a lʼau-
ca Sant Andreu per les caser-
nes, si tots volem, podrem, on, 
amb sorna i rimant, expliquen 
les reivindicacions  sobre el fu-
tur dels terrenys de les antigues 
Casernes, segurament, tocant 
el crostó a més dʼun polític.

A lʼhora de tancar Carrer, re-
bem unes notes que matitzen la 
informació donada per la prem-
sa de la reunió celebrada el dia 
19 de gener amb lʼarquitecte a 
qui sʼha asignat el planejament. 
Les entitats de Sant Andreu 
volen deixar clar que no hi ha 
cap mena dʼacord amb lʼAjun-
tament de Barcelona. Ni en allò 
que sʼels proposa en el terreny 
qualificat dʼequipaments ni en 
el dʼhabitatge, on es renuncia 
a la reivindicació del 50% de 
pisos protegits. La proposta 
suposa 84.457 metres quadrats 
dʼhabitatge lliure i 21.114 de 
protecció.

A més a més, de la llista 
dʼequipamets públics demanats 
per les entitats, van trobar a 
faltar alguns de tan necessaris 
com la residència assistida per 
a la gent gran o els mòduls for-
matius.

Més de 5.000 veïns i veïnes 
han signat recolzant les reivin-
dicacions que demana lʼauca.
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Dʼuna mala llei no pot 
sortir un bon reglament
El reglament és un instrument 
jurídic per concretar aspectes 
de la llei dʼestrangeria, precisar 
qüestions que aquesta enuncia 
de forma general i regular as-
pectes que de forma expressa la 
llei diu que es faran al reglament. 
Per tant, no es pot esperar que el 
reglament serveixi per modificar 
o contradir el que diu la llei: ni 
la seva lletra ni el seu enfoca-
ment o esperit. Per tot això no 
es poden esperar miracles dʼun 
reglament que té com a base una 
llei injusta, i pendent de recursos 
dʼinconstitucionalitat.

El Govern central tenia lʼoportu-
nitat dʼabordar el fet migratori des 
dʼuna òptica dels drets humans 
i en canvi la realitat és que no 
canvia lʼanàlisi de fons practicat 
fins ara:

●	 Tracta parcialment el tema 
amb un reglament que a més no 
ha sigut redactat  des de criteris 
basats en lʼintent de recuperar 
al màxim permès jurídicament 
la garantia de respecte als drets 
humans i fonamentals, sinó que 
manté o endureix encara més as-
pectes del reglament anterior. Les 
úniques millores que considera 
van enfocades a lʼagilització dels 
tràmits administratius, però no a 
qüestions de base.

●	 Manté i reafirma una visió 
economista i laboral del fet mi-
gratori deixant de banda aspectes 
socials i de ciutadania.

●	 Desplaça exclusivament les 
causes de la irregularitat a lʼexistèn-
cia de lʼeconomia submergida i a 
lʼoferta del treball irregular, i no ad-
met que els mecanismes que creen 
i cronifiquen la irregularitat estan en 
la pròpia política dʼimmigració.

Sʼha de diferenciar entre el nou 
reglament i el procés de “norma-
lització”, que no deixa de ser una 
mesura de caràcter extraordinari 
limitada en el temps i exigències. 
Davant del procés de “normalitza-
ció” opinem el següent:

●	És una mesura positiva i ne-
cessària demanada des de fa molt 
temps pel moviment associatiu per 
poder buidar la bossa de persones 
en situació irregular, però la inter-
pretació feta pel Govern central ha 
sigut molt restrictiva quan es tracta-
va de donar una solució a un milió 
de persones i dʼuna mesura extra-
ordinària. Es presenta un procés de 
regularització amb criteris tancats 
pel fet dʼadmetre solament la pos-
sibilitat de regularització a través 
dʼuna oferta de treball que deixa en 
mans de la  voluntat empresarial la 
possibilitat de regularitzar.

●	A més, si aquest procés no 
va  acompanyat de vies perma-
nents de regularització i vies reals 
dʼentrada al territori espanyol, la 
bossa dʼirregulars tornarà a aug-

mentar en els propers anys, per-
què és la mateixa política la causa 
de la irregularitat.

Davant del projecte de regla-
ment, denunciem que  marca una 
política continuista per part del 
PSOE en matèria dʼimmigració:

●	Es restringeixen els concep-
tes dʼarrelament més enllà del 
laboral retallant lʼarrelament social 
i per causes humanitàries.

●	Es continuen vulnerant drets 
fonamentals.

●	 Se segueix apostant exclu-
sivament pel contingent i la con-
tractació en origen i per la política 
de visats, i es reafirma el cercle 
viciós de permís de residència i 
treball lligant-lo ara a la necessitat 
dʼalta a la seguretat social. En la 
pràctica es manté tancat el règim 
general i la inadmissió a tràmit de 

sol·licituds fetes per les persones 
immigrades que ja es troben al 
territori.

●	Es continua centrant tots els 
esforços a ser més eficaços en el 
control de fronteres i la gestió dels 
fluxos i es manté tot el règim dʼex-
pulsions. I en canvi no sʼavança 
en polítiques dʼintegració ni en el 
respecte als drets humans i la uni-
versalització de la ciutadania.

Davant dʼaixò, les entitats sota-
signades demanem un gir en les 
polítiques migratòries que tingui 
en compte:

●	 El restabliment dels drets 
fonamentals anul·lats per la llei 
8/2000 (reunió, sindicació, associ-
ació i vaga) sense esperar la sen-
tència del Tribunal Constitucional.

●	La derogació de la llei dʼes-

trangeria 14/2003.
●	 La revocació de la possibi-

litat dʼaccés policial a les dades 
del padró per part del Ministerio 
de Interior.

●	 La revocació de la potestat 
de les companyies de transport en 
el control de fronteres.

●	La protecció dels drets de les 
persones en situació irregular.

●	La revocació de les normati-
ves discriminatòries que es troben 
incloses en altres normatives dife-
rents a la llei dʼestrangeria: Codi 
Penal, llei de mesures en matèria 
de violència domèstica, insegure-
tat ciutadana i integració social, 
llei de procediment administratiu.

●	 Lʼaturada de lʼassetjament 
policial a tota persona susceptible 
dʼestar en situació administrativa 
irregular.

●	El desenvolupament de po-
lítiques socials que combatin el 
racisme social.

●	El desenvolupament de polí-
tiques reals dʼintegració que avan-
cin cap a lʼaccés a la ciutadania.

●	Lʼeliminació de la discreciona-
litat i del caos administratiu, dotant 
de recursos econòmics, tecnolò-
gics i humans les administracions 
competents en estrangeria.

●	La facilitació de la contracta-
ció legal i de lʼaccés a la residèn-
cia regular estable

●	 La ratificació per part de 
lʼEstat espanyol del Conveni de 
lʼOIT i lʼONU per als Treballadors 
Emigrants i les seves famílies.

●	El respecte estricte del dret 
dʼasil.

●	El reconeixement del dret al 
vot per a les persones immigrades 
a partir dʼun mínim de residència 
al territori.

Les entitats sotasignades, en 
definitiva, demanem un redreça-
ment del rumb de les polítiques 
migratòries cap a una política jus-
ta i amb visió de futur que recuperi 
lʼestat de dret i que vagi cap a un 
estat que reconegui tothom com a 
ciutadà de ple dret.

28 de gener de 2005

Salvador Barrau Viñas
President de lʼAV
Coll-Vallcarca

“El problema 
més important 
és el transport 
públic”

PUYAL

EL COR ROBAT

●CATHERINA AZÓN

Des que va arribar als 7 anys de Girona, els seus domicilis han 
canviat de Coll a Vallcarca i viceversa. Un barri on viuen 6.000 per-
sones i que funciona com una petita població. Salvador pertany a 
lʼAV des dels anys 80. És representant del districte de Gràcia al 
Consell Consultiu de la Ciutat.

Només saludar-nos ja em dius que vols parlar dels parcs. 
Em referiré primer al parc de la Creueta, les obres del qual 
haurien d’haver començat a l’octubre per acabar el juliol. 
Ens preocupa el retard.

Parlaves de “parcs”, en plural?
Sí, l’altre és el dels Tres Turons. Programat al PAM, ha d’es-
tar per a l’any 2007 com a molt tard. Carmel i Coll-Vallcarca 
podran disfrutar del parc més gran d’Europa. Ja tenim ganes 
de veure el projecte.

Viviu en plena muntanya?
El verd ens dóna una bona qualitat de vida. El problema més 
important és el transport públic.

No arriben els autobusos?
Insuficientment. Només tenim tres línies: 92, 28 i 87. Anar 
a la feina suposa dos i tres transbords. Estem emprenyats 
amb TMB.

Per què?
Ens ha tret l’N-4, es nega que el 87 arribi a la Diagonal i que 
el 92 passi amb més freqüència. A més a més, no accepten 
posar en marxa un bus de barri per anar als metges.

I el metro?
Ara per ara, l’estació més propera està a més de mitja hora 
caminant. Però estem contents que s’hagi acceptat que la lí-
nia de metro que s’ha de construir entre Carmel i Taxonera 
tingui parada al Coll.

Amb la nova estació de Vallcarca, tot solucionat?
Serà important, però els autobusos que reivindiquem conti-
nuaran sent necessaris.

Lʼaparcament deu ser un problema.
Sense dubte. Ens multen amb excessiva freqüència.

Aparqueu malament?
No tenim pàrquings. També vam acudir al Síndic de Greuges 
perquè ens enviaven directament el segon avís i no rebíem el 
primer: no teníem possibilitat de beneficiar-nos del 50% de 
descompte que t’ofereix el primer. El Síndic ens ha donat la 
raó i a partir d’ara, l’Ajuntament ha d’enviar el primer avís 
per correu: així s’asseguren que el rebem.

Què opines del Consell Consultiu de la Ciutat?
Van trigar molt a posar-lo en marxa i ho van fer amb certa 
precipitació. S’haurà d’aconseguir que els temes de barris i 
de districte arribin al Consell.

Teniu cases ocupades al barri?
Encara que s’han desallotjat vàries últimament, hi ha unes 
quatre cases, antigues, ocupades. La relació amb el barri és 
correcta, sense problemes.

Què vols afegir?
Hem convocat per internet el concurs literari Grau Miró. És 
la tercera convocatòria. Participa gent de tota Espanya. En 
aquesta edició, 90 persones amb 140 treballs.

MANIFEST

El Govern central 
tenia lʼoportunitat 
dʼabordar el fet 
migratori des dʼuna 
òptica dels drets 
humans

Assemblea per la Regularització sense Condicions, Federació dʼAssociacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona (FAVB), Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers 

(GRAMC), Justícia i Pau, SOS Racisme Catalunya, Assemblea dʼIntel·lectuals de Catalunya (Merche 
Garcia, Jordi Borja, Jordi Domingo i Carlos Jiménez Villarejo) i més de 40 adhesions.
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Fraguíssim Fraga
2005, any del llibre, any de la lectura. Sʼhan programat innumerables actes i 
festes. La història del llibre va unida a la història de la llibertat. Davant tanta 
activitat, tants recursos públics i privats, sorprèn una absència. Un oblit 
intencionat? O, el que és pitjor, un oblit més? Pensem en aquells llibreters 
que van patir atemptats als seus establiments, en aquelles editorials 
que veien com segrestaven llibres els autors dels quals eren silenciats. 
Homes i dones que, de matinada, eren detinguts i condemnats. Recordem 
també aquelles llibreries que ens obrien les rebotigues perquè poguéssim 
accedir clandestinament a uns llibres escrits, editats i venuts amb massa 
riscos. I tot això passava aquí, entre nosaltres, no fa massa anys. Però 
lʼany 2005 ningú ha pensat a recuperar la memòria, reconèixer lʼesforç i 
el sacrifici dʼaquests homes i dones. La transició espanyola va amnistiar 
Manuel Fraga, ministre dʼInformació i Turisme en aquells anys, responsable 
dʼaquests i dʼuns altres fets. Ans al contrari, aquells homes i dones que van 
lluitar perquè els llibres -i les persones- fossin lliures continuen en lʼoblit. 
Una altra ocasió perduda.

Puyal

“Obrir la llibreria va ser
l’aventura de la nostra vida”

amón Martínez va néixer 
a la Ribera, però ha viscut 
més de la meitat dels seus 65 anys 
a Sant Andreu, on va arribar el 1972 per 
obrir una llibreria, El Borinot Ros, que 
ja pertany a la memòria del barri. Al 
2000 va tancar les portes, amb “recança i 
tristor”, com deia en una carta de comiat 
adreçada als veïns. Desapareixia, després 
de 28 anys d’existència, un dels millors 
exponents de les llibreries de barri, 
un fenomen que ja és gairebé història, 
però que durant els darrers anys de la 
dictadura i tota la transició va contribuir 
activament en els profunds canvis que 
visqué Barcelona. 

“Us hem de dir adéu contra la 
nostra voluntat. Un adéu impregnat de 
nostàlgia i de sincer agraïment”, deia 
la carta de comiat. En Ramón encara 
s’emociona quan recorda el dia del 
tancament, i posa davant el seu local, 
que avui és un botiga de complements. 
Ja està jubilat, però segueix com sempre. 
Un pin que porta al pit deixa clar la seva 
estima envers el barri: Sant Andreu 
del Palomar: El meu poble. Ell i la seva 
companya, la Joana, van ser l’ànima d’un 
projecte que defineix com “una aventura 
plena d’inconsciència, passió i il·lusió, per 
la que vam donar la vida”.

Tot va començar, realment, envoltat 
de romanticisme. “Als dos ens agradava 
escriure i anàvem a tertúlies literàries. 

Un dia va sorgir la idea d’obrir una 
llibreria i treballar per la cultura 
popular, i ens hi vam posar”. Fer negoci 
no era el més important: “Vaig poder 
tancar sense cap deute, però també sense 
beneficis. Era una botiga on hi havia 
una mica de tot, malgrat que sense gaire 
criteri comercial. La idea era donar 
servei al barri”.

Fou així com va contactar amb el 
moviment veïnal. “Quan vam arribar a 
Sant Andreu naixia l’associació de veïns i 
ens van demanar col·laboració”, recorda. 
“Vam acceptar, seguint la filosofia de 
vincular-te al lloc on treballes”. En 
Ramón cita el parc de la Pegaso i la nova 
Rambla de Sant Andreu com dues de 

les principals reivindicacions, amb final 
feliç, d’aquella època. “Els veïns eren 
els meus clients i nosaltres els donàvem 
servei i ens adaptàvem a la seva realitat. 
Reivindicàvem un model de barri”.

En poc més de 40 metres quadrats es 
barrejaven i amuntegaven des de llibres 
de matemàtiques d’una editorial russa 
a col·leccions de poesia, narrativa o art. 
Fins i tot van fer una de pròpia. “Volíem 
recuperar l’esperit d’aquelles llibreries 
antigues que també editaven”, explica. 
També funcionaven com a papereria i 
oferien material per a manualitats, belles 
arts o dibuix tècnic, juntament amb 
joguines didàctiques. “Era com un punt 
de trobada per a la gent del barri”.

El Borinot Ros -que segons el 
costumari català dóna bona sort, 
a diferència de la malastrugança 

derivada del borinot negre- fou un lloc 
de referència a Sant Andreu i a zones 
properes com Nou Barris i Santa Coloma. 
A la resta de Barcelona van aparèixer 
locals semblants i es va consolidar el 
moviment de les llibreries de barri. La 
degana fou Iona, a Horta. També n’hi 
havia a Sants i a l’Hospitalet i encara 

segueixen obertes Capicua, a Gràcia, 
i Etcètera, al Poblenou.

La fama li va costar al 
Ramón un bon ensurt pocs 

mesos abans de la mort de 
Franco, el 1975, quan un grup 

feixista va fer explotar una bomba 
dins el local. “Em vaig sentir 

humiliat, ja que a la comissaria em 
van dir que la culpa era meva per 

provocar els veïns”, rememora. “Sóc 
anarquista -per anàlisi pròpia- però no 

he militat mai. Teníem llibres d’aquesta 
temàtica i col·leccions com el Ruedo 
Ibérico que ens demanaven els mateixos 
clients. Era només la farina per fer el 
pa. La nostra vocació era cultural, no 
política, i, tot i els registres policials que 
patíem, no vam pensar que anirien tan 
lluny”.

L’atemptat va generar nombroses 
mostres de solidaritat que encara van 
popularitzar més la llibreria, però res 
és per sempre. “Les coses i el temps van 
canviant (com bé canta Bob Dylan) i El 
Borinot Ros s’ha quedat petit i antiquat 
davant la gran oferta de les super-
llibreries del centre de Barcelona”, deia 
un altre fragment de la carta del 2000. 
“Hem lluitat de valent per tal de tirar 
endavant, però la realitat s’imposa”. 

Aquest canvi, juntament amb internet, 
fou més fort que la “militància dels 
clients”, i el tancament esdevingué 
inevitable. Naixia la llegenda. A la 
carta del 2000 el Ramón mostrava la 
seva “satisfacció” per haver contribuït 
en el desenvolupament de la història 
de Sant Andreu. “Un legítim orgull que 
compartim amb molts de vosaltres” deia 
el text. “Encara parlo amb gent pel carrer 
que em diu que ens troben a faltar” 
comenta orgullós. El Borinot Ros ja no 
vola per Sant Andreu, però el seu esperit 
segueix present, confirmant la frase final 
de la carta de comiat: “Sempre vostres, 
pero sense El Borinot”.

Albert Ollés
Periodista
Ignasi R. Renom
Fotògraf

Ramón Martínez
Llibreter
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