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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
Lʼoperació “Port Aventura-Ciutat 
Vella”, quasi culminada

Malgrat que inicialment el nou Pla 
dʼUsos del districte prohibia la cons-
trucció de nous equipaments hotelers, 
el darrer text elaborat per lʼAjuntament 
permet noves obertures en aquells 
edifi cis que no acullin habitatges. Que 
es preparin per un augment bestial del 
mobbing els veïns de zones prou turís-
tiques amb pisos buits a la seva fi nca!

LʼAdministració no els defendrà 
perquè també se nʼaprofi ta: la UPF ja 
té quasi autoritzada la venda del seu 
edifi ci de Rambles a una societat que 
pretén fer-hi un hotel. Però per tal de 
justifi car lʼautorització es diu que serà 
destinat a “alberg juvenil”, suposada-
ment un ús social. Ha sigut coincidèn-
cia que aquests dies llegim en grans 
titulars que Barcelona necessita 3.000 
places més per atendre la demanda 
creixent dʼestudiants estrangers, a 
la vegada que en lletra petita llegim 
que la ciutat no té equipaments per a 
persones sense sostre? Si no parem 
lʼoperació “Port Aventura-Ciutat Vella”, 
arribarà un dia en què als ciutadans 
de Barcelona seʼns farà pagar peatge 

per entrar a la zona per sota de plaça 
Catalunya reservada a turistes.

M. Guash Bertrán
Plaça Reial

¿Delito impune?
Esta misma mañana, en la calle Martore-
lles de Torre Baró, varios vecinos podían 
comprobar como, con una falta total de 
escrúpulos y respeto por la naturaleza, 
unos camiones de runa de la empresa 
que construye las viviendas del Patronat 
Municipal de lʼHabitatge en la menciona-
da calle, tiraban las runas de la obra al 
barranco, forrado de naturaleza salvaje, 
existente entre Martorelles y la avenida 
Vallbona. Cuando les he preguntado si 
no les daba verguenza lo que estaban 
haciendo, un trabajador me ha contesta-
do que ellos seguían órdenes y que la AV 
de Torre Baró e incluso el distrito habían 
dado el visto bueno a tal acto de vanda-
lismo medioambiental. Los vecinos de-
bemos exigir una aclaración de todo esto 
y que el barranco vuelva a quedar como 
estaba antes de este delito, que espero 
no quede impune.

Josefa Ruiz
Torre Baró

La Barcelona
que volem
Ara ja hem travessat lʼequador del mandat municipal i ha estat 
una ocasió per tal dʼanalitzar com ho està fent el govern actual 
del consistori. Malgrat els anàlisi triomfalistes que ens parlen 
de lʼalt grau dʼacompliment de les previsions del Pla dʼActuació 
Municipal, la incidència dʼaquestes intervencions a la vida 
ciutadana no sʼha apreciat. Veiem temes antics sense resolució:

Lʼhabitatge continua a preus prohibitius i les grans oportunitats 
dʼobtenir sòl públic per a habitatge públic protegit sʼevaporen amb 
actuacions com la venda dels terrenys de les casernes de Sant 
Andreu al Consorci de la Zona Franca. Operacions que obliguen 
el moviment veïnal a anar esgarrapant quotes dʼhabitatge públic i 
quotes dʼhabitatge prioritari per als veïns i veïnes actuals per tal que 
no es perdi la identitat ni es trenquin les xarxes socials i familiars.

Amb o sense “zones verdes” dʼasfalt, Barcelona segueix tenint 
greus problemes de connexió amb la seva cintura metropolitana. 
El transport públic acaba a les 24 hores en una ciutat de notable 
vida nocturna i esperar un autobús en cap de setmana requereix 
un gran exercici de paciència.

La participació segueix essent una assignatura pendent. 
Tenim un organigrama dʼorganismes participatius que és complex 
però que no respon a les necessitats ni a les preocupacions 
ciutadanes. La ciutadania, per tal de ser escoltada, ha dʼaplanar 
el camí a base de pancarta i de manifestació.

El medi ambient ens planteja dos temes bàsics que no han 
estat abordats amb la valentia que correspondria: lʼalta producció 
de residus a la ciutat amb un sistema més que defi cient de 
recollida selectiva i de reciclatge i la contaminació acústica, que 
fa de Barcelona una de les ciutats més sorolloses.

La marginació i la pobresa són cada cop més presents, les que 
es veuen i les que queden amagades darrera dʼuna porta. Els 
plans dʼinclusió es queden curts i les respostes no es fan visibles 
en la quotidianitat més enllà de les campanyes de premsa.

També hi ha temes nous que ens han de portar a una 
refl exió col·lectiva i a adoptar un canvi de rumb abans que 
sigui massa tard. El postfòrum ha evidenciat la crisi dʼun model 
que ven Barcelona com la millor botiga del món i com a parc 
temàtic i destí turístic privilegiat. Conciliar la vida urbana amb la 
producció dins la ciutat és un dels reptes de futur. Això no passa 
per construir més hotels. Molt ens temem que per a apostes 
tecnològiques com el 22@ també hem perdut el tren (sense 
ànim de tocar punts sensibles).  En canvi, la lluita de Can Ricart 
ens hauria de fer veure que petites indústries poden i han de 
ser compatibles amb la vida a Barcelona, que no pot quedar 
convertida en una ciutat dormitori i dʼoci turístic exclusivament.

Lʼesfondrament del Carmel ja ha estat prou explotat com a 
metàfora. No obstant, hem dʼextreure conseqüències en relació 
a la seguretat i transparència de lʼobra pública. Que no és 
competència municipal? LʼAjuntament és lʼamo de la casa i haurà 
de veure qui i ens quines condicions es fi ca a dintre!juliol

El Roto
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Barcelona es juga el 22@
La lluita veïnal per la conservació del complex industrial 
de Can Ricart i, en lʼextrem oposat, quatre sentències 
del TSJC que anul·len els aspectes més progressis-
tes del pla 22@ qüestionen el gran projecte urbanístic 
aprovat lʼany 2000. Tot i predicar un nou model de ciutat 
basat en la barreja dʼusos, lʼAjuntament i els promotors 
privats només han afavorit fins ara al Poblenou lʼespe-
culació i una terciarització econòmica mal entesa.

MARC ANDREU

Salvem Can Ricart. Defensem 
Poblenou. Sota aquest lema es 
van manifestar el 28 dʼabril prop 
dʼun miler de persones i 40 entitats 
ciutadanes, veïnals i sindicals. 
Aquest lema presideix la jornada 
reivindicativa dʼaquest 11 de juny 
a lʼhistòric complex industrial que 
fins ara acollia 240 treballadors 
i 34 empreses, que han resistit 
ordres de desnonament fins que 
han estat obligades a marxar per 
un dels sis plans dʼiniciativa pú-
blica del 22@ després dʼarribar, 
a primers de juny, a un acord dʼin-
demnització. I el mateix lema, am-
plificat per lʼAssociació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou i el Fòrum de 
la Ribera del Besòs, ha reobert el 
debat sobre el futur del 22@, des-
virtuat en la seva filosofia inicial de 
barreja dʼusos i amenaçat per qua-
tre recents sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que lʼAjuntament ha re-
corregut i a les quals públicament 
treu ferro però que poden obligar 
a molts replantejaments polítics, 
urbanístics i econòmics.

El pla 22@ -que afecta una 
àrea de gairebé 200 hectàrees 
i allibera 3,2 milions de metres 
quadrats de sostre productiu- es 
va posar en marxa lʼany 2000 
venent un nou model de ciutat 
contraposat a Diagonal Mar i que 
pretenia barrejar indústria tecnolò-
gica, serveis, equipaments i 4.000 
habitatges socials per revitalitzar 
lʼantic Poblenou obrer de forma 
sostenible. Cinc anys després, el 
seu irregular desenvolupament i 
la lenta implantació dʼempreses 

tecnològiques (algunes dʼelles vin-
culades a la indústria armamentís-
tica); la falta dʼun pla industrial 
de ciutat que contempli lʼactivitat 
econòmica preexistent; lʼincom-
pliment del pla dʼequipaments as-
sociat -al setembre el Poblenou, 
que encara espera la biblioteca, 
tindrà dues escoles en barracons 
mentre sʼaixequen amb rapidesa 
hotels i oficines-, així com el retard 
en la construcció de pisos socials 
i la destrucció de fàbriques his-
tòriques que calia conservar han 
pervertit la idea inicial del 22@.

Tot plegat es pot agreujar si 
acaben sent fermes les sentències 
del TSJC que anul·len els aspec-
tes més progressistes del 22@ i 
afavoreixen els grans propietaris 
immobiliaris. En síntesi, el TSJC 
declara nules les cessions de ter-
renys –un 10% del sòl i 31 metres 
quadrats per cada 100 de nova 
construcció dʼhabitatge- que el pla 
obliga a fer als promotors per des-
tinar-les a equi-
paments, zones 
verdes i pisos 
socials. També 
obliga els veïns 
a pagar les in-
frastructures de 
la zona, que en 
principi anaven 
a càrrec dels 
nous promo-
tors. I, parado-
xalment pels motius anteriors, el 
TSJC anul·la alguns articles del 
polèmic pla del Parc Central (on hi 
ha Can Ricart), contestat pels ve-
ïns amb una contraproposta dels 
arquitectes Josep M. Muntaner i 
Zaida Muixí, refutat per CiU i PP 

al ple del 29 dʼabril, i sembla que 
amb propostes de rectificació dʼúl-
tima hora per part dʼICV-EUiA.

El moviment veïnal, que inici-
alment va creure en el 22@ tot i 
obligar lʼAjuntament a rectificar un 

dels seus pri-
mers plans, lʼEix 
Llacuna, perquè 
permetia edificis 
molt alts i afec-
tava teixit urbà 
consolidat, veu 
ara com les reti-
cències munici-
pals a respectar 
el patrimoni in-
dustrial i debatre 

plans alternatius està afavorint els 
interessos especulatius, una urba-
nització agressiva i una terciaritza-
ció econòmica mal entesa.

 A més de Can Ricart, hi ha 
exemples del que no hauria de 
ser el 22@ en les torres que ofe-

garan la rehabilitada fàbrica de Ca 
lʼAranyó al Campus Audiovisual 
promogut per la UPF i Media Pro 
a Glòries-Diagonal-Llacuna; en el 
projecte que la promotora Larig va 
posar a exposició lʼ1 de març per 
lʼilla Sancho de Ávila-Àlaba-Tàn-
ger-Àvila, rebatut  per lʼalternativa 
dʼilla oberta dels estudiants Rafael 
Turrents i Xabi Eliçagaray; i en 
una permuta dʼedificabilitats entre 
dues zones que aporta plusvàlues 
al Consorci de la Zona Franca.

Encara que tard, el debat i els 
dubtes sobre el 22@ han comen-
çat a plantejar-se dins del govern 
municipal a través dʼICV-EUiA 
(després dʼuna crisi interna, des 
de primers de juny vol liderar una 
reorientació del 22@) i ERC (Jordi 
Portabella va visitar Can Ricart al 
maig i es va mostrar preocupat per 
les sentències del TSJC). La prem-
sa també se nʼestà fent ressò, tot i 
alguns silencis i desinformacions 

per pressions polítiques i conni-
vència dʼinteressos (el grup Godó 
té les rotatives de La Vanguardia i 
altres propietats al 22@). Però lʼal-
calde Joan Clos, el tinent dʼalcalde 
Xavier Casas i el regidor  de Sant 
Martí Francesc Narváez semblen 
sords als xiulets que van sentir en 
presentar a lʼabril el futur Campus 
Audiovisual de la UPF com lʼexem-
ple de que tot va bé al 22@.

Narváez ha dit que no poden 
fer marxa enrera a Can Ricart 
perquè “els números no surten”, ja 
que això obligaria a replantejar tot 
el 22@. Des de posicions contra-
posades, és això el que demanen 
els veïns i el TSJC, perquè potser 
lʼAjuntament va fer malament els 
números. Si cal refer-los, que 
sigui amb transparència, partici-
pació ciutadana, intervenció de la 
Generalitat i sense que els veïns 
ni un model sostenible de ciutat en 
paguin les conseqüències.

DANI CODINA
El 28 dʼabril un miler de persones es van manifestar festivament contra la deriva del pla 22@. 

En cinc anys, el 
desenvolupament 
irregular del 22@ 
ha pervertit la seva 
filosofia inicial

El conjunt fabril que un pla del 22@ vol 
desmembrar a Can Ricart, situat a la ban-
da muntanya del futur Parc Central del 
Poblenou, que preveu oficines i una zona 
verda trossejada a la confluència de la 
Diagonal i el carrer Pere IV, és lʼexponent 
arquitectònic del segle XIX més important 
que queda a Barcelona, juntament amb 
els de Can Batlló de Sants i el carrer 
Urgell. Ho han documentat la geògrafa 
de la UB Mercè Tatjer i lʼarquitecta Marta 
Urbiola en lʼestudi patrimonial que han fet 
pel Fòrum de la Ribera del Besòs, que 
lideren el geògraf Joan Roca i el dirigent 
veïnal Salvador Clarós. Can Ricart va ser 
projectat el 1853 pels arquitectes Josep 
Oriol Bernadet i Josep Fontseré, autor del 
Parc de la Ciutadella i el mercat del Born. 
La seva conservació la reclamen una 
trentena dʼentitats, des dʼassociacions de 

veïns i sindicats al Consell Internacional 
de Monuments i el Comitè Internacional 
per a la Conservació del Patrimoni Indus-
trial, a més de 150 personalitats del món 
universitari, cultural i professional (Josep 
Benet, Borja de Riquer, Jordi Nadal, Jordi 
Borja, Andreu Mayayo, Manuel de Borja-
Villel, Lluís Permanyer, Josep M. Huertas, 
Josep Cruanyes, Albert García Espuche, 
Manel Ribas i Piera…), que han adreçat 
una carta amb aquesta petició al president 
de la Generalitat Pasqual Maragall.

Els veïns de Poblenou basen la seva 
esperança a Can Ricart en les salvacions 
in extremis de les fàbriques de Can Felipa 
(avui centre cívic), Ca lʼAranyó (futura fa-
cultat de la UPF), Can Saladrigas (casal 
dʼavis i biblioteca que mai arriba) i Oliva 
Artés (futura seu de la Guàrdia Urbana i 
reclamada com a museu del Treball). Però 

salvar més enllà de dues naus, una xeme-
neia i la torre del rellotge de Can Ricart, 
que és lʼúnic que lʼAjuntament vol conser-
var tot menystenint el valor del conjunt, no 

serà fàcil. Sobretot tenint en compte que 
Francesc Narváez i Xavier Casas han 
permès en els últims mesos els ender-
rocs de les fàbriques Unión Metalúrgica i 
Extractos Tánicos en benefici de lʼespe-
culació; sabent que el tripartit municipal 
és reticent a una marxa enrera com la de 
lʼEix Llacuna perquè seʼn podrien aprofitar 
CiU i PP; i que alguns tècnics municipals, 
amb lʼarquitecte Oriol Clos i el director 
dʼurbanisme del 22@ Juan Carlos Montiel 
al capdavant, són reticents a debatre el 
projecte alternatiu de lʼarquitecte Josep M. 
Muntaner i a reformar el projecte original 
plantejat per Manuel de Solà Morales i 
concretat fa poques setmanes per als 
promotors privats (Realia Business, Grup 
Ricart i Servihabitat XXI) per Josep Lluís 
Sisternas i Adolf Martínez, prèvia dura po-
lèmica amb lʼestudi Alonso i Balaguer.

Batalla patrimonial i arquitectònica per Can Ricart
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Un túnel sense sortida
Quan el polèmic traçat del TGV per Barcelona semblava 
definitivament tancat, la psicosi creada pel sinistre del 
Carmel ha obert una nova crisi. Serà la darrera?

ALBERT OLLÉS

No és cap exageració dir que no 
hi ha un pam del recorregut del 
Tren de Gran Velocitat (TGV) per 
Barcelona que no hagi generat 
polèmica. Sʼha discutit de tot, 
lʼentrada i la sortida de la ciutat, 
el traçat pel seu interior, les es-
tacions, lʼarribada a lʼaeroport o 
les implicacions a lʼàrea metro-
politana.

Pendents de concretar una 
data definitiva dʼarribada de 
lʼAVE, un nou ensurt esquitxa el 
projecte. Un sector dels veïns 
afectats pel recorregut, alertats 
per lʼensorrament patit al Carmel, 
han engegat una campanya per 
demanar un nou canvi que recu-
peri lʼantiga idea de fer passar el 
tren per la franja litoral, i evitar el 
túnel previst per sota dels seus 
habitatges.

La protesta va començar el 
passat mes de març i va omplir 
de pancartes (més de 4.000) les 
balconades de molts edificis de 
lʼEixample i el Clot, sota lʼorga-
nització de la Coordinadora de 
lʼAVE pel Litoral, formada per 
diferents plataformes de carrers i 
les associacions de veïns del Clot 
i Camp de lʼArpa, de la Sagrada 
Familía i de la Dreta i lʼEsquerra 
de lʼEixample. Altres entitats de 
barris afectats i la Federació dʼAs-
sociacions de Veïns de Barcelona 
(Favb) accepten lʼactual recorre-
gut, producte dʼun llarg procés de 
negociacions, sempre que aquest 
respecti tot un seguit de garanties 
de seguretat.

Propostes i contrapropostes

El conflicte ve de lluny. La primera 
opció que plantejada, vigent fins 
al 1998, feia creuar el TGV pel 
Vallès i entrava a Barcelona per 
Montcada, fins arribar a lʼestació 
de la Sagrera. El ministeri de 
Foment i la Generalitat hi estaven 
dʼacord, però tot va canviar quan 
lʼAjuntament de Barcelona va exi-
gir que el tren arribés pel sud.

 Lʼalcalde, Joan Clos, va pre-

sentar aquell mateix any una pro-
posta que feia entrar lʼAVE per la 
Zona Franca i un túnel sota el mar 
paral·lel al port, fins a lʼalçada de 
lʼestació de França. Des dʼaquest 
punt havia de continuar pel túnel 
construït al 1992 sota la Vila Olím-
pica, fins a Glòries i lʼestació de la 
Sagrera.

El pla municipal, però, va ser 
rebutjat per Foment i la Gene-
ralitat, que preferien accedir a 
Barcelona per lʼestació de Sants, 
creuant pel mig de la ciutat fins 
a la Sagrera, assegurant que 
aquesta solució era més econò-
mica i tècnicament més senzilla. 
Clos va defensar el seu projecte 
fins a la tardor del 2000. Els ajun-
taments de lʼàrea metropolitana 
veuen les obres del TGV com 
un projecte dʼinfraestructures de 
futur per a les seves ciutats, i van 
fer presió a lʼalcalde, que acceptà 
lʼentrada per Sants.

El recorregut va tornar a patir 
variacions (la darrera a finals del 
2004), però mai més es va plante-
jar lʼopció del litoral. Fins ara. Els 
veïns que protesten tenen por de 
les conseqüències que poden te-
nir les obres i el pas del tren en les 
seves llars. “Si ho van desviar per 
no creuar per sota de la Sagrada 
Família, tampoc no és segur per 
passar per sota de casa nostra”, 

diu Domiciano Sandoval, portaveu 
de la coordinadora.

Els afectats consideren que 
lʼestació de Sants es col·lapsarà 
encara més del que està ara i 
tampoc entenen que hi hagi tres 
parades urbanes (Sants, passeig 
de Gràcia i la Sagrera) amb la 
pèrdua de temps que comportarà 
això. “És una obra faraònica i una 
barbaritat que la línia vagi soterra-

da pel centre de Barcelona”, diu 
Trinitat Capdevila, presidenta de 
lʼAssociació de Veïns de lʼEsquer-
ra de lʼEixample.

La coordinadora vol una mora-
tòria del projecte per a que tècnics 
independents els hi assegurin 
que no hi ha “cap opció de fer un 
traçat alternatiu i, en aquest cas, 
sʼadoptin moltes més mesures 
de seguretat que ara”. En aquest 
punt és on més sʼapropen les 
postures amb la Favb. Uns i al-
tres sʼhan reunit darrerament i el 
passat mes de maig la Federació 
va emetre un comunicat en el qual 
manté la seva defensa del traçat 
actual, però demana també la mo-
ratòria per garantir el compliment 
de cinc condicions per assegurar 
el correcte desenvolupament de 
les obres.

La primera demana la creació 
dʼuna comissió de seguiment de 
les mateixes, assessorada per 
tècnics independents pagats per 
la Generalitat. També es diu que 

les memòries participatives siguin 
realment participatives, “i no no-
més informatives”, com explica el 
vicepresident de la Favb, Josep 
Xarles. El tercer i el quart punt 
exigeixen, respectivament, que 

lʼadjudicació de les obres es faci 
amb transparència i que es limiti 
el nivell de subcontractacions 
per evitar que es dissolguin les 
responsabilitats (un tema espe-
cialment de moda arran la des-
feta del Carmel). Finalment, es 
demanen garanties indefinides 
de reparació de danys, si seʼn 
produeixen, tant en el moment 
de la construcció del túnel com 

una vegada acabada lʼobra, amb 
evaluacions cada 5 anys a càrrec 
de lʼadministració.

El govern de lʼEstat, la Gene-
ralitat i lʼAjuntament han deixat 
clar les darreres setmanes que el 
retorn a la situació de lʼany 2000 
és “impensable”, segons expli-
quen en un comunicat fet públic 
el passat mes dʼabril. En aquest 
text diuen que lʼarribada del TGV 
a lʼestació de Sants està ja en fase 
dʼexecució i no es pot aturar. “Anar 
a buscar des dʼaquí el litoral, per 
entrar per sota lʼestació de França 
i del ramal de Glòries fins a Sagre-
ra no té sentit i passaria per sota 
de molts més edificis que ara”, 
conclou.

Lʼopció del canvi de traçat 
sembla, doncs, dins dʼun túnel 
sense sortida i tot apunta a que 
lʼAVE circularà soterrat pel mig 
de la ciutat, amb els carrers de 
Provença, lʼavinguda Diagonal, 
València i Mallorca com a eixos. 
Ho veurem?

IGNASI R. RENOM
La Sagrera és, sembla que definitivament, lʼúltim punt on sʼaturarà el TGV al seu pas per Barcelona.  

Una coordinadora 
de veïns demana 
recuperar lʼantic 
traçat pel litoral

La Favb accepta el 
recorregut actual però 
garantint la seguretat 
de les obres

Lʼaccident del Carmel ha afectat  un altre 
projecte clau, el de la nova línia 9 del me-
tro, que ha dʼunir el Baix Llobregat amb el 
Barcelonés, creuant la ciutat.

A la seva compareixença a la comis-
sió dʼinvestigació del sinistre, el conse-
ller de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat, Joaquim Nadal, 
va reconèixer que sʼhavia incentivat una 
“excesiva concentració” dʼempreses 
catalanes a les grans obres públiques. 
Nadal va explicar que només tres cons-
tructores, que pertanyen a dues familíes, 
participen a 11 de les 12 unions tempo-
rals dʼempreses (UTE) que al 2003 van 

aconseguir les adjudicacions per ampliar 
la L-9.

El conseller va denunciar que 11 pro-
jectes dʼobres públiques, quatre dʼells de 
trams de la línia 9, sʼhavien modificat, com 
va esdevenir al Carmel, sense prou docu-
mentació. Per aquest motiu, la Generalitat 
va decidir aturar-los.

Obres Públiques va reconèixer també 
que les obres realitzades han provocat 
esquerdes en 94 habitatges de Santa 
Coloma i Badalona, tal i com havien de-
nunciat els seus ocupants. En el moment 
de tancar aquesta edició, el nombre de 
queixes superava les 250.

Irregularitats a la L-9 
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La regularización, a juicio
El 7 de mayo finalizó el 
proceso de regularización 
de inmigrantes. Una ini-
ciativa que, casi desde el 
primer momento, se vió 
envuelta en la polémica. 
Es hora del balance final.

LUIS CALDEIRO

El día en que concluía la Regula-
rización, el ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, 
aprovechaba para acudir a una ofi-
cina de la Seguridad Social y ha-
cerse la foto junto a los inmigran-
tes. Dos días después, aparecía 
exultante en el programa televisivo 
59 Segundos para darse una au-
téntica sesión de auto-bombo, de 
la que entresacamos la siguiente 
perla: “Con este proceso, se ha 
producido una elevación del senti-
do ético de los españoles”.

Tanta euforia tiene su explica-
ción: en el mes de marzo nadie, 
ni siquiera en su propio Ministerio, 
hubiera podido imaginar que se 
llegaría a la cifra final de 690.679 
solicitudes. De hecho, las perspec-
tivas eran más bien pesimistas: 
tal como decíamos en el nº 89 de 
Carrer (“La Regularización nace 
enferma”, pág. 21), la afluencia de 
peticiones era débil y se sucedían 
los despidos masivos de extranje-
ros por parte de empresarios que 
no deseaban hacerles un contrato.

Pero el Gobierno supo adap-
tarse a las circunstancias y no 
dudó en suavizar ciertos requisi-
tos iniciales, con tal de reactivar 
una iniciativa que empezaba a 
dar síntomas alarmantes de no ir 
demasiado bien.

Primero se ampliaron los su-
puestos de regularización, que 
ahora se hacían extensibles a la re-
agrupación familiar, los residentes 
sin trabajo y los estudiantes. Más 
tarde, y a tan sólo tres semanas del 
final del proceso, se flexibilizaba el 
requisito de empadronamiento, 
admitiendo otros documentos 
aparte del certificado del padrón. 
Fue lo que dió en llamarse “em-
padronamiento por omisión”, cuya 
validez algunos discuten pero que 
el ministro defiende afirmando que 
es una figura que existe “desde el 
1 de abril de 1997, siendo Mariano 
Rajoy ministro del Interior”.

Esta flexibilización, esta mano 

izquierda, sobre todo en lo que 
respecta al empadronamiento, 
contribuyó decisivamente a hacer 
remontar el número de peticiones 
y, por tanto, a que la regularización 
acabase resultando -en términos 
políticos y mediáticos- un éxito 
aceptable para el Gobierno.

Poner las cifras en su contexto

¿Éxito o fracaso? Todo en la vida 
es muy relativo, y este tema no es 
una excepción. Pero podríamos 
decir, parafraseando el refranero 
castellano, que “cifras son amo-
res, y no buenas razones”. Esto 
es, la bondad del proceso depen-
derá del número de solicitudes 
presentadas. Pero no tomado 
aisladamente, sino en relación al 
contexto, que no es otro que el 
volumen total de inmigrantes irre-
gulares que viven en España.

En entrevista concedida el 8 de 
mayo al diario El País, el ministro 
explicaba así los cálculos del Go-
bierno: “Si cruzamos los datos más 
expansivos del padrón, a 1 de ene-
ro de 2005, con los de extranjeros 
que tienen permiso de residencia, 
y les restamos los menores de 16 
años y los mayores de 64, nos que-
da aproximadamente un máximo 
de un millón de personas. Si a ese 

millón (…) le aplicamos el 80% de 
tasa de actividad, que es elevadí-
sima, habría un universo potencial 
máximo de trabajadores legali-
zables entre 700.000 y 800.000”. 
Si aceptamos estos cálculos, 
690.679 solicitudes no serían un 
mal resultado. Pero Miguel Gon-
zález, coordinador de la asociación 
ecuatoriana Llactacaru (en lengua 
quechua, “Tierra Lejana”) no se 
muestra muy de acuerdo: “Eliminar 
todo un sector de población de 
golpe (los mayores de 64 años y 
los menores de 16) es un criterio 
absurdo. ¿Qué más da que no ten-
gan edad para trabajar? El caso es 
que no tienen papeles. No se pue-
den aplicar criterios economicistas 
cuando se trata de problemática 
social”. González cifra en 700.000 
el número de inmigrantes que ha-
brían quedado fuera del proceso 
regularizador.

Norma Falconi es representante 
de la Plataforma para la Regula-
rización Sin Condiciones. La Pla-
taforma es la asociación que pro-
movió los encierros de extranjeros 
que hasta mayo se desarrollaron 
en diversos puntos de Catalunya 
en demanda de una todavía ma-
yor flexibilización de los requisitos 
y una ampliación del  plazo de 
regularización. Falconi no duda en 

calificar las cifras del ministro de 
“aritmética política” para “desviar la 
atención de los problemas de este 
proceso”. Proceso que define como 
“un fracaso, una chapuza”. En su 
opinión, el número de excluidos 
es de 1.000.000. Curiosamente, la 
misma cifra que ofrece el Partido 
Popular.

Karim Ouaraab, representante 
de la Asociación de Trabajadores 
Inmigrantes Marroquíes en Cata-
lunya (ATIMAC) es más comedi-
do, y rebaja a 500.000 la cifra. Y 
considera que la regularización, 
aunque “positiva”, se ha quedado 
“coja, insuficiente”.

En todo caso, al colectivo de 
excluidos ya mencionado -ma-
yores de 64 años y menores de 
16-, habría que añadir aquellos 
que no pudieron conseguir un 
contrato de trabajo o no tuvieron 
tiempo material de reunir otros 
documentos necesarios -antece-
dentes de penales o un justificante 
de residencia en el país- ante la 
negativa del Gobierno a ampliar 
el plazo de recepción (apoyada, 
increíblemente, por los sindicatos) 
“Si ya habían dado un paso en la 
flexibilización de los requisitos” 
-razona Karim Ouaraab- ¿porqué 
no dar un paso más y prorrogar el 
plazo?”

Nadie puede negar el papel destacado que 
los sindicatos mayoritarios han jugado en el 
proceso de regularización: participación en la 
mesa de negociaciones de la que surgió el 
acuerdo, labor de apoyo administrativo (en-
trega de impresos), recogida de denuncias 
contra patronos por denegar el contrato a sus 
trabajadores extranjeros... Pero justamente por 
eso, llama poderosamente la atención su apo-
yo al Gobierno en su negativa a ampliar hasta 
agosto el plazo de recepción de solicitudes. 
Ampliación solicitada, aparte de por ERC e IU-
ICV, por organizaciones tan izquierdistas como 

el PNV o la Iglesia Católica. Una prórroga más 
que justificada teniendo en cuenta que, como 
ya se ha dicho, se han ido variando los criterios 
de regularización a lo largo del proceso.

Los representantes sindicales, para justi-
ficarse, hablan de “no dañar la imagen del 
proceso” o de que la ampliación “reforzaría 
la actividad de las mafias” que se han venido 
lucrando hasta ahora (venta de contratos, de 
falsificaciones del padrón). Ahora bien, ¿es 
de recibo hablar de “imagen” cuando esta-
mos ante un drama humano de la magnitud 
de la inmigración irregular? Y en cuanto a las 

mafias, ¿no han estado acaso actuando des-
de el día en que comenzó el proceso?

“Quien haya querido regularizar a sus 
trabajadores ha tenido tiempo de sobra”, 
señala Ana Corral, responsable de UGT. Y 
tiene toda la razón. Pero se le olvida un “pe-
queño” detalle: los que no han tenido tiempo 
son los inmigrantes, bien por dificultades bu-
rocráticas o por otros motivos absolutamente 
legítimos. Por eso se pedía la ampliación del 
plazo; por razones humanitarias, de justicia. 
Los argumentos sindicales para denegarlo 
suenan a excusas de muy mal pagador.

Sindicatos: justificar lo injustificable

JORDI TARRÉS
Colas para los papeles en el consulado de Marruecos de Barcelona. 

En5 paraules

Vandalisme

Segons el Llibre Blanc dels 
carrers elaborat pel FAD, 
l’any 2003 es van detectar 
11.074 desperfectes en el 
mobiliari urbà. Les xifres 
les va facilitar l’Ajuntament. 
Es van destrossar 3.400 
semàfors, 2.700 senyals 
de trànsit, 426 jardineres, 
422 àrees pavimentades, 
330 papereres, 87 bancs, 
11 bústies i 4 quioscos. 
Lamentable. D’altra banda, 
els 16 quilòmetres quadrats 
que ocupen els carrers, 11 
estan destinats al cotxe i 
5 al vianant. Una injusta 
distribució.

Assetjament

SOS Racisme i la 
Coordinadora d’Immigrants 
denuncien que un cop acabat 
el període de regularització, 
la policia està demanant 
indiscriminadament la 
documentació a immigrants 
al centre de Barcelona. Les 
entitats citades han enviat 
una carta al delegat del 
Govern exigint el cessament 
d’aquesta criminalització.

Tramvia, sí

Un estudi realitzat per Tram, 
l’empresa concessionària del 
tramvia, estima que dels 10 
milions de viatges que s’han 
portat a terme el primer any 
de funcionament, un 14% de 
les validacions realitzades 
corresponen a usuaris que 
han canviat el seu vehicle 
particular pels trens del 
Trambaix o el Trambesòs. És 
a dir, han deixat de circular 
4.500 cotxes.

Llengües d’arreu

Un estudi realitzat pel 
departament de Lingüística 
General de la UB conclou 
que a la nostra ciutat es 
parlen avui 223 llengües, que 
corresponen a 190 països. 
Algunes de les llengües no 
estan reconegudes al seu 
país d’origen. El número de 
llengües que es parlen podrà 
créixer fins a 300. L’estudi 
conclou que el binomi català-
castellà ja no és suficient per 
definir la realitat lingüística 
de Barcelona.

Residus a tones

L’any 2004 Barcelona va 
generar 850.000 tones de 
residus domèstics. Un quilo 
i mig de brossa per habitant 
i dia. Segons l’Entitat 
Metropolitana, només es 
reciclen un 39% dels residus, 
xifra que, per a algunes 
entitats, és molt optimista. 
Barcelona hauria de 
recuperar el 50% dels residus 
orgànics i avui, segons el 
CEPA, només recicla el 12,5%
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El Porto Alegre del Mediterrani
El Fòrum Social Mediterrani, que té lloc a Barcelona del 
16 al 19 de juny, sʼerigeix en un espai de reflexió i diàleg 
contra el neoliberalisme sota el marc de la Carta de 
Principis del FSM aprovada a Brasil el 2001.

GERARD MELGAR

Dʼun any ençà, la paraula “Fò-
rum” potser no gaudeix de la 
millor fama possible a la ciutat 
de Barcelona (per què serà?). No 
obstant això, aquest mes de juny, 
la capital catalana viu una trobada 
amb el mateix nom però de rea-
litat ben diferent: el Fòrum Social 
Mediterrani (FSMed), inspirat en 
la Carta de Principis del Fòrum 
Social Mundial (FSM), que fou 
modificada i aprovada el juny de 
2001 a la primera reunió del seu 
Consell Internacional, celebrada a 
Sao Paulo.

Arrelades en els moviments 
de protesta que des de la dècada 
dels 90 clamen contra els efectes 
del capitalisme neoliberal, asso-
ciacions de diversos països de 
la conca mediterrània han unit 
esforços per fer de Barcelona 
un Porto Alegre a petita escala 
durant quatre 
dies, del 16 al 
19 de juny. 

L ʼ F S M e d , 
com la resta 
dʼedicions de 
lʼFSM que sʼhan 
desenvolupat 
arreu del món, 
aspira tan sols 
a ser “un punt 
de trobada dʼidees i reflexions 
però no de deliberació”, tal i com 
apunta Maria Josep Olivé, dʼInter-
món Oxfam.

Un marc supracontinental

En el marc dels fòrums regionals i 
temàtics, el Consell Internacional 
de lʼFSM va acordar, lʼabril de 
2002, la celebració a Barcelona 
del Fòrum Social Mediterrani amb 
lʼobjectiu dʼenfortir els moviments 
socials de la zona implicats en la 
creació de resistències i alterna-
tives al neoliberalisme. Una de 
les principals novetats és que es 
tracta dʼun fòrum que estableix un 
marc supracontinental i sʼinscriu 
en una àrea geoestratègica de-
terminant en lʼactual configuració 
dels conflictes sociopolítics al 
món: les ribes nord, sud i est del 
Mediterrani.

Lʼobjectiu de totes les agrupa-

cions implicades en lʼorganització 
del fòrum passa per involucrar al 
màxim la societat civil en la pres-
sió cap a les polítiques dels estats 
i dels organismes internacionals 
per tal dʼassolir un desenvolu-
pament econòmic, social i polític 
respectuós amb els drets humans 
i el medi ambient. Dʼaquesta for-
ma, lʼFSMed ha aglutinat esforços 
provinents dʼorganitzacions tan 
diverses com la Royal Society 
for the Conservation of Nature 
(Jordània), Via Campesina (Itàlia), 
Association USMAN pour le 
développement et lʼinformation 
(Marroc) o el Greek Committee for 
International Democratic Solidarity 
(Grècia).

La preparació del Fòrum Social 
Mediterrani ha circulat per vàries 
fases i països. LʼAssemblea Gene-
ral Internacional, el màxim òrgan 
de decisió de lʼFSMed, sʼha reunit 
sis vegades des de lʼany 2003. A 

Rabat, Nàpols, 
Xipre, Màlaga, 
Marsella i Istan-
bul sʼha perfilat 
a grans trets el 
funcionament 
de les activitats 
que tenen lloc 
a Barcelona 
aquest mes de 
juny. De tota 

manera, cada àrea geogràfica 
sʼha organitzat internament de 
forma autònoma.

LʼFSMed manté lʼestructura 
clàssica de lʼFSM amb conferèn-
cies sobre la base de set eixos o 
temàtiques principals, seminaris, 
tallers, espais per al diàleg, expo-
sicions i actes festius i culturals. 

Sota el lema El Mediterrani: un 
mar de drets, els set eixos esta-
blerts per a lʼFSMed giren al vol-
tant de la democràcia i els  drets 
humans, els conflictes militars, els 
models de desenvolupament eco-
nòmic i social, les migracions; la 
diversitat cultural la sostenibilitat 
ambiental i el paper de la dona a 
la regió mediterrània.

Mentre que lʼAssemblea Gene-
ral Internacional és lʼencarregada 
de les Grans Conferències vin-
culades als set eixos mes dues 
altres que versaran sobre Àrea 
de lliure comerç i Sobirania ali-

mentària, la resta dʼactivitats són 
autogestionades per les organit-
zacions participants.

Disparitats tecnològiques

Els seminaris (espais dʼavaluació 
sobre diferents qüestions i plante-
jament dʼalternatives) i els tallers 
(exposició i intercanvi de lluites 

i resistències) volen fomentar la 
necessitat de convergència en-
tre organitzacions i moviments 
de la conca mediterrània, per 
la qual cosa sʼha procurat que 
fossin organitzats entre diferents 
moviments de les tres ribes. 
Igualment, les conferències, com 
assenyala Jesús Salvador (AT-
TAC), sʼhan dissenyat “amb pa-

ritat de nombre dʼhomes i dones 
participants”.

LʼAssemblea de Rabat, amb 
lʼobjectiu de poder facilitar la pre-
paració del FSMed, va encarregar 
al secretariat de Barcelona la po-
sada en marxa de cinc llistes de 
correu electrònic que facilitessin 
el treball de tots els moviments 
socials, xarxes i associacions. Les 
noves tecnologies de la informació 
han estat un dels elements pun-
ters del que sʼanomena globalitza-
ció. Tot i així, els grups opositors 
a aquest procés també han sabut 
treure profit dʼaquestes eines de fi-
nals del segle XX, especialment a 
la comunicació a través dʼInternet, 
sense la qual un fòrum dʼaquestes 
característiques comportaria mol-
tes més despeses.

Regió oblidada

El president de Justícia i Pau, 
Arcadi Oliveres, sosté que la regió 
mediterrània ha estat oblidada 
durant molt de temps per les 
potències europees i els Estats 
Units. Això, al seu parer, ha donat 
connivència “als crims de lʼexèrcit 
dʼAlgèria, la conculcació dels drets 
dels palestins per part de les auto-
ritats israelianes o les dictadures 
del general Ben Alí a Tunícia o 
de Mubarak a lʼEgipte”, que són 
alguns dels temes que creu que 
han de tractar-se al Fòrum Social 
Mediterrani. Ara, els moviments 
socials del Marroc, Palestina, 
Israel, Líban, Síria, Turquia, els 
Balcans, Grècia, Itàlia, França 
o Espanya que sʼhan adherit 
al FSMed tenen quatre dies, a 
Barcelona, per debatre, aprofundir 
i establir objectius dʼacció comuna 
i cooperació.

JORDI PANYELLA

Dins lʼeix temàtic Drets econòmics, socials 
i culturals i models de desenvolupament. 
Treball i conflictes, sʼhi inclourà un subeix 
sobre Economia Solidària. Aquesta, però, no 
només hi serà present als diàlegs, conferèn-
cies... lʼorganització de lʼFSMed ha acordat 
que tots aquells serveis que es requereixin 
per a la celebració del Fòrum siguin encarre-
gats a empreses de lʼanomenada economia 

solidària. 
Així, el servei de bar i de càtering principal 

sʼha encarregat a lʼempresa dʼinserció bar-
celonina Fundació Futur, que treballa amb 
persones que han estat privades de llibertat. 
Manuel Almirall, director de Futur, valora 
“molt coherent lʼaposta de lʼorganització”, 
alhora que reconeix que “és molt maco que 
puguem col·laborar en el Fòrum”. També es 
vol donar oportunitat a entitats i col·lectius 
que reivindiquen la sobirania alimentària, 

que disposaran dʼespais concrets per a ven-
da i exposició de productes.

Aquests serveis només sʼhan pogut 
contractar en aquelles activitats que la 
Fira de Barcelona, emplaçament on es 
realitzarà lʼFSMed, no té contractes dʼex-
clusivitat. Tampoc es permetrà la distribució 
dels productes que es denuncien a la web 
www.boicotpreventiu.org, i que estan acu-
sats de comportaments empresarials, socials 
i mediambientals poc ètics.

L̓economia solidària al servei de lʼFSMed

Per saber-ne més:

Manifest final del FSM
www.forumsocialmundial.org

Fòrum Social de la 
Mediterrània
www.fsmed.info

Mural de propostes del 
Fòrum Social
www.memoria-viva.org/bdf/
listeespaces.html
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El sistema ʻcarsharing  ̓de mobilitat 
alternativa arrenca amb bon peu
Catalunya CarSharing ha començat a oferir els seus 
serveis a Barcelona ciutat. Aquesta empresa, que ha 
importat un model de mobilitat ja implantat a molts 
països, posa a disposició del client una flota de vehicles 
que poden utilitzar-se per hores o per dies. Lʼoferta té 
un objectiu ben delimitat: ser només una solució puntual 
per arribar allà on el transport públic no ho fa.

GEMMA AGUILERA

Des que el febrer de 2005 lʼem-
presa Catalunya CarSharing va 
començar a oferir els seus serveis 
a Barcelona, gairebé ningú no 
haurà vist un dels 30 cotxes de 
la flota circulant pel centre de la 
ciutat o intentant trobar un lloc per 
estacionar el vehicle. I serà difícil 
veureʼn perquè, lluny del que pu-
gui semblar, Catalunya CarSha-
ring no és una empresa de lloguer 
de cotxes ni vol fomentar lʼús del 
vehicle a la ciutat en detriment del 
transport públic. Tot el contrari, es 
defineix com una empresa prove-
ïdora de serveis de mobilitat que 
sʼofereix només com a alternativa 

per cobrir una necessitat de des-
plaçament quan la xarxa pública 
no pot donar-hi resposta.

Per tot plegat, la consigna per 
a qualsevol client és clara: “No et 
moguis per la ciutat en cotxe”. Tal 
com explica Pau Noy, president de 
lʼAssociació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP), impulsora 
del carsharing a Catalunya, “la fi-

losofia dʼaquest sistema -un cotxe 
és utilitzat per diversos usuaris- es 
basa en el principi de la mobilitat 
intel·ligent, és a dir, saber triar 
quin és el mitjà de transport més 
adient per a cada desplaçament, 
tenint en compte els factors de 
cost individual -econòmic- i el cost 
social o ambiental”.

És per això que lʼempresa ges-
tora, Catalunya CarSharing, que 
té com a patrons la Generalitat, 
lʼAjuntament de Barcelona i la PTP, 
ha creat des del primer moment 
una aliança amb el transport pú-
blic per fomentar-lo entre els seus 
clients, que ja superen els 200. 
Lʼempresa ofereix un descompte 
del 10% en els abonaments del 
transport públic per als socis i 
beneficiaris, i també es preveuen 
acords amb el servei de taxi i el de 
lloguer de bicicletes a la ciutat.

Mobilitat dʼimportació 

El carsharing és un concepte mo-
dern de mobilitat que promou lʼús 
racional dels mitjans de transport i 
que ofereix la possibilitat dʼutilitzar 
un vehicle quan es necessita, sen-
se haver de ser-ne el propietari 
ni fer-se càrrec dels costos de la 
seva compra, reparacions, asse-
gurança, impostos, plaça dʼapar-
cament, etc. Lʼempresa gestiona 
el parc de vehicles i factura a final 
de mes a cada usuari els serveis 
utilitzats. Les tarifes són de 0,25 
euros/Km més 2,20 euros lʼhora, 
amb descomptes en dies labora-
bles i durant la nit.

En dʼaltres països europeus, 
força més avançats en termes de 
mobilitat sostenible com Suïssa 
o Alemanya, i també els Estats 
Units i el Canadà, el carsharing 
sʼha incorporat de manera plena 
a la mobilitat urbana. A Catalunya, 
lʼany 2000 lʼAssociació per a la 
Promoció del Transport Públic 
va proposar a lʼAjuntament de 
Barcelona importar aquest model, 
i el 2003 es va constituir la Funda-
ció Mobilitat Sostenible i Segura 
amb aquest objectiu.

Catalunya sʼha fixat en el model 
de Suïssa, per les seves caracte-
rístiques similars quant a mida i 
geografia urbana. Fins i tot, lʼem-
presa Catalunya CarSharing nʼha 
importat la seva tecnologia i el so-
fware per als cotxes de lʼempresa, 
que permet que només amb una 
targeta magnètica lʼusuari obre 
el cotxe, posa benzina i torna el 
vehicle al pàrking que li ha estat 
assignat. Per accedir al servei de 
carsharing només cal donar-se 
dʼalta a internet (www.catalunyaca
rsharing.com) o trucar a la central 
de serveis (93 112 99 99).

La polèmica de lʼÀrea Verda

Ningú no ha restat indiferent da-
vant la implantació de les noves 
zones de pagament, les Àrees 
Verdes, per estacionar als barris 
de Ciutat Vella i lʼEixample. Els 

detractors consideren abusives 
les tarifes, 2,75 euros per hora, i 
creuen que la mesura, més que 
potenciar la mobilitat sostenible 
a la ciutat, persegueix finalitats 
purament recaptatòries per part 
del consistori. Per contra, són 
molts els ciutadans que celebren 
la mesura, bé perquè viuen en 
aquesta zona i podran estacionar-
hi per només 1 euro a la setmana, 
bé perquè consideren que és un 
pas necessari cap a un bon model 
de mobilitat sostenible econòmica 

i ambiental de Barcelona.
Lʼobjectiu de lʼÀrea Verda és 

dissuadir el ciutadà de lʼús del 
cotxe i fomentar lʼús del transport 
públic. En aquest sentit, podria 
semblar una mesura perjudicial 
per a una empresa que treballa 
amb vehicles, però Pau Noy 
aclareix que lʼÀrea Verda con-
tribueix a reforçar el projecte de 
Catalunya Carsharing: “cal que el 
ciutadà prengui consciència dels 
costos que suposa tenir un cot-

xe propi. I lʼÀrea Verda nʼés una 
prova més, que reforça lʼefecte 
psicològic perquè una persona 
busqui alternatives a lʼús a totho-
ra al vehicle privat”.
Malgrat que les facilitats i avantat-
ges del carsharing són evidents, 
fer canviar dʼhàbits el ciutadà no 
és gens fàcil. A Barcelona ciutat, 
cada dia hi accedeixen 1.150.000 
vehicles, el 93% dels quals hauran 
dʼestacionar el cotxe al carrer o en 
pàrkings privats. Equilibrar la ba-
lança a favor del transport públic 
és un dels reptes més importants 
que assumeix aquesta empresa 
catalana que, tot i les seves re-
duïdes dimensions, té clar que 
vol impactar positivament en la 
mobilitat sostenible de les ciu-
tats catalanes. Mesurant molt bé 
cada passa que doni, Catalunya 
CarSharing es planteja sortir de 
Barcelona ciutat en pocs mesos, 
per implantar-se a lʼHospitalet, 
Badalona, Sabadell i Terrassa. En 
un termini de tres anys, els seus 
objectius seran les 25 ciutats de 
més de 50.000 habitants que hi ha 
al territori català. I per culminar un 
llarg camí, dʼaquí a 15 o 20 anys 
aspira a tenir 200.000 clients. El 
mercat potencial hi és, i ja sʼha 
calculat que si tot Catalunya utilit-
zés el sistema de carsharing, amb 
la vuitena part dels cotxes que 
circulen al país seria suficient per 
cobrir la demanda.Mapa dels centres de carsharing als districtes. 

Quan lʼargument de contaminació ambiental no és suficient per convèncer la població perquè aposti per una 
mobilitat més sostenible, els seus promotors opten per recórrer a lʼefecte psicològic del cotxe, que consisteix 
a fer notar els costos indirectes que té tenir un vehicle propi, com ara lʼincrement del preu del petroli, les revi-
sions i reparacions, o lʼassegurança, perquè lʼusuari sʼho pensi dues vegades abans dʼagafar el vehicle. I és 
que, segons dades de la PTP, el cost mig per any dʼun vehicle privat és de 5.120 euros (10.000km), mentre 
que si es combina el sistema de carsharing amb el transport públic al 50%, la despesa es redueix a 2.241 
euros per any, i fent tots els desplaçaments en transport col·lectiu, el cost mig és de 650 euros.

Lʼefecte psicològic

La filosofia del 
sistema: triar el 
transport més 
adient per a cada 
desplaçament

JOAN MOREJÓN
Un dels cotxes del nou servei carsharing de Barcelona.

En tres anys, aquest 
nou servei es 
planteja ser present 
a les 25 ciutats 
catalanes de més de 
50.000 habitants



10 EL CUARTO FOSC maig-juny de 2005

La Veu del

CARRER

Després de sis anys dʼobres, 
Ciutat Vella ha recuperat el 
mercat de Santa Caterina, 
diuen que amb preus molt 
elevats, i... goteres!
La seva espectacular teulada 
deixa passar lʼaigua i els 
impertinents coloms. Hauria 
dʼhaver obert lʼany 2001. 
Un petit retard. A més, 
sʼhavia instal·lat refrigeració i 
calefacció i el recinte és obert. 

Incomprensible. Sʼha de tancar 
per estar calentons o fresquets 
i perquè no es mullin els 
esperats clients. Un projecte de 
Miralles mutilat: no es construirà 
la pèrgola situada a lʼentrada. 
I ara exigeix unes obres que 
costaran un milió dʼeuros més 
per afegir a la ja caríssima obra 
realitzada. Qui controla aquests 
projectes? Tot això no es podia 
preveure?

Santa Caterina!

Des de l’any 2004 s’han portat 
a terme més de 30 sessions 
del Tribunal Internacional 
sobre la situació a l’Iraq, entre 
les quals algunes a Nova 
York, Japó, París, Ciudad 
del Cabo... Barcelona va 
ser designada per celebrar 
la sessió espanyola, per 
ser la ciutat europea on 
es va manifestar amb més 
força l’oposició a l’ocupació 
del país. Es van celebrar 
sessions preliminars a Gijón, 
Madrid, Màlaga, Pamplona i 
València. L’aula magna de la 
Universitat de Barcelona va 
acollir els dies 20, 21 i 22 de 
maig els debats programats, 
causant un fort impacte els 
testimonis iraquians. Va haver 
una assistència mitjana d’unes 
300 persones. El tribunal 
pretén sobre tot fer una crida 

a la consciència i als valors 
ètics. Les persones que van 
composar el Tribunal a la 
nostra ciutat van ser Carlos 
Jiménez Villarejo, Mercedes 
García, Pedro Martínez, Maria 
Pilar Massana i Jaume Saura. 
Estava presidit pel sociòleg i 
teòleg François Houtart.
Es van aprovar per 
unanimitat unes conclusions 
que es donaran a conèixer 
a l’última sessió, que es 
celebrarà a Turquía al mes de 
juny. El Tribunal no només 
jutjarà la invasió i ocupació 
d’Iraq: també tractarà el futur 
d’aquest torturat país, fent 
una crida als ciutadans de tot 
el món perquè mantinguin 
la seva solidaritat amb el 
poble d’Iraq  i la sensibilitat 
front les violacions dels drets 
humans.

Tribunal Internacional

Compra dʼun bordell

EN POSITIU

EL CUARTO FOSC

Lʼantic Estudio 54, el local 
del Paral·lel que estava cridat 
a ser el més gran prostíbul 
dʼEspanya, lʼha comprat 
lʼAjuntament per 11 milions 
dʼeuros. Anul·lar la llicència ha 
suposat haver de comprar els 
1.323 metres quadrats a 5.116 
euros la unitat. El bordell no 
respectava la llei ja que estava 
situat a menys de 150 metres 
dʼuna església i una escola. 

Aquestes inversions no estaven 
previstes al PAM. lʼAjuntament 
ha anunciat un concurs per 
llogar les instal·lacions per 
150.000 euros anuals. A veure 
si es presenta algú i a veure 
qui el guanya i quines activitats 
es desenvolupen. Inversions 
municipals prioritàries? 
Després, quan es reivindica 
alguna cosa, diuen que no hi ha 
diners.

A un any 
del Fòrum
Va passar desapercebut 
lʼaniversari del Fòrum, sense 
pena ni glòria. Després de 
365 dies queda un espai 
dʼincert futur, uns quants ex-
empleats que han denunciat els 
responsables de lʼesdeveniment 
perquè van aparèixer tirades 
al carrer les seves dades 
laborals i una declaració feta 
amb nocturnitat i traïdoria 
entre tres autoritats que 
ningú ja no reivindica. També 
amb un important superàvit, 
convenientment maquillat. 
Un aniversari que Clos no ha 
gosat celebrar escorxant unes 
ampolles dʼun altre dels seus 
capricis, el Vi Barcelona o Falcon 
Clos, nom pel qual seʼl coneix 
entre els funcionaris de la plaça 
Sant Jaume (un vi que cada sis 
mesos anuncia la seva aparició). 
El Fòrum ha estat notícia perquè 
ha sabut evacuar dues vegades 
els 750 assistents del Centre de 
Convencions per les fuites de 
gas provocades per uns paletes 
“antifòrum” dʼunes obres massa 
properes.

Pares
i mares
Reproduïm aquest anunci 
publicat a El País. Qui sʼamaga 
darrere dels “Padres y madres de 
España”? Amb aquests pares i 
mares, agraïm ser orfes espanyols.

Portem segles enganyats: 
ara resulta que un dia 
laborable té entre 28 
i 29 hores. Mirin amb 
deteniment el gràfic que 
reproduïm, publicat lʼ11 de 
maig. Felicitem  a aquest 
mitjà per lʼexclusiva.

Diari La 
Vanguardia

Què fluix és el coneixement 
cinematogràfic de Ferran 
Mascarell. Pretén honrar 
la memòria de Luis Buñuel 
donant el seu nom a una plaça 
de plàstic existent al centre 
dʼoci Heron City. A lʼautor de 
Los olvidados no li hagués 
agradat que donessin el seu 
nom a un espai expropiat 
per lʼAjuntament i que estava 
destinat a equipaments públics. 
Seʼl va vendre per embossar-
se diners i que la iniciativa 
privada posés en marxa una 
proposta que entén la cultura 
com a negoci pur. Don Luis, 
autor dʼobres mestres del 
cinema, tindrà la seva plaça al 
costat dʼuna multisala dedicada 
al cinema més comercial i 
amb presència aplastant de 
pel·lícules nord-americanes. 
Unes sales que no projectarien 
mai una pel·lícula de Buñuel.

Mascarell

La Plataforma 
per la III 
República 
està recollint 
signatures 
perquè la plaça 
de Sant Jaume 
recuperi el nom 
que tenia abans 
de la dictadura. 
La iniciativa 
reivindica 
els valors 
republicans, 
el laïcisme i el 
federalisme. A 
la plaça es van 
proclamar les 
dues repúbliques espanyoles. El primer ajuntament 
democràtic que va tenir la ciutat la va denominar 
plaça de la República. Valent proposta que 
necessitarà moltes signatures per fer-se realitat.

Sant Jaume, plaça 
de la República
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Un hotel en mi jardínRafa Cáceres
Arquitecto

reocupado por la polémica 
de las banderas del Castell de Montjuïc, 
intenté imaginar el tamaño que éstas 
deberían tener para ser visibles desde 
el Passeig de Colom. Allí me dirigí pase-
ando y, al mirar a la montaña, antes de 
que la vista llegase hasta la silueta del  
castillo, quedó sin quererlo detenida en 
un nuevo edifi cio en construcción a nivel 
de Miramar.

Pensé que sería un nuevo equipamien-
to público, tal como dictaba la lógica de 
una práctica municipal que se remonta 
a 1908, cuando el Ayuntamiento compró 
la fi nca Laribal y se construyó l’Escola 
del Bosc. También recordé que en 1914 
los terrenos de Montjuïc fueron decla-
rados de utilidad pública, y a partir de 
entonces la montaña empezó a poblarse 
de equipamientos de interés para los 
ciudadanos.

Pensé por un momento que, siendo la 
montaña de Montjuïc la historia viva del 
esfuerzo de una comunidad durante más 
de un siglo, seguro que el nuevo edifi cio 
tendría un carácter de utilidad pública, 
y más ahora que tenemos una adminis-
tración municipal de izquierdas. Así lo 
habían entendido un buen número de 
nombres ilustres de la ciudad: Francesc 
Cambó, Forestier, Nicolau Rubió i Tudurí, 
Puig i Cadafalch y otros muchos. Incluso 
el polémico alcalde Porcioles nos legó algu-
nos espacios signifi cativos, como los Jar-
dines de Joan Maragall, Costa y Llobera, 
Mossèn Cinto o el mirador del Alcalde.

Pues no. Resulta que el nuevo edifi cio 
es un hotel de lujo.

Pensé en pedir explicaciones, pero desis-
tí ya que eran previsibles: es una operación 
legal; el marco urbanístico -el PGM de 
1976- está desfasado; el mecanismo de la 
transferencia de aprovechamiento urba-
nístico es de gran utilidad para una ciudad 

con poco espacio disponible…; y el turismo 
en Barcelona necesita superar los diez mi-
llones de pernoctaciones al año. Y además 
podemos estar satisfechos, pues el nuevo 
hotel es obra de un arquitecto de prestigio.

Confuso y molesto por la violencia de 
descubrir un hotel en mi jardín, pensé por 
un momento en que tenía un concepto an-
ticuado del urbanismo. Pero me tranquili-
cé al no poder imaginar a los neoyorquinos 
o madrileños aceptando que sus respecti-

vos ayuntamientos permitieran construir 
un hotel en el Central Park o en el Retiro. 
Seguramente la diferencia estriba que 
para ellos estos parques son su jardín, y 
en cambio Montjuïc primero fue militar y 
ahora es municipal, no de todos.

Pensé en que lo construido es irre-
versible. Que este edifi cio hoy, todavía 
vacío, mañana y todas las noches me 
recodará con sus ventanas iluminadas 
que afortunados turistas  de los cercanos 

cruceros o notables personalidades dis-
frutaran desde mi jardín de la Barcelona 
a sus pies. Imaginé incluso, que algunos 
vecinos de Poble Sec, podrán oír el fondo 
musical de las fi estas de despedida y de 
las canciones al uso. ¡Que viva España! 
Mientras, la bandera de la ciudad y la 
catalana, ondean juntas en el Castell, 
como prueba del éxito de una difícil ne-
gociación entre las autoridades de aquí y 
las de allí.

P

Rauxa

Eduard Pons Prades
La Veu del Carrer

“Una de les pitjors malediccions que pesen sobre la raça huma-
na és la seva prodigiosa capacitat d’oblit”. Amb aquesta cita de 
Jean Bruller comença el llibre que l’historiador Pons Prades 
ha escrit amb motiu del 60è aniversari de l’alliberament dels 
camps nazis d’extermini. El holocausto de los republicanos es-
pañoles és el seu títol i ha estat publicat per l’editorial Belacqva 
al 2005.

 Mitjançant nombrosos testimonis, en un important treball de 
camp, l’autor reconstrueix l’increïble calvari que van patir els repu-
blicans espanyols en els camps de concentració fent referència a les 
condicions d’existència i les nombroses accions de solidaritat i resis-
tència. El llibre fa un recorregut pels camps d’Alemanya, Àustria, 
Txecoslovàquia, França i Polònia.

En un any de tràgic aniversari on ha estat notícia la mentira i 
la farsa d’un fals represaliat, Pons Prades ens ofereix les veritats 
d’aquells homes i dones, molts republicans, que van patir i van morir 
pel bé més preuat de l’home: la llibertat.

Pons Prades és autor de desenes de treballs històrics com ara 
Un soldado de la República, Guerrillas españolas (1936-1960), 
Años de muerte y esperanza (en col·laboració amb el fotògraf Agustí 
Centelles), Los vencidos y el exilio o Crónica negra de la transición 
española (1976-1985).

Amb aquest nou llibre ens fa tot un regal. Només queda recoma-
nar la seva lectura i felicitar a Eduardo per la seva tasca.

Kiosk

Zones verdes sostenibles?
Pere Fistrell
Mobilitat Sostenible, 1er trimestre de 2005

L’operació de les àrees verdes és certament una 
operació interessant i agosarada. Interessant 
perquè trenca la monotonia del panorama de la 
política procotxe del consistori barceloní dels últims 
tretze anys i agosarada perquè s’ha de reconèixer 
que és un intent seriós de començar a foragitar el 
cotxe del centre de la ciutat. Però no és una operació 
de mobilitat sostenible. Què li falta a l’aposta de 
les àrees verdes per ser una veritable operació de 
mobilitat sostenible? Li falten dues coses.

La primera és incrementar l’oferta de transport 
públic per compensar els aproximadament 100.000 
viatges que deixaran de fer-se en cotxe. La PTP 
ha fet arribar a l’Ajuntament propostes en aquest 
sentit però, a hores d’ara, encara no tenim notícies 
que les estiguin estudiant. Les propostes de la PTP 
passen per incrementar el nombre d’autobusos en 
circulació, tant els de TMB dintre de la ciutat, com 
els interurbans en els seus accessos. Si l’oferta en 
hora punta de trens, de Renfe, de FGC i del Metro 
està saturada, hem de tirar del que tenim a mà: els 
autobusos, tal com es va fer a Londres.

La proposta de la PTP és doble: que se’n posin 
més i que els que ja circulen ho facin més ràpid per 

gaudir de més oferta amb la mateixa fl ota. Sabem 
que les empreses operadores de transport públic 
han demanat també facilitats a l’Ajuntament, 
més carrils bus i semàfors amb prioritat per als 
seus autobusos. Però de moment l’Ajuntament no 
sembla que estigui gaire interessat en aquesta 
proposta i mira cap a una altra banda.

Però a aquesta operació també li falta una altra 
cosa perquè pugui ser considerada de mobilitat 
sostenible. Caldria que l’excedent dels diners re-
captats en l’àrea verda fos dedicat a la compra de 
més autobusos.

El principi d’internalització de costos obliga a 
fer que sigui el transport privat qui pagui part 
dels costos del transport públic per la congestió 
que ocasiona. Quan l’alcalde de Londres va 
presentar la seva famosa congestion charge, o 
taxa decongestió urbana, va anunciar que posaven 
en circulació 200 autobusos més i que aquests es 
comprarien amb els diners sobrants del peatge. I 
així es va fer. Potser caldria començar a pensar 
que ensconvenen polítics com el Ken Livingstone o 
el Dave Wetzel en comptes dels que avui tenim a 
l’Ajuntament.

DANI CODINA
Los antiguos estudios de Miramar, fagocitados por un mastodóntico hotel de lujo  que impacta visualmente sobre Montjuïc. 
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Un reportatge de

Ricardo Iván Paredes

Los estudiosos Jaume Funes y Carles Feixa 

sugieren diálogo y planes de integración

para encarar sin prejuicios el fenómeno

de los Latin Kings y los Ñetas

Bandas latinas, más ruido que nueces

Tú eres Latin King o Ñeta?, pregun-
ta alguien. “Mira, yo no soy ni nie-
ta ni abuela. Ni chicha ni limoná”, 
responde Raúl H, un dominicano 
de 21 años, con pinta hip-hopera, 
que trabaja de noche tirando ru-
nas y descargando muebles en un 
hotel de la Vila Olímpica. Él reac-
ciona con humor ante esa pregun-
ta, aunque no le hace gracia que 
cada semana la guardia urbana le 
pare en la calle. Después de mos-
trar su documentación (tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo), 
le dejan ir.

Estética y criminalización
Raúl dice que su forma de luchar 
por un futuro mejor es trabajar y 
no meterse en líos. Procede del 
norte de Santo Domingo, donde 
el paisaje apacible del Caribe 
contrasta con las peleas callejeras 
y los chavales asesinados a nava-
jazos cada fin de semana. De la 
violencia, no quiere saber nada.

Al ecuatoriano Andrés Alberto 
M, de 17 años, le sucede lo mis-
mo. Cuando sube a la línea 2 del 
metro es visto con desconfianza, 
sobre todo por sus paisanos. 
Lleva gorra al revés, camisetas y 
pantalones anchos. Sus compa-
ñeros del curso de inserción labo-
ral de Barcelona Activa creían que 
era pandillero. “¿Qué pandillero 
trabaja de camarero los fines de 
semana, estudia y práctica de-
porte?”, pregunta. Lleva esa pinta 

porque “está de moda”.
“La solución es educativa, más 

que represiva”, opina Isabel Z, pe-
ruana de 18 años y estudiante de 
Letras de la Universidat de Barce-
lona. “Lo que ellos (los Latin Kings 
y los Ñetas) quieren es llamar la 
atención, al no encontrar oportu-
nidades. Creo que deben poner 
de su parte e integrarse. Vamos 
nens, que no es difícil”. Ella viste 
como universitaria catalana y le 
agrada el rock latino. Vino por 
reagrupación familiar y cumplió su 
sueño: ingresar en la universidad, 
la gran obsesión de la juventud del 
país de los incas y de la patata.

Paula H, de Sant Andreu -pai-
sana de Isabel, rockera y que se 
prepara para la selectividad- es 
más radical. “A los kinkones (la-
tin kings) aplíquenles la ley de 
Extranjería: ¡Expúlsenlos! Por su 
culpa, los suramericanos tenemos 
una fama de mierda. Y si dicen ser 
tan latinos, por qué llevan un nom-
bre en inglés”.

Banda y tribu urbana
¿De qué van estos chicos? Se tra-
ta de una mezcla de banda y tribu 
urbana. Para Jaume Funes Artiaga, 
adjunto del Síndic de Greuges en 
Asuntos de Infancia y Adolescencia, 
el fenómeno es un mecanismo de 
agrupación juvenil, de nuevos co-
lectivos que tienen dificultades para 
formar parte de la sociedad. 

“Es la necesidad de buscar es-
pacios y ser aceptados. Han hecho 
suyos elementos de los negros de 
EEUU (estética hip-hop, lenguaje 
y conducta) para diferenciarse de 
los chicos europeos y afirmarse 
como grupo”, argumenta Funes.

Carlos Feixa, sociólogo estu-
dioso de las tribus urbanas (oku-
pas, punks y skins), sostiene que 
en España ocurre un fenómeno de 
“etno-génesis”. Es decir, la llega-

da masiva de iberoamericanos a 
un nuevo lugar (la península) trae 
consigo un sector (minoritario) 
de chicos de difícil incorporación. 
Como los jóvenes de los ghetos 
jamaicanos en Inglaterra de los 
años 60 y 70.

Es el caso de los ecuatorianos 
y los dominicanos venidos por re-
agrupación familiar. Su adaptación 
en la escuela es complicada, sus 
madres trabajan todo el día y no 
pueden cuidar de ellos, que están 
siempre en la calle. Además, mu-
chos no tienen edad para trabajar. 
Y si cumplen 18 años, su precaria 
situación se agudiza, al caer en el 
limbo jurídico de los sin papeles.

Entonces, la imagen de “maldi-
tos” de los pandilleros, exagerada 
por la televisión y algunos diarios 
tras el crimen de Ronny Tapias 
(28-10-2003), es un modelo atrac-

tivo de identificación para algunos 
niños y adolescentes.

¿Por qué no pasa esto con los 
chicos peruanos, argentinos o 
chilenos? Porque su perfil socio-
económico es lo contrario: vienen 
de las clases medias surameri-
canas, familias de profesionales 
y obreros cualificados con mayor 
nivel educativo -incluso que el es-
pañol promedio-, y que llegan con 
la predisposición de integrarse. 
Consideran a Catalunya su tierra 
de acogida, ya que les da las 
oportunidades que en sus países 
de origen no tuvieron.

 Diálogo e inclusión social
“Las autoridades deben tomar me-
didas sensatas, comprender bien 
el fenómeno y no agudizar los 
procesos de exclusión -recomien-
da Jaume Funes-: es vital la labor 

pedagógica. Las asociaciones de 
vecinos deben ayudar a explicar la 
complejidad del problema. No se 
trata únicamente de exigir segu-
ridad, cuando lo que necesita un 
chico desarraigado es que se ocu-
pen de él. Es fundamental ayudar 
a que las madres dominicanas 
puedan criar a sus hijos, que es-
tán solos en la calle, y que, al no 
ser aceptados por los chicos de 
aquí, acaben formando un grupo, 
tribu o banda. Es importante no 
generar reacciones sociales que 
generen exclusión.”

Por su parte, Carles Feixa es 
partidario -en primer lugar- de 
que las autoridades y los vecinos, 
antes de juzgar a estos adoles-
centes conflictivos, establezcan 
vías de diálogo, sin aceptar com-
portamientos agresivos. Después, 
abrir espacios de reunión, en 
centros cívicos, clubes deportivos 
y organizaciones juveniles. Y en 
tercer lugar, que se integren al 
movimiento asociativo catalán.

Como hacen ahora los Latin 
Kings originales en las ciudades 
norteamericanas, donde ya no tie-
nen la categoría de gangs (pandi-
llas) y, desde los años 90, han evo-
lucionado como“movimiento juvenil 
de la identidad” de la minoría his-
pana. Sus líderes actuales no son 
delincuentes y tienen programas 
políticos, equivalentes al de las 
Panteras Negras, histórica organi-
zación de lucha por los derechos 
civiles de los afro-americanos.

Los medios han exagerado. Desde octubre 
del 2003 no han parado de mostrar vídeos 
de pandilleros de Estados Unidos y fotos de 
archivo de delincuentes capturados en Gua-
yaquil. Después del crimen de Ronny Tapias, 
se multiplicaron las imágenes. Encendieron 
las alarmas ante el nuevo “peligro social”.

No pidieron el análisis de los especialistas, 
sólo se ocuparon de hablar de las reglas de 

los Latin Kings ¿Había necesidad de difundir 
su manual interno? Total, el tema es una mina 
de oro mediática. La leyenda urbana es atrac-
tiva para los chicos en el agujero negro de la 
inmigración irregular, que tienen la idea de 
vivir en un gheto negro de Nueva York, donde 
todos llevan armas a la escuela, controlan ba-
rrios enteros, escuchan gangsta-rap y juegan 
al béisbol. Es también mear fuera de tiesto. 

La única víctima mortal ha sido un inmigrante 
integrado: Tapias. En Barcelona no pasan de 
10 los que están presos por este caso y otras 
agresiones. En general, sólo cometen peque-
ños robos y trapicheos de drogas a escala 
ínfima. Es exagerado hablar de crimen organi-
zado, cuando el último informe de los Mossos 
dʼEsquadra considera que: “A la fecha, no re-
presentan un grave problema de seguridad”. 

El peligro, más mediático que social 

DANI CODINA
Contra los procesos de desarraigo, los expertos recomiendan abrir espacios de integración. 

Se trata de un 
mecanismo 
de reacción 
ante la falta de 
integración
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P ar kings
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
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AGRAÏM LA SEVA COMPRA.
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS,

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC.

CASA
BEETHOVEN
RAMBLA DE SANT JOSEP, 97

08002 BARCELONA
TEL. i FAX (93) 301 48 26

http://www.casabeethoven.com-actiu.es

ludwingvb@com-actiu.es

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

RESTAURANTE PERU

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

Especialidades:
Pescados Variados,
Carnes Selectas

TODO EN VIAJES
OCIO O NEGOCIO

títol GC 780

Padilla, 216 - Barcelona
Tf. 93.232.81.06 y 93.232.81.11

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

ÒPTIQUES
TUTUSAUS

Escudellers 35-39
Tel. 93 317 33 53

Barcelona

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

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

Anunciaʼt a La Veu del Carrer!
93 412 76 00 - carrer@lafavb.com 

RAMBLA DE SANT JOSEP, 97
08002 BARCELONA

TEL. i FAX (93) 301 48 26

http://www.casabeethoven.com-actiu.es
ludwingvb@com-actiu.es
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oy, ya, morir a los 70 años es 
morir joven, inesperadamente y 
a destiempo. A la “tercera edad”, 

que parece que va de los 60 a los 80 años, le 
están inventando el suplemento de aquello 
que bautizábamos antes como la “cuarta 
edad”, que se prolonga hasta más allá de 

los 90 años... En este mundo, el que no se 
consuela es porque no quiere. Aquí sólo 
hace falta dinero para poder vivir. Que 
una sociedad protectora y amable ponga el 
dinero, que yo ya pondré los años.

A mí, la acumulación de años me ha 
enseñado, entre otras cosas, a no hacerme 

jamás viejo ahora que voy camino de ello. 
A la pregunta de un periodista de qué era 
para mí ser viejo, le contesté: ser viejo es 
tener veinte años más de los que tengo yo, 
como cuando yo era niño respecto a mis 
maestros y a mis padres. ¿Os imagináis? 
Para mí, y cuando escribía esto, eran 

viejas las personas que tenían 82 años. 
Cuando tenga 80, pronto, pronto, lo serán 
las de 100. Y cuando tenga 100... Porque 
la muerte vendrá cuando tenga que venir, 
como viene en todas las edades, pero no por 
amontonar años, pues siempre habrá otros 
que los tendrán en mayor cantidad que tú. 

H

Cumplir 80 años

Paco Candel

El 31 de maig l’escriptor de la Zona Franca 
Paco Candel va fer 80 anys. L’autor de 
novel·les com Donde la ciudad cambia su 
nombre i Han matado un hombre, han roto 
un paisaje i de l’estudi Els altres catalans 
va situar la immigració i els barris de la 
Barcelona franquista al mapa literari. Un 
text del propi Candel extret del seu últim 

llibre Patatas Calientes (Ronsel, 2003) obre 
aquest dossier-homenatge que analitza la 
seva bibliografia. El periodista i historiador 
Jaume Fabre recorda el valor dels seus 
textos i l’escriptor Ignasi Riera glosa la 
geografia humana i transgressora de qui 
va escriure un elogi de la barraca. Marc 
Andreu traça un perfil de l’escriptor, que 

va néixer el 1925 al poble valencià de Casas 
Altas, i informa de la creació d’una fundació 
d’estudis sobre la immigració que porta el 
nom de Paco Candel. Finalment, Andrés 
Naya estudia com la censura va voler 
silenciar l’obra d’aquest escriptor de barri, 
fotografiat per Pepe i Helena Encinas, Dani 
Codina i Ignasi Renom.

Paco Candel

PEPE ENCINAS
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o ens ha resultat fàcil elaborar la 
present bibliografia, que ha acabat 
agrupant 51 títuls dels 56 que ha 

publicat Paco Candel, segons la seva com-
panya Joana Gardes. Alguns d’ells, amb 
doble edició, en català i castellà. Les obres 
Donde la ciudad cambia su nombre, Han 
matado un hombre, han roto un paisaje 
i Els altres catalans, superen cadascuna 
d’elles les vint edicions. No relacionem 
aquells llibres col·lectius ni els diversos 
pròlegs i epílegs que va redactar.

L’obra de Candel és molt prolífica i 
deixem de banda el seu important treball 
com a periodista, encara que alguns del 
títols publicats són recopilacions d’aquests 
treballs realitzats a pràcticament tots els 
diaris de la nostra ciutat i a desenes de 
revistes i publicacions.

 Només ens queda senyalar que no po-
ques obres estan ja descatalogades i per 
tant no es poden trobar a les llibreries. 
Sempre queden les biblioteques i el mercat 
de Sant Antoni.

ls feixistes de Cases Barates, 
alguns botiguers i beates que 
havien callat com morts i havien 

passat desapercebuts durant tota la con-
tesa, es llançaren al carrer de bracet amb 
els soldats d’ocupació, guàrdies civils, 
falangistes i requetès i suplantaren les 
nostres cançons revolucionàries per les 
cançons bel·licoses i patrioteres d’ells (...) 
El Tocinico, que el 25 de gener de 1939, 
pertanyia a les patrulles de control; el 
27 de gener de 1939, se sentia conspicu 
falangista i es lluïa en la caça del roig.” 
(Francisco Candel, Crónica informal, 
sentimental i incompleta (1936-1939), 
pàg. 28. Llibres de l’Índex, Barcelona 
1992).

És difícil destriar, en l’obra de Fran-
cisco Candel, el que són memòries del 
que són novel·les. De fet, en tots els seus 
llibres la component autobiogràfica és 
essencial. Pot ser una solució de compro-
mís considerar-lo més un cronista que 
un novel·lista. Per això la seva obra és 
indispensable per als historiadors de la 
Barcelona del franquisme.

Els últims anys s’han publicat molts 
llibres de memòries de gent que va viure 
els anys quaranta. En general, els qui els 
escriuen són persones de famílies benes-
tants que, per això, ofereixen informació 
sobre una part de la vida quotidiana 

d’aquells anys. Sabem moltes coses so-
bre els nois de Sarrià que estudiaven als 
jesuïtes, però molt poc sobre els fills dels 
pagesos o dels obrers que visquessin en 
zones rurals o en barris marginals de les 
grans ciutats. Els llibres de Candel són 
un testimoni de valor incalculable, no so-
lament per la descripció d’uns paisatges 
i d’unes formes de vida, sinó sobretot per 

poder fer la història de les mentalitats i 
dels sentiments pels quals cada vegada 
més s’interessen els nous corrents histo-
riogràfics. Una mostra pot ser aquest text 
esplèndid en què Candel va expressar 
sincerament la barreja de sentiments 
contradictoris que van lluitar dintre seu 

l’any 1939:
“[Durante la guerra] yo me volví rojo 

furibundo, pasábamos mucha hambre. 
Luego pasé a ser fascista: los niños son 
la coña (…). Mis libretas están llenas de 
vivas a Cristo Rey y a Franco; el dia 26, 
por la mañana hubiera disparado contra 
los fascistas y por la noche en el campo del 
payés Macarrillas los soldados nacionales 
me dieron café. Algo se estaba rompien-
do….” (El País, 27 de gener de 1999, en-
cartament Cataluña, pàg. 3).

El mateix estat d’esperit és explicat, 
amb més detall, al llibre que va escriure 
conjuntament amb Enric Vila Casas, Me-
mòries d’un burgès i d’un proletari. De la 
República al 23-F (1931-1981), (Editorial 
Columna, 1996, pàg. 85).

No cal dir que la riquesa informativa 
més gran la troba l’historiador en els 
llibres de memòries publicats per Candel 
als anys noranta, en plena maduresa 
creativa i amb escriptura en primera 
persona. Però els llibres anteriors tenen 
una utilitat igualment gran com a font 
històrica. Ningú que vulgui analitzar 
les conseqüències que el Pla d’Estabilit-
zació de 1959 va tenir sobre la població 
a Catalunya no pot ignorar Ser obrero 
no es ninguna ganga (Ariel, 1968) i cap 
historiador que vulgui reconstruir la 
Barcelona de postguerra no pot deixar 

E

Candel, materials per a la història

Jaume Fabre
Periodista i historiador

Els seus llibres són 
cròniques molt útils 
per reconstruir les 
formes de vida i les 
mentalitats d’una 
part important de la 
població barcelonina 
sota el franquisme

Bibliografia candeliana
●	Brisa del cerro
1954. Novel·la presentada 
a concursos i editorials. 
Ningú no va voler publicar-
la. Sembla que, finalment, 
es va editar als 70.

●	Hay una juventud 
que aguarda
Janés, 1956. Novel·la. 
Diverses edicions a Plaza 
& Janés.

●	Donde la ciudad 
cambia su nombre
Janés, 1957. Novel·la que 
es va presentar al premi 
Ondas amb el seu primer 
títol, El Dado. Al 1991 és 
publicada íntegrament per 
Ediciones B. Més de 20 
edicions, l’última per l’edi-
torial La Busca, al 2001.

●	Han matado a un 
hombre, han roto un 
paisaje
Janés, 1959. Novel·la. 
Plaza & Janés la publica 
íntegra al 1984. Ha tingut 
nombroses edicions, la 
més recent amb La Busca 
l’any 2001.

N
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Ediciones GP va publicar als anys 70 moltes obres de Candel a la popular 
col·lecció Reno, il·lustrades amb impactants cobertes firmades per Gràcia, C. 
Sanroma i R. Muntanyola i a preus econòmics (50 i 75 pessetes).

de costat les dues obres fonamentals de 
Candel, escrites als anys cinquanta, i per 
tant molt a prop cronològicament dels 
fets que relata, el que els dóna un valor 
molt més gran que els llibres de memòri-
es, on el record, més allunyat, és més re-
elaborat i per tant han de ser considerats 
amb més cura per l’historiador. I això és 
així malgrat el caràcter més literari que 
tenen, a cavall entre la novel·la i el re-
portatge. Aquests dos llibres són Donde 
la ciudad cambia su nombre (Primera 
edició, censurada: Janés editor, 1957. 
22ª edició, primera íntegra: Ediciones B, 

1991), i Han matado un hombre, han roto 
un paisaje (Primera edició, censurada: 
Janés editor, 1959. Primera edició ínte-
gra: editorial Plaza y Janés, 1984). Són 
dues obres mestres que no tenen parió 
com a retrat d’una època i d’unes gents. 
Són llibres clau, molt més que el mitificat 
i reeditadíssim Els altres catalans (Edi-
cions 62, 1964), els continguts del qual 
han estat manipulats incansablement 
per aquells que parlen d’integració però 
en el fons estan pensant en rendició in-
condicional.

Ser obrero no és ninguna ganga va 
intentar publicar-se el 1968, però va 
ser segrestat i no va poder arribar a les 
llibreries fins al 1972. Entremig, es va 
publicar una seqüela del llibre, en què 
Candel oferia materials que no hi havia 
utilitzat. Aquest segon recull de materials 
sobre la condició de la classe obrera a la 
Catalunya franquista dels anys seixanta 
es titulava Los que nunca opinan (Plaza 
y Janés, 1971) i, en ell, a partir de 79 
enquestes que l’escriptor havia realitzat, 
resumia les idees sobre valors com la soli-
daritat o la consciència de classe, mentre 
que a Ser obrero no és ninguna ganga se 
centrava en qüestions més materials. Los 
que nunca opinan també fou segrestat en 
publicar-se, en considerar la censura que 
era un llibre “de fuerte contenido social e 
incitador a la revolución social”, però el 
segrest va ser aixecat dos mesos després 
i va poder arribar a les llibreries quasi 
al mateix temps que el llibre que li havia 
donat origen.

També els seus reculls de narracions, 
com El empleo (Marte ediciones, 1965) 
o Petit món (Llibres del segle, 1999) i el 
seu treball periodístic, en part recollit 
en llibres (Apuntes para una sociología 
del barrio, Península, 1972; Crónicas de 
marginados, Laia 1976...) aporten una 
visió de les formes de vida als suburbis 
obrers que van molt més enllà del costu-
misme. Mig centenar d’obres publicades 

donen per a molt.
Candel, a més, ha tingut l’encert 

d’esforçar-se en què les seves obres, 
molt censurades quan les va editar per 
primer cop durant el règim franquista, 
fossin reeditades en versió íntegra, en 
arribar la democràcia, i assenyalar amb 
lletra cursiva els trossos que havien 
estat suprimits pels censors. Això per-
met disposar d’uns documents que fan, 
sovint, cargolar-se de riure al lector, en 
comprovar l’estupidesa dels qui, des de 
les oficines del ministeri d’Informació, 
pretenien conservar les essències re-
pressives del règim, tant en el terreny 

moral com en el polític. A Han matado 
un hombre, han roto un paisaje, per 
exemple, li van treure la frase “se des-
nudó y se metió en la cama”, que feia 
referència a la protagonista. Quan Can-
del va argumentar al censor que la gent 
sol despullar-se en ficar-se al llit, li van 
respondre que no suprimien la frase 
per la paraula “desnudarse”, sinó per-
què enlloc deia que la senyora pregava 
abans d’anar a dormir, com hauria de 
fer tothom. Ara pot semblar increïble, 
però precisament per això les obres de 
Candel són una eina bàsica per a la re-
construcció de la memòria històrica.

●	Échate un pulso, 
Hemingway
Marte, 1959. Novel·la. 
Edicions 62 va publicar-la 
en català l’any 1984.

●	Temperamentales
Destino, 1960. Novel·la.

●	Pueblo
Destino, 1961. Llibre-re-
portatge. Publicat al 1974 
per Ediciones GP com a 
Los importantes: Pueblo

●	Treinta mil pesetas 
por un hombre
Alfaguara, 1962. Recopi-
lació de relats. Publicat 
posteriorment per Edicio-
nes GP-Libros Reno.

●	Los importantes: 
Élite.
Ediciones GP-Libros Reno, 
1962. Llibre-reportatge.

●	Els altres catalans
Edicions 62, 1964. Assaig. 
Publicada en castellà per 
l’editorial Península l’any 
1976. Nombroses edicions, 
l’última per Edicions 62 
l’any 2002.

●	Sala de espera
Occitania, 1964. Obra de 
teatre.

●	Dios, la que se armó
Marte, 1964. Novel·la 
continuació de Donde la 
ciudad cambia su nombre.

●	Richard
Occitania, 1964. Novel·la 
i obra de teatre alguna 
part de la qual prové del 
text censurat a Échate un 
pulso, Hemingway.

●	El empleo
Marte, 1965. Novel·la cur-
ta, és una part del llibre 
Pueblo.

●	Toda la carne en el 
asador
Nova Terra, 1966. Recopi-
lació d’articles i conferèn-
cies.

●	Parlem-ne
Bruguera, 1967.

●	Viaje al rincón de 
Ademuz
Nova Terra, 1968. Llibre 
de viatges.

●	Los hombres de la 
mala uva
Ediciones GP-Libros Reno, 
1968. Novel·la.

Continúa a la pàgina 18 ◗
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●	Ser obrero no es 
ninguna ganga
Ariel, 1968. Primer llibre 
sobre el moviment obrer 
escrit al franquisme. L’any 
1976, Laia el publica ínte-
grament.

●	Fruit d’una necessitat
Bruguera, 1969. Novel·la.

●	Historia de una 
parroquia. Los 
avanguardistas en la 
guerra
Marte, 1971. Publicat pos-
teriorment per Ediciones 
GP-Libros Reno.

●	Los que nunca 
opinan
Estela, 1971. Llibre-repor-
tatge.

●	Inmigrantes y 
trabajadores
Planeta, 1972. Assaig.

●	Apuntes para una 
sociología de barrio
Península, 1972. Assaig.

●	Encara més sobre els 
altres catalans
Curial Edicions Catalanes, 
1973. Assaig.

●	Diario para los que 
creen en la gente
Plaza & Janés, 1973. Lli-
bre-reportatge.

●	El perro que nunca 
existió y el anciano 
padre que tampoco
Laia, 1973.

●	Carta abierta a un 
empresario
Laia, 1972.

●	Crónicas de 
marginados
Laia, 1976.

●	Barrio
Marte, 1977. Assaig.

●	A cuestas con mis 
personajes
Plaza & Janés, 1977.

●	Un charnego en el 
senado
Plaza & Janés, 1979. Lli-
bre-reportatge.

●	Esa infancia 
devastada
Emiliano Escola, 1980. 
Recopilació d’articles.

●	Candel contra Candel
1981. Recopilació d’articles.

●	Hemos sido 
traicionados
Plaza & Janés, 1982. Lli-
bre-reportatge.

●	Els altres catalans 
vint anys després
Edicions 62, 1985. Publi-
cada en castellà per Plaza 
& Janés.

●	Memorias de 
un burgués y un 
proletario: de la 
República al 23-F
(1931-1981)
Columna, 1986.

●	El juramento y otros 
relatos
Plaza & Janés, 1987. Re-
copilació de textos.

●	La nova pobresa
Edicions 62, 1988. Assaig. 
Publicat en castellà per 
Plaza & Janés.

●	Crònica sentimental, 
informal i incompleta 
(1936-1986)
Llibres de L’Índex, 1992. 
Records.

●	Un ayuntamiento 
llamado ellos
Ediciones B, 1994.

●	Les meves escoles
Columna, 1997. Records.

●	Petit món
 Llibres del Segle, 1999.

●	El sant de la mare 
Margarida
 Llibres del Segle, 2000.

●	Els altres catalans 
del segle XXI
Planeta, 2001. Assaig es-
crit juntament amb Josep 
Maria Cuenca Flores.

●	Patatas calientes
Ronsel, 2003. Relats.

◗

Vols rebre Carrer 
a casa tot lʼany?

Omple aquest 
cupó i enviaʼl 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 (col·laboració despeses mínimes)
❑	6 Números .............................. (indicar quantitat)

Pagament (a triar)
❑	Taló adjunt a nom de la Favb
❑	Domiciliació bancària (omplir dades):
Entitat:      Oficina: Control:   Nº de compte:



19DOSSIERmaig-juny de 2005

La Veu del

CARRER

l primer escrit que vaig publi-
car sobre Paco Candel portava 
aquest títol: “Flores para Candel, 

el justo”. Jo aleshores treballava a l’edito-
rial Laia amb en Josep Verdura, amic de 
Candel de tota la vida. I amb la resta de la 
gent de l’editorial esmorzàvem, amb for-
quilla i ganivet, al bar Cedramán, del car-
rer Jocs Florals, a tocar de la parròquia de 
Sant Medir. I amb l’excusa de la militàn-
cia cultural -la Cultura sempre ha servit 
per justificar orgies- havíem arribat tard 
a casa i no del tot serens, més d’un cop. 
Ho explico per dir que aquell personatge 
tan proper, amb qui era tan fàcil fer-la 
petar i que et seduïa quan et contava 
històries tan quotidianes que semblaven 
d’una altra galàxia, no tenia res a veure 
amb la imatge de l’escriptor diví que com 
Jahvè ho sabia tot i podia maleir/beneir, 
amb divina impunitat, persones sempre 
considerades inferiors. Per desgràcia, al 
llarg de la meva vida he hagut de tractar 
amb massa cretins que es creien déus i 
que pontificaven (i alguns encara ho fan) 
amb aires dogmàtics sobre tot i sobre tot-
hom. En canvi, i des del primer moment, 
el meu Candel va ser el noi tímid, i ja 
una mica escèptic, del protagonista de 
Hay una juventud que aguarda. I des del 
primer moment vaig saber que Candel ni 
havia viscut ni podia viure aïllat dels seus 
personatges. Quan vaig insistir per tal 
que escrivís un llibre, A cuestas con mis 
personajes, sabia que ell sí que era ell, el 
Candel, i la seva circumstància (feta de 
barraques, de records, de persones sovint 
marginades, que potser feien nosa però 
que Candel s’estimava i s’estima... i que 
per això les renyava).

A més, Candel era un cronista privile-
giat de la meva ciutat natal, Barcelona. 
Jo havia estat un noi de família nombrosa 

amb història i sense patrimoni, o sigui: 
arruïnada, que vivia gràcies a la feina 
d’un pare impressor i d’una mare activís-
sima. La meva Barcelona d’infància era 
la del barri de Vallcarca, o la de Gràcia, 
on el pare tenia l’obrador, o de Sarrià, 
on jo era alumne dels jesuïtes de Sarrià 
i on vaig viure en el món de l’escoltisme 
(encara no legalitzat). No tenia ni idea de 
l’altra ciutat, Donde la ciudad cambia su 
nombre, que, gràcies al meu descobriment 
posterior de Cornellà i del Baix Llobregat, 
ha estat la més meravellosa de les meves 
catalunyes possibles. Conèixer Candel 
quan jo acabava de fer el pas d’anar-me’n 
a viure (per raons de militància política en 
partits ultraesquerrans i ultraradicals) a 
la perifèria... va ser una raó de més per co-
mençar a sentir per ell una passió que ja 
mai més no he tractat de dissimular i que 
exhibeixo sempre que puc. Quan, als que 
m’encarregaven l’article, els deia: ‘jo sóc 
autor d’un llibre sobre Candel, Candel, 
Paco o Francesc’, em sentia com el més 

honorat dels escriptors en nòmina.
Torno al tema de la Barcelona de 

Candel. Quan ja tots siguem calbs, i les 
nostres llengües d’ús les estudiïn en labo-
ratoris per a becats japonesos, algú desco-
brirà que Candel és un dels més grans es-
criptors catalans i espanyols del segle XX i 
de començaments del XXI. Com que ho he 
escrit sovint, sé per què ho dic i per què ho 
repeteixo. I és que la literatura aporta un 
valor afegit a la geografia i a la història i a 
la lingüística: i aquestes tres aportacions 
les ha fet, amb criteri i saviesa literària, 
més que cap dels seus coetanis, Paco Can-
del. (Parèntesi: Candel és un murri i fa 
veure que de literatura no hi entén. Doncs 

bé: pocs escriptors amb fums acadèmics 
han llegit tant com Candel, que ha estat 
un lector voraç. Quan escriu sense cotilles, 
quan no vol imitar els models que el mer-
cat literari ha posat de moda, és un dels 
escriptors més innovadors del panorama. 
Si jo deia en un himne als Pallassos: “per 
capgirar-ho tot/ fa falta tenir nassos...”, 
goso afirmar que Candel, aquests nassos, 
aquest coratge, els ha tingut, malgrat el 
silenci vergonyant de la pedanteria en nò-
mina d’un país mesell com el nostre).

Si la geografia urbana de Candel és 
transgressora (amb relació als models ofi-
cials, fins i tot de la ben intencionada Esco-
la de Barcelona), i pocs com ell han tingut 

les penques de fer un elogi a la barraca 
(vegeu: Han matado un hombre, han roto 
un paisaje), sense obviar el contrast entre 
aquell barraquisme pobre i el barraquisme 
vertical dels barris pobres de la Barcelona 
de Porcioles, també ho és la seva geogra-
fia humana. No solament la dels primers 
llibres -Dios, la que se armó!- sinó la de 
Un ayuntamiento llamado Ellos o la dels 
joves de Patatas calientes, sense oblidar 
Un charnego en el Senado o el Diario de los 
que creen en la gente, o els contes sobre el 
Tío Serralto (y de cómo murió) o aquell re-
lat amb títol surrealista: El perro que nun-
ca existió y el anciano padre que tampoco. 
Personalment, m’apassiona un llibre de 
Candel, posterior a uns reportatges publi-
cats crec que a El Correo Catalán, Crónica 
de marginados. Quan era al Parlament, i 
em van encarregar la presidència de la co-
missió per a l’estudi de les bosses de pobre-
sa a Catalunya, vaig fer llegir als i a les col-
legues aquestes històries de marginats i el 
llibre sobre La nova pobresa a Catalunya. 
Candel ha creat més figures literàries que 
les grans patums literàries del seu entorn. 
Crec que només és comparable amb un 
Pío Baroja. Amb un avantatge: el carrer 
ha estat el paisatge del millor Candel, el 
de la ironia quan explica la visita de Jordi 
Pujol a l’ajuntament de la segona ciutat de 
Catalunya, o el que és capaç de proposar a  
Échate un pulso, Hemingway!

Acabo dient que si ell n’acaba de fer 
80...  en necessitem molts més per avaluar 
la seva obra, per pair-la, per reeditar-la, 
per estudiar-la, per convertir-la en allò 
que ens fa veure el nostre món amb ulls 
esbatanats. I, en el meu cas, amb llàgri-
mes sinceres de gratitud.

E

Candel, el just

Ignasi Riera
Escriptor

La geografia humana de 
Candel és transgresora: 
pocs com ell han tingut 
les penques de fer un 
elogi a la barraca

HELENA ENCINAS
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l historiador francés Marc Bloch 
dijo que “los hombres no son tan 
hijos de sus padres como de su 

tiempo”. Con Paco Candel, que dice que 
de su “noblote” padre sólo conserva “la 
no gran lección de la obediencia”, puede 
afinarse más: nació en 1925 en el pueblo 
valenciano de Casas Altas (en el Rincón 
de Ademuz, entre Cuenca y Teruel), pero 
como emigró a Barcelona con 2 años y se 
instaló para no moverse en los barrios de 
la Zona Franca (Casas Baratas, Can Tu-
nis, Port), se puede decir que, además de 
su tiempo -el de la inmigración, la escuela 
republicana, la guerra civil, el franquismo 
y las luchas democráticas-, Candel es 
también hijo de su geografía urbana y 
humana.

La medida del universo en el que se 
forjó Candel antes de escribirlo la da el 
propio autor en un relato de Petit món 
(Llibres del Segle, 1999) y en su prólogo 
a las memorias de Elies Ortiz Relat d’una 
experiència. Barri de Can Tunis (Claret, 
1997): es la historia de un activo parro-
quiano de la Mare de Déu de Port (Ortiz) 
que antes de la guerra civil sembró la 
semilla de la Juventud Obrera Cristiana 
en el barrio al que dedicó toda su vida y, a 
su vez, en plena contienda fue al frente de 
Aragón a buscar a su malherido amigo y 
vecino Mauricio Candel, anticlerical mili-
ciano anarquista y primo del autor.

Precariedad laboral
Candel quiso ser pintor, como su también 
primo Juan Genovés, hoy cotizado artista. 
Pero, “tras una infancia peor que asilves-
trada, preciosa y dilatada” que él divide 
entre su querida escuela republicana, la 
guerra y la inmediata posguerra, a los 15 
años “el cura”, de quien su padre era sa-
cristán, su madre devota y toda la familia 
inquilina en la parroquia de Port, mandó 
al joven Candel “a un taller de cerámica 
de Sarrià”. Entre la mili y la tuberculosis
fue su debut en una precariedad laboral 
trufada de aprendiz como mecánico, pin-
tor de figurillas, contable y un largo sinfín 
de oficios que no eludió cuando, tras el po-
lémico éxito de la novela Donde la ciudad 
cambia su nombre (Janés, 1957), pudo 
dedicarse sólo a escribir.

Pero no sólo libros o informes edi-
toriales: los trabajos periodísticos de 
Candel, próximos a las inquietudes del 
movimiento vecinal e introductorios de 
una generación de periodistas de local, 
han sido publicados en una larga lista 
de diarios y publicaciones. Entre ellos, 
los periódicos Pueblo, El Correo Catalán, 
Tele/Express, Avui, Diario de Barcelona, 
El Periódico y La Vanguardia, y las re-
vistas Juventud Obrera, Destino, Primer 
Acto, Inquietudes, ¡Avanzadas!, Canigó, 
La Pipironda, Agricultura y Economía, 
Arte Nuevo, Correo de la Radio, Canaletas 
Hora Cero, Universitat, Montcada, Serra 
d’Or, Ondas, Rumbos, Agua, Siglo XX, 
Cuadernos de Arquitectura, La Marina y 
La Veu del Carrer.  

Pero antes de todo, debutó como nove-
lista con Hay una juventud que aguarda 
(Janés, 1956), escrita en 1954 sobre la 
“experiencia de un chico que busca abrir-
se camino como escritor”: él, que llevó 
sin éxito su novela Brisa del cerro a los 
premios Nadal y Planeta, editada muchos 

años más tarde. En 1959 publicó Han 
matado un hombre, han roto un paisaje, 
y sus novelas fueron saliendo en la mítica 
colección de libros Reno. Pero el boom de 
Candel fue Els altres catalans (Edicions 
62, 1964), un ensayo con 15 ediciones y 
tres secuelas: Encara més sobre els altres 
catalans (Curial, 1973), Els altres catalans 
vint anys després (Edicions 62, 1985) y Els 
altres catalans del segle XXI (Planeta, 
2001, coescrito con Josep Maria Cuenca).

Al ensayo de 1964 contribuyeron el 
futuro president nacionalista y entonces 
banquero Jordi Pujol (con documentación) 
y el líder socialista Joan Reventós (con 
12.000 pesetas de la época). Ambos, adver-
sarios políticos, se convirtieron en buenos 

amigos de un izquierdista agnóstico muy 
querido en ambientes cristianos que fue 
compañero de viaje del PSUC -salió por 
primera vez de España, a París, invitado 
por los comunistas a hablar de Els altres 
catalans, en 1977 logró 1.280.928 votos 
como senador por la coalición izquierdista 
Entesa dels Catalans y en 1979 fue ele-
gido concejal de Cultura de l’Hospitalet 
también por el PSUC, experiencia desen-
cantada que reflejó en Un Ayuntamiento 
llamado Ellos- y que en las últimas elec-
ciones del 2003 apoyó a ERC.

“Me merezco el Nobel”, dice con su iro-
nía habitual un Candel que confiesa que 
“la profesión de escritor es agradecida” 
con el mismo desparpajo que gasta para 

decir que le gustan los toros -“aunque si 
hubiera que votar para suprimirlos no du-
daría”- o para confesarse hoy “vago” para 
seguir escribiendo más allá de su diario. 
Quien hoy vive en la Zona Franca con su 
actual compañera, Joana Gardes, tiene 
dos hijos, “Paquito y Marujita”, de sus 48 
años de matrimonio con la difunta Maruja 
Martínez. Pero Candel, hijo de su tiempo, 
es también un poco el padre de todos los 
que viven y trabajan en Catalunya y que, 
desgraciadamente, hoy tienen difícil rele-
er a quien en el 2003 recibió la Medalla 
d’Or de la Generalitat porque muchas de 
sus obras están agotadas o sólo han sido 
reeditadas por firmas tan humildes como 
la suya.

E

Hijo de su tiempo

Marc Andreu

Com a regal d’aniversari, el 31 de maig 
es va presentar al Col·legi de Periodistes 
la Fundació Paco Candel d’estudis sobre 
la immigració. N’és patró vitalici l’escrip-
tor, però l’han impulsada la seva actual 
companya i secretària, Joana Gardes; els 
polítics Jordi Pujol, Josep Lluís Carod-
Rovira, Núria Carrera i Inma Moraleda; 
els periodistes Josep Maria Huertas, 
Isabel Clara Simó i Mònica Terribas; el 
sociòleg Salvador Cardús; el pintor Joan 
Pere Viladecans, i els amics i veïns de 
l’autor Ferran Soriano (escultor) i Julio 
Baños (arxiver de la Marina de Sants). 
També hi ha posat el seu gra de sorra 
l’escriptor Ignasi Riera que, juntament 
amb el ninotaire Ferreres, prepara una 
auca sobre la vida de Candel.

La seva venda, igual que la de 
100 litografies numerades fetes per 
Viladecans, ajudaran a finançar una 
fundació que busca seu a la Zona Fran-
ca i compta ja amb el suport de l’Ajun-
tament de Barcelona i del Consorci de 
la Zona Franca. L’entitat, que pretén 
fer un estudi anual sobre l’estat de 
la immigració a Catalunya i convocar 
també algun premi, ha pres com a refe-
rent, segons Cardús, un Candel “que va 
saber liderar intel·lectual i moralment” 
el compromís de superar els obstacles 
que impedeixen els immigrants viu-
re en la seva societat de destí “amb 
igualtat de drets i deures” i la mateixa 
“profunditat d’afectes” que els nascuts 
o arribats abans.

Fundació Paco Candel

DANI CODINA
Paco Candel, en su casa de la Zona Franca en el 2001.

IGNASI R. RENOM
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aco Candel, refiriéndose a su 
relación con la censura, indicaba  
que era “una historia demasiado 

larga, ni más ni menos que la mayoría 
de escritores”. Sin embargo, el profesor 
Manuel L. Abellán, autor de Censura y 
creación literaria en España 1939-1976, 
publicado por Ediciones Península en el 
año 1980, afirma que “sin lugar a dudas, 
Candel cuenta en su haber con el historial 
más voluminoso de secuestros, silencios 
administrativos, restricciones especiales, 
supresiones y cortes de importancia en 
todo lo largo y ancho de su obra”.

Cuenta que en la oficina de la censura, 
en el despacho donde se recibían las obras 
escritas, figuraba una nota que indicaba 
“¡Ojo¡ Cualquier entrada del Sr. Candel, 
que pase inmediatamente al jefe Sr. Sán-
chez Marín”, uno de los mayores inquisi-
dores de la dictadura.

Y es que Candel escribía para dar la pa-
labra a los grupos sociales más marginados 
dando un tratamiento a sus textos “prole-
tario”, muy directo. Contaba  las cosas tal y 
como eran, “a chorro vivo”. Reiteradamen-
te manifestó que en sus primeras novelas 
“quería gritar y denunciar una serie de he-
chos que a mi me estaban doliendo mucho 
y quería que nos dolieran a todos, cuanto 
más mejor”. Su atrevimiento, en plena dic-
tadura, lo pagó muy caro.

Candel tuvo que someterse a dos leyes 
de Prensa. Una primera aprobada en plena 
guerra de “Liberación” (la censura durante 
muchos años prohibió hablar de “guerra ci-
vil”) que, en sus 23 artículos, estructuró un 
férreo control a la prensa, radio, revistas, 
cine, espectáculos y cualquier otra ma-
nifestación cultural. 28 años después, en 
plena celebración fascista de los dolorosos 
“25 años de Paz”, Fraga se sacó de la man-
ga una nueva ley, mucho más larga que 
la anterior, de 72 artículos. Desaparecía 
la censura y se establecía la presentación 
voluntaria a consulta. Antes, si editabas 
un libro corrías el peligro de que lo secues-
traran y encima  te sancionaran. Ahora, 
si lo presentabas voluntariamente a los 
antiguos censores, si recortabas volunta-
riamente los capítulos, páginas o líneas 
tachadas, tenías luz verde. La censura 
no existía, era el autor o el editor quien se 
censuraba voluntariamente. Candel no se 
cansaba de repetir que era más clara la ley 
aprobada en plena guerra.

En 1984, cuando pudo publicar ínte-
gra una de sus obras emblemáticas, Han 
matado un hombre, han roto un paisaje, 
Candel escribió: “Los que fuimos escritores 
bajo la férula del franquismo tuvimos que 
pasar siempre por la entrepierna de la cen-
sura. Tú escribías unos libros y ellos te los 
rebajaban. Los viejos escritores, como yo, 
llevamos más años de brega literaria bajo 
auspicios dictatoriales que democráticos”.

Todos tachados
En la bibliografía que publicamos apare-
cen 51 títulos. De ellos, 31 son anteriores 
a la muerte del dictador. En este traba-
jo  hemos podido comprobar que, como 
mínimo en 18 títulos, la censura actuó 
directamente. Nos referimos a la censu-
ra del régimen franquista. Había otras 
censuras, que hoy llamaríamos “daños co-
laterales”. Veamos algunos ejemplos: La 
primera novela escrita por Candel, Brisa 

del Cerro, del año 1954, fue presentada a 
concursos y editoriales y nadie se atrevió 
a premiarla o  publicarla. Su segunda no-
vela publicada, El dado, fue presentada 
al Premio Ondas el año 1956. El jurado 
indicó que era merecedora del premio 
pero que no habría ningún editor que la 
quisiera publicar y, por lo tanto,  no fue 
premiada. Posteriormente fue publicada 
por un editor menos temeroso con otro tí-
tulo, Donde la ciudad cambia su nombre. 
En 1974, Carta abierta a un empresario 
fue rechazada por otro editor-empresario 
porque la obra “era un ataque a la patro-

nal” e Historia de una Parroquia “pasó sin 
casi problemas la censura pues los edito-
res la habían recortado generosamente”. 
Las novelas se rechazaban sin llegar a la 
censura oficial. 

En pleno franquismo, la autocensura 
infligía más estragos que la propia censu-
ra. Pensemos que el escritor necesita ver 
publicada su obra, en primer lugar para 
que se conozca y, luego, para que llegue a 
las librerías y se venda. Tras largos meses 
de trabajo, que una vez finalizada la obra 
impidieran editarla tenía una consecuen-
cia gravísima para la economía personal 

del autor. Seguro que la amargura y el 
desaliento estuvieron presentes en la vida 
de Candel. Parece autobiográfico lo que 
podemos leer en su libro A cuestas con 
mis personajes: “La otra noche soñaba que 
me había sentado frente al Ministerio de 
Información y Turismo, en Madrid, con 
un cartel que decía: “Una limosna para 
un escritor español al que van a matar de 
hambre”, y con una gorra o boina para lo 
que me echaran.”

Los motivos de la censura
Para conocer los motivos que estaban en 
la base de la represión es ilustrativo lo 
sucedido con Han matado un hombre, 
han roto un paisaje. En el estudio reali-
zado por el profesor Abellán vemos que 
le censuraron 448 líneas repartidas en 
32 páginas. Las supresiones por motivos 
políticos son las más numerosas, 268 
líneas, y ponían especial atención en la 
crítica social. Suprimieron todo aquello 
que hacía referencia a las condiciones de 
las viviendas y las barracas, así como a las 
críticas de las actuaciones policiales. Por 
no respetar la moral sexual dominante, 
116 líneas fueron tachadas en rojo; por 
tacos y palabras malsonantes, 51. En los 
años cincuenta no se podía decir coño ni 
cojones, que Candel sustituía por botones. 
Por último, por faltar al respeto debido a 
la religión católica, 15 líneas. Se suprimió 
el capítulo 41, donde El Grulla se tiraba 
a la Sarita. No se cambió la numeración 
de los capítulos y al pasar del capítulo 
40 al 42 nos encontrábamos que Sarita 
estaba embarazada milagrosamente. 
Candel tuvo que hilvanar pacientemente 
el texto amputado y se publicó en 1959. 
La obra entera apareció en 1998, 39 años 
después.

El gobernador toma la iniciativa
Donde la ciudad cambia su nombre se 
autorizó con relativa facilidad en 1957. 
El censor Conde Gargallo estuvo genero-
so, pues sólo realizó cortes en seis de sus 
páginas, suprimió medio capítulo, un par 
de escenas y algún taco. La novela provoco 
la reacción airada de algunos vecinos que 
se veían retratados no compartiendo la vi-
sión que de ellos daba la novela. Enterado 
el gobernador civil Felipe Acedo Colunga, 

P

Por la entrepierna de la censura

Andrés Naya

Candel había presentado a “consulta previa” su trabajo Algo 
más sobre los otros catalanes. Desde el Ministerio le recomen-
daron no publicarlo. Ese año no tendría ninguna novedad 
para el día del libro.

El 23 de abril hacía una mañana soleada, el paseo de Grà-
cia estaba muy animado. Diferentes autores firmaban sus 
nuevas obras. De pronto apareció, con toda su parafernalia, 
el ministro de Información y Turismo Sánchez Bella. Entre 
sus acompañantes destacaba el editor Lara. Manuel Váz-
quez Montalbán, Maria Aurèlia Capmany, Terenci Moix y 
otros, que estaban en algunas casetas, se esfumaron. Candel, 
cuando se dio cuenta, tenia enfrente a Lara, que le invitaba a 
saludar al ministro. Esta fue la escena, contada por el mismo 
Candel:
“Cegado por la indignación que me producía la brutal prohibi-
ción de mi libro, le dije:

- ¿Usted (a Sanchez Bella) se ha propuesto meternos al pacto 
del hambre a los escritores españoles o qué?
Lara intentó alejarme pero yo me zafé. El ministro llamó a 
uno de sus testaferros de la censura y le dijo:
-¡Carranza!, ¿qué hay del libro de Candel?
-¿Qué libro?- contestó el aludido.
-¡Vaya, si resultará que lo ha prohibido el Ministerio de Obras 
Públicas”- grité, añadiendo -No hay ni una palabra malsonan-
te. Sólo sale una vez coño.
-A estas alturas en España no se puede prohibir la palabra 
coño, respondió el censor muy cabreado.
-Ya le diremos algo.
Un camarero me trajo una cerveza y me dijo “Te la has ganado”.
Pocos días después volvían a prohibir el libro “por estar escri-
to con parcialidad”.
Tres años después, lo pude publicar”.

Sant Jordi, 1970: ‘dedicatoria’ al ministro
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ordenó su secuestro. Es el mismo Candel 
quien nos cuenta: “Mi novela fue retirada 
de los quioscos y librerías por la Brigada 
Político Social. José Janés y yo viaja-
mos en uno de los coches policiales que 
efectuaron la recogida. Nos acompañaba 
Vicente Creix, uno de los mandos de la 
brigada. Su hermano Antonio era el jefe y 
el terror de todos cuantos luchaban contra 
el franquismo en la clandestinidad. Algu-
nos libreros amagaron ejemplares debajo 
del mostrador y luego, con la edición que 
Janés imprimió de estranjis,  los vendie-
ron de estraperlo como si se tratase de 

tabaco rubio de contrabando o libretas del 
racionamiento del pan. Ciertos tenderos 
susurraban a sus clientes: “Tengo Candel, 
tengo Candel”

‘Ser obrero no es niguna ganga’
Especial atención se prestaba desde la ofi-
cina inquisitorial a los temas relacionados 
con el mundo obrero, sus reivindicaciones 
y formas de organizarse. Nada se había es-
crito, mínimamente serio, sobre el mundo 
obrero y corría el año 1963 cuando a Joan 
Raventós, que dirigía la editorial Ariel, 
no se le ocurrió otra cosa que hacerle el 
encargo al incombustible Candel. Tuvo 
dificultades para documentarse: unos 
libros que le prestó Joan Raventós y que 
Candel no llegó a devolver, una colección 
del periódico Juventud Obrera de la JOC 

y apuntes de diversas charlas suburbiales 
realizadas entre las décadas cincuenta y 
sesenta, y  poca cosa más. El escritor no 
era consciente de dónde se había metido. 
En 1964 empezó a escribir  lo que seria el 
primer libro de la Historia del Movimiento 
Obrero en el franquismo.

Terminada su redacción en 1966, las 
dudas y temores de la editorial eran gran-
des y no se terminaba de decidir a editar-
lo. Partidarios de una política de pasillos 
sin correr el riesgo de presentarlo volun-
tariamente, esperaron hasta el año 1969 
para encuadernar sólo algunos ejempla-
res y presentarlos a consulta. A las pocas 
semanas se declaró un durísimo Estado 
de Excepción que  reinstauró la censura 
previa y llevó a la cárcel a centenares de 
luchadores antifranquistas. El 25 de mar-
zo se levantó la situación extraordinaria, 
desapareció la censura y el 14 de mayo 
fue secuestrado por órdenes directas de 
Manuel Fraga Iribarne, que lo calificó de 
sectario y de  incitar a la lucha de clases. 
“Escrito además por un hombre que está 
contra nosotros”, añadió. Editorial y autor 
estaban acusados ante el temido Tribunal 
de Orden Público (TOP). Prestaron decla-
ración, se les amenazó con años de cárcel y 
el tema quedó como enterrado. Los meses 
pasaban y nadie decía nada.

En 1971 fue secuestrado Los que nunca 
opinan por ser  “un libro altamente subver-
sivo e incitar a la revolución social”. Candel 
reincidía en dar la voz a los trabajadores. 
Ocho meses después, la obra se autorizó 
con la prohibición de hacer propaganda. 

Siguieron sin noticias de Ser obrero no 
es ninguna ganga hasta el 6 de marzo de 
1972 (¡tres años después!), cuando el TOP 
les informó verbalmente que había sido 
levantado el secuestro. Diversos malos en-
tendidos no hicieron realidad esta medida 
hasta el 15 de julio del mismo año, cuando 

se autorizó a sacarlos a la venta sin expo-
nerlos públicamente. Las librerías Porter 
y Bastinos colocaron los primeros ejempla-
res amontonados con otros muchos. Sólo 
dos críticos se hicieron eco de la aparición: 
Jaume Fabre y José Maria Carandell.

Otras maneras de fastidiar
La censura concretaba su represión a 
veces de manera oculta o sibilina. En 
algunas ocasiones se limitaba a obligar 
a cambiar el título: El Pueblo se titulaba 
originalmente El Pueblo, eterna víctima 
o el hijo del Gobernador. El conocido  

Treinta mil pesetas por un hombre se 
intentó titular El hombre que se escribía 
con Franco. La censura no vio ningún 
problema cuando, en 1968, la reprimida 
editorial Nova Terra presentó Viaje al 
rincón de Ademuz. Sin embargo, hubo que 
suspender la campaña publicitaria pues 
se consideró ofensiva para la guardia civil 
una frase del texto. La editorial tubo que 
pagar la multa correspondiente. Otras 
veces, como en una obra de curioso titulo, 
El perro que nunca existió y el anciano que 
tampoco, era el prólogo el que sobraba y se 
suprimió de la edición.

La lucha contra la censura
Paco Candel no se rindió nunca ante la 
censura que de manera tan brutal ampu-
tó y modificó sus escritos. Plantaba cara, 
desarrollaba lo mejor de su imaginación  

defendiendo una a una cada una de sus 
frases tachadas. Intentaba recuperarlas, 
pretendía que sus libros fueran autoriza-
dos con el mínimo de modificaciones. Ante 
una censura arbitraria, surrealista, irra-
cional, argumentaba intentado demostrar 
que staban equivocados. Era tanta la in-
tensidad de su insistencia que en alguna 
ocasión ganó la partida al lápiz rojo por 
agotamiento.

Impresionante es lo ocurrido a su obra 
Diario para los que creen en la gente. El 
conocido censor Faustino Sánchez Marín, 
ante una novela donde la ternura y la tris-
teza impregnaban sus páginas, no dudó en 
modificar, cambiar o amputar textos en 110 
páginas de las 292 que componían la obra.

Candel presentó a la censura un recur-
so que tenía una extensión de 50 folios. 
Venció, pero dudamos que convenciera, 
incluso cabe la posibilidad de que Sán-
chez Marín no entendiera o no se leyera 
el escrito. El resultado fue sorprendente: 
se salvó el 80% del texto que se quería 
eliminar.

Candel, convencido de la arbitrariedad 
de la censura, no tiraba nunca los textos 
censurados y en algunas ocasiones basó en 
ellos nuevos libros que, curiosamente, eran 
autorizados. Por ejemplo, algunas de las 
partes de la novela corta Richard, publica-
da en 1964, provienen de los textos censu-
rados en Échate un pulso, Hemingway.

Y es que, como manifestó Luis Goyti-
solo en una ocasión, “la censura política 
es una lucha que libra el poder político 
contra el tiempo, es decir, una batalla per-
dida de antemano, ya que, a largo plazo, 
lo que se quiere impedir que sea conocido 
acaba siendo conocido. Ahora bien, sería 
ingenuo suponer que el censor ignora este 
hecho. Sucede solamente que lo que de 
veras le importa no es tanto la posteridad 
como el presente: prohibir aquí y ahora”.

Candel nunca tiraba 
los textos censurados y 
a veces los ‘coló’ como 
nuevos y se publicaron 

La censura actuó 
directamente sobre al 
menos 18 títulos de los 
31 que Candel escribió 
antes de morir Franco
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Josep M. Huertas i Lluís Permanyer acaben 

de publicar dos llibres sobre Barcelona. 

Carrer els ha proposat un joc: destacar les 

imatges preferides de l’obra del company. 

Ciutat lletja o desapareguda

B
☞	Pàgina 51. El paisatge del do-
lor, de la injustícia, de lʼexplotació 
concentrat en una zona on eren 
condemnats a amuntegar-se els 
altres catalans. Era una Barcelona 
desconeguda, ocultada, que no-
més uns pocs ciutadans sabien 
de la seva existència. Només la 
fotografia podia comunicar lʼabast 
dʼaquell inframón. Una imatge que 
em fa pensar en els camps de 
concentració de 1939 per als re-
publicans espanyols a les platges 
del costat de Perpinyà.

☞
	  Pàgina 24. El modernisme i el gòtic són els dos estils que han per-

sonalitzat Barcelona. Malgrat això, el modernisme fou objecte dʼuna fòbia 
destructora com no ha patit mai cap altre estil arquitectònic. La mutilació 
de la planta noble de la casa Lleó i Morera, projectada per lʼarquitecte Llu-
ís Domènech i Montaner, és una de les accions vandàliques més brutals 
que va sofrir el paisatge urbà, en quedar a la vista de tothom les ferides 
que li havien causat. El pitjor fou que les dues escultures de lʼEusebi Ar-
nau, que podien haver estat preservades i guardades, van ser trencades 
a la vorera a cops de mall. Els noucentistes odiaven el modernisme.

☞	Pàgina 35. El gran fotoperio-
dista Frederic Ballell, injustament 
oblidat fins fa molt poc, va captar 
aquesta imatge punyent, tot i que 
va saber fer-ho amb una gran ten-
dresa. Lʼestètica, revestida dʼun 
humanisme i dʼun sentit de lʼopor-
tunitat esclatants, no em fa pas 
oblidar la denúncia que ho lliga 
tot. No solament és un treball que 
esclavitzava les dones, sinó que 
les condicions en què aquestes 
sʼhan vist obligades a fer-lo enca-
ra agreuja lʼescena. La presència 
del nen és un detall que no ha de 
passar inadvertit.

☞	 Pàgina 51. Uns records 
personals em vénen a la 
memòria en mirar aquesta 
fotografia tan eloqüent dʼuna 
postguerra en la qual faltava 
de tot. Jo anava llavors cada 
dia a col·legi amb tramvia i em 
divertia pujar-hi i també baixar-
ne quan anava a tota velocitat 
pel carrer de Muntaner. Potser 
per tot això vam creure que el 
progrés passava per la supres-
sió dels tramvies.

☞
	  Pàgina 51. El Molino quan encara era alegre i feia feliços a tants espectadors que hi desfilaven. Aquest 

escenari mʼevoca lʼintens paisatge teatral del Paral·lel, que en uns pocs anys sʼha convertit gairebé en un 
desert. Sʼha malbaratat de manera absurda un barri encisador, maliciós com un gra de pebre als llavis. LʼAjun-
tament, en promocionar lʼautàrquica Ciutat del Teatre, va condemnar el Paral·lel a lʼagonia. El Molino és una 
mena dʼesquelet que encara està pendent de solució, mentre que lʼArnau ja lʼhan sentenciat.

comenta alguns aspectes 
del llibre La Barcelona des-
apareguda, de Josep M. 
Huertas i Guillem Huertas, 
que ha estat reeditat per An-
gle al 2005.

Lluís Permanyer

Lluís Permanyer / Josep M. Huertas
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☞	Lʼau-
tobom-
bo. León 
Escribano 
va	decidir 
envair la 
vorera per 
fer conèixer 
el negoci 
que tenia a 
Muntaner, 
35, i el 
1980 li va 
encarregar 
a un tal 
R. Capron 
aquest pa-
nel ceràmic 
a terra, que 
segueix agredint-nos -és francament lleig- per dues raons: apropiació del que és de tots, el carrer, i manca 
dʼutilitat, ara que el negoci dʼEscribano va fer figa (pàg. 17).

☞
	 La dictadura de les companyies de serveis. 

Denuncia Permanyer lʼaspecte de pals i fils que 
la poderosa Endesa manté arreu com un record 
de quan el país era ben pobre. Cada any Endesa 
guanya milions però mai no acaba dʼarreglar 
aquesta fórmula periclitada de fer arribar el llum 
elèctric a les cases. LʼAjuntament, sempre tan 
complaent amb els poderosos, tampoc no exigeix 
que ho faci (pàg. 31).

☞
	 Els monuments fallits. Si féssim un recorregut 

pels monuments més poc reeixits de la ciutat, tindríem 
força feina. Lluís Permanyer ens dóna un cop de mà 
mostrant-nos-en uns quants. Un dels més decebedors 
és el que Víctor Ochoa va fer a la memòria del finan-
cer i polític de la Lliga Francesc Cambó, que esvera 
el personal que travessa la Via Laietana a lʼalçada del 
carrer de Jonqueres. No és, ja ho hem dit, un cas iso-
lat. En podríem fer una ruta ben galdosa… (pàg. 42).

☞	Lʼimperi 
de lʼhorterada. 
Lʼornamentació 
exterior es va 
imposar a la 
segona meitat 
del segle XX 
i va portar a 
exemples tan 
horribles com 
el de lʼedifici 
aixecat on fa 
anys va existir 
la fàbrica de 
cervesa Moritz 
(Casanova, 
2). Els rombs 
de colors i 
la façana de 
metall i vidre 
componen un 
conjunt que és 
per anar-seʼn 
corrents (pàgs. 

☞
	 La substitució dolenta. El periodista Josep Pernau, en veure per primera vegada lʼhotel Plaza al rovell de 

lʼou de la plaça dʼEspanya, no es va poder estar de dir que semblava una construcció de “cinexin”. Permanyer 
critica la tipografia del rètol, que correspon del tot a un edifici malgirbat, obra dels arquitectes Jordi Garcès i 
Enric Sòria. El pitjor és que van substituir un edifici molt millor, el del rellotge, obra de Nicolau Maria Rubió i 
Tudurí (pàg. 24-25).

☞
	 Contra el xamfrà de Cerdà. Lʼenginyer Ildefons Cerdà va idear una so-

lució original per als seus blocs de cases, el xamfrà. Sol ser lluminós i permet 
a més una millor conducció en automòbil. Tanmateix, la perversió també és 
ben present en alguns casos, com en aquest bar del passeig de Sant Joan 
que fa cantonada amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret. El seu nom és 
Alaska i forma part de la història delictiva de la ciutat, ja que és el darrer lloc 
on es va veure viva Carmen Broto, la prostituta que va inspirar una novel·la 
tan bella com Si te dicen que caí, de Juan Marsé. Per descomptat, no va ser 
el xamfrà el que va inspirar lʼescriptor… (pàgs. 138-139).

explica que “hi ha moltes 
formes de lletjor que ens fan 
nosa cada dia. El veterà pe-
riodista Lluís Permanyer, 
un cronista de sempre, ha 
tingut lʼencert dʼidentificar-
ne unes quantes”. Són els 
seus comentaris sobre el 
llibre La Barcelona Lletja, 
amb textos i fotografies de 
Lluís Permanyer, editat en 
segona edició al maig de 
2004 per Àmbit Serveis 
Editorials.

Josep M. Huertas
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Breus 
de barri●

BORDETA

Tancament a Sant Medir
Josep Pons, de la Comissió 
de Veïns de la Bordeta, 
informa que els dies 3, 4 i 5 
de juny es tancaran a Sant 
Medir per protestar per la 
falta dʼinformació per part de 
lʼadministració. Es va crear 
una comissió de participació 
per a temes importants com 
lʼampliació de lʼestació de 
Sants, el TGV i Can Batlló i no 
sʼha reunit des de fa més dʼun 
any. No volen ser comparses.

NOU BARRIS

Cotxeres Borbó
Després de molts anys de 
lluita dels veïns de Torrellobeta 
i un notable retard sʼha 
arribat a un acord entre 
lʼAjuntament i una comissió 
formada per nou associacions 
per actuar al solar que han 
buidat les cotxeres. Als seus 
23.000 metres quadrats 
sʼemplaçaran tota una 
sèrie dʼequipaments (taller 
ocupacional, poliesportiu, 
residència sanitària, CAP, 
casal de barri i biblioteca). 
També es construirà un edifici 
que albergarà la seu de la 
conselleria de Benestar Social 
de la Generalitat. Sʼha rebaixat 
lʼalçada dels edificis i no es 
construiran els 10HJ previstos.

TAXONERA

Sense indemnitzacions
La Generalitat arreglarà 
totes les esquerdes que han 
sortit al barri amb motiu de 
les obres del metro, però no 
indemnitzarà els veïns que 
havien reclamat 500 euros. La 
Generalitat ha manifestat que 
algunes esquerdes es deuen 
a les obres del metro i altres 
a les deficiències estructurals 
dels habitatges.

PLAÇA VILA DE MADRID

Retiren les pancartes
A finals de maig el veïnat va 
decidir interrompre la protesta 
que portava a terme ja que 
consideren que la plaça està 
més neta i les reformes 
continuaran. LʼAjuntament 
ha realitzat alguns canvis al 
mobiliari urbà per no afavorir 
els comportaments incívics. 
També sʼestà regant amb 
més freqüència la gespa per 
evitar que la gent hi pernocti. 
Lʼassemblea vigilarà que 
sʼacompleixi lʼacord.

TURÓ DE LA PEIRA

Cobraran danys morals
Les 98 famílies desallotjades 
al gener perquè es van 
enderrocar els seus habitatges 
per falta de seguretat cobraran 
10.000 euros en concepte de 
danys morals. El tracte iguala 
les condicions donades als 
veïns del Carmel. El dia 6 de 
maig el districte va començar 
lʼenderrocament de lʼúltim bloc 
dʼhabitatges amb aluminosi. 
Des de lʼesfondrament 
ocorregut al 1990 han passat 
més de 15 anys. Continua 
pendent al rehabilitació dʼuns 
centenars dʼhabitatges.

SANTS
IRIS MARTÍN●

La manca dʼespais on el teixit 
associatiu de Barcelona pugui 
desenvolupar les seves activi-
tats sembla un mal endèmic a 
la nostra ciutat. En els darrers 
mesos i per un motiu ben trist, 
lʼEsplai Turons del barri de Sants 
ha reobert aquesta reivindicació. 
Després de vint anys dʼutilitzar i 
gestionar els baixos del número 
vuit del passatge Serra i Arola, 
incloent les activitats educati-
ves en temps de lleure per una 
cinquantena de nens i nenes, 
lʼEsplai Turons es veia obligat a 
abandonar el local. 

El passat mes dʼoctubre de 
2004, el col·lectiu de monitors 
i monitores rebia una trucada 
de la Secretaria de Joventut de 
la Generalitat, arrendadora de 
lʼimmoble, informant-los que ha-
vien dʼabandonar el local el 31 
de desembre. La immobiliària 
reclamava la revisió del contrac-
te de lloguer (en base a la Llei 
dʼArrendaments Urbans), per in-
crementar-lo dels 600 euros que 
es pagaven a 1.800. Una quantitat 
que la Secretaria de Joventut no 
estava disposada a pagar i que, 
evidentment, tampoc podia coste-
jar el col.lectiu de monitors, pares i 
mares de lʼEsplai Turons.

“No ens esperàvem res del 
que ens va passar, va ser un 
cop baix i vam haver de reacci-
onar molt ràpid”, explica Núria 
Tarragó, monitora de Turons. El 
temps que seʼls oferia era quasi 
una ofensa: en dos mesos havien 
de buscar local i solucions per no 
veureʼs obligats, també, a cessar 
la seva activitat. I mentrestant, 
mirar amb impotència i recel 
com el mencionat espai, que sʼha 
utilitzat fins ara per a una tasca 
altruista i educativa, es conver-
teix en una tenda de la franquícia 
Schlecker.

Deslocalitzar el problema

A partir del moment en què es van 
veure al carrer, es van disparar les 
idees i lʼenergia dels integrants del 
col·lectiu Turons. Considerant que 
es tractava dʼuna entitat més aviat 
petita, amb pocs mitjans, es va 
acordar que lʼestratègia a seguir, 
llargament discutida en assem-
blees extraordinàries, sʼhavia de 
basar en deslocalitzar el proble-
ma. En fer-lo extensible a altres 
entitats del barri que es trobaven 
en la mateixa una situació.

Aquest era el cas dels Cas-
tellers de Sants o dels Diables 
de Sants. A més a més, el barri 
compta amb el precedent imme-
diat de lʼEsplai Picarol, que al 
2000 van ser foragitats del local 
annex de lʼesglésia de Santa 
Maria de Sants. “Ens vam adonar 
que no estàvem sols, que era un 
problema del barri, de Barcelona 
en general -afirma la Núria-, i quan 
et toca et mous, no només per tu 
sinó també pels altres”.

Els Turons, amb el suport i col-
laboració dʼaltres entitats del barri, 
van iniciar les mobilitzacions, 
mediatitzant el problema, recollint 
centenars de signatures, impri-
mint samarretes -amb el lema 
“volem un local”- i manifestant-se 
pels carrers del barri. Potser per 
la persistència de la reclamació, el 
districte ha acabat ubicant la seu 
de lʼesplai en una petita oficina al 

carrer Miquel Àngel, i les activitats 
dels nens i nenes prossegueixen 
en diferents espais de la ciutat. 
Però la gent dels Turons no està 
disposada a callar: el proper 2 
de juliol han organitzat una festa 
popular a la plaça de Sants, amb 
tallers, activitats i concerts per a 
tothom.

La Taula de Joves

El cas recent de lʼEsplai Turons ve 
a revifar una polèmica ja present 
al barri dʼençà el desallotjament 
dʼuna munió dʼassociacions infan-
tils i juvenils de la Casa del Mig 
de lʼEspanya Industrial per fer-hi 
unes oficines. La Taula de Joves 
es va crear aleshores per donar 
cabuda a aquells grups o entitats 
que sʼhavien quedat, literalment, 
al carrer.

LʼAlba Morancho, una monitora 
dels Turons que sʼha sumat a la 
Taula de Joves, explica que és un 
grup que “busca respostes a les 
necessitats de les associacions i 
moviments infantils i juvenils de 
Sants i Hostafrancs, i lluita per a 
la recerca dʼespais per als joves 
i dels joves del barri”. La JERC, 
Maulets, alguns esplais com Sant 
Medir, Escues, Xiroi o el mateix 
Turons, Artixoc i associacions 
solidàries com AGON o Tija, es re-
uneixen lʼúltim dimecres de cada 

mes per donar entitat al col·lectiu. 
Estan en el procés de redacció 
dʼestatuts i participaran en comú 
al Firentitats de Sants a finals de 
maig. “En el fons -comenta lʼAlba-, 
és una cosa ben senzilla: es tracta 
dʼunir-se i treballar plegats per a 
tenir més força”.

Caldrà veure si les institucions 
públiques es disposen a proposar 
solucions polítiques a les entitats 
que, nodrint-se de la col.laboració 
altruista i desinteressada de la 

joventut barcelonina, demanen 
seus socials pròpies. El debat 
obert en relació a les associaci-
ons infantils i juvenils, com lʼEs-
plai Turons, deixa al descobert 
les contradiccions de la política 
de màrqueting de lʼadministració: 
dʼuna banda incita a la participa-
ció ciutadana i de lʼaltra no dóna 
resposta a les iniciatives que sor-
geixen del teixit social.

DANI CODINA
Local on hi havia la seu de lʼEsplai Turons. 

La lluita de lʼEsplai 
Turons revifa 
la polèmica pel 
desallotjament
de les entitats
de la Casa del Mig

Sants vol locals associatius

Marxa contra lʼespeculació
DIAGONAL-PONENT
REDACCIÓ●

La Plataforma Diagonal-Ponent, 
que agrupa tota una sèrie dʼen-
titats socials i veïnals, continua 
la seva lluita contra la macrocon-
centració urbanística que planeja 
sobre aquesta gran zona urbana 
que afecta diferents municipis de 
lʼàrea metropolitana.

Sota el lema “Abajo las mura-

llas de la especulación urbanísti-
ca”, el passat dia 2 de juny es va 
convocar una marxa de denúncia 
que apel·lava la Generalitat i els 
ajuntaments implicats demanant 
una planificació integral i raonable 
de tota la zona afectada. La de-
fensa de la vall agrícola de Sant 
Just, la denúncia del pla Caufec 
a Esplugues, la reivindicació de 
Can Rigalt a lʼHospitalet, la lluita 

contra la possible especulació 
amb els pactes amb el Barça i la 
demanda dʼequipaments són llui-
tes presents (i, segurament, fu-
tures) entre les diferents entitats 
de la zona, que tenen molt clara 
la necessitat dʼunificar forces per 
fer reaccionar unes administraci-
ons que troben enrocades en els 
seus respectius territoris i que no 
poden o no volen tenir la visió de 

conjunt que sí està demostrant la 
iniciativa privada. La marxa, que 
es va realitzar en múltiples i vari-
ats mitjans de transport -autobus, 
cotxe, bici, patins, caminant...- va 
portar els veïns del parador de 
Sant Just fins a la plaça Sant 
Jaume de Barcelona. Tota una 
demostració que la gent que hi 
viu al territori té  molt a dir sobre 
el futur dʼaquest.  

Les entitats volen 
potenciar la Taula de 
Joves per unificar la 
reivindicació dʼespais 
i treballar plegats 
amb més força
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Font dʼen Fargues reclama el Casal
FONT DʼEN FARGUES
JORDI PANYELLA●

El veïnat de la Font dʼen Fargues 
ha iniciat una sèrie de mobilitza-
cions per reclamar al mossèn de 
la parròquia de Sant Antoni de 
Pàdua, Alfons Rey, la cessió del 
Casal Familiar de la Font dʼen 
Fargues. Aquest Casal, situat a la 
cruïlla del passeig de la Font dʼen 
Fargues amb el carrer Pedrell, 
al districte dʼHorta-Guinardó, va 
quedar sota propietat de la parrò-
quia després de la guerra civil, tot 
i que la compra i lʼús havia estat, 
i és, de diverses entitats del bar-
ri. Des dʼaleshores, el Casal, tot 
i disposar dʼuna assemblea de 
socis, basa el seu funcionament 
en uns estatuts inconstitucionals 
dels anys 50 que la parròquia sʼha 
negat a modificar. 

Durant molts anys la parrò-
quia sʼha desentès del Casal, 
tant de les activitats que sʼhi 
realitzaven com del seu mante-
niment, fet que contrasta amb 
les nombroses reformes que ha 
realitzat a lʼesglésia i a la casa 
parroquial. El Casal sʼha mantin-
gut com a espai de trobada de 
múltiples entitats, però això no 
nʼha evitat el seu deteriorament. 
El veïnat, cansat de la passivi-
tat de la parròquia davant del 
deteriorament de lʼespai, inicià 
negociacions amb lʼAjuntament 
i el Bisbat per a aconseguir-ne 
la cessió o venda a lʼAjuntament 

fa quatre anys. Es volia que 
lʼAjuntament pogués invertir en 
la seva rehabilitació.

La Font dʼen Fargues és lʼúnic 

barri de Barcelona que no disposa 
de centre cívic. Tot i que els partits 
polítics presents a lʼAjuntament de 
Barcelona inclogueren als seus 
programes electorals del 2003 “la 
recuperació del Casal de la Font 
dʼen Fargues”, i fins i tot al Pla 
dʼActuació Municipal 2004-2007 
hi ha una partida de 60.000 euros 
prevista per al Casal, fins al mo-
ment no sʼha avançat. 

Els dies 24 dʼabril i 8 de maig, 
lʼAssociació de Veïns i la Junta 
del Casal (que agrupa a les en-
titats que realitzen activitats al 
Casal) convocaren assemblees 
de veïns per discutir lʼestratègia 
de mobilitzacions per reclamar 
una solució al futur del Casal. A 
les assemblees, que reuniren un 
centenar de persones cada ve-
gada, sʼaprovà un manifest que 
expressava la “determinació a 
comptar amb unes instal·lacions 
adequades al servei de la cultura 
i de la gent del barri, [i els con-
vocaven] a restar amatents i a 
col·laborar en tot el que sʼanirà 
promovent, en la lluita pel nou 
Casal de la Font dʼen Fargues”. 
També sʼaprovà la realització 
dʼuna acampada davant de la 
parròquia el 21 i 22 de maig, i 
una manifestació que recorrerà 
els carrers del barri el dia 4 de 
juny.

Acampada davant la parròquia

Durant el cap de setmana del 21 
i 22 de maig, la plantada dʼuna 
desena de tendes de campanya 
inaugurà el que serien dues jor-
nades festives de reivindicació. 
Durant els dos dies, un centenar 
de persones passaren, primer, pel 
taller de pancartes “El Casal soci-
al, no parroquial” o “El Casal no és 
negoci, és cultura popular”; seguit 
pel dinar popular, un bingo (no 
lucratiu), lʼactivitat infantil del Ca-
sal Xangó –que pintaren el lema 
“El Casal és barri” a una façana 
del Casal-, una batuké, un sopar 
popular, i la incondicional festa 

nocturna.
Diumenge al matí, esmorzar 

popular i a fer temps per a que a 
la una del migdia, un cop finalit-

zada la missa, una delegació de 
la Junta del Casal i lʼAssociació 
de Veïns sʼapropés al mossèn 
per lliurar-li el manifest El Casal 

és barri. El mossèn es mostrà 
favorable a vendre el Casal a 
lʼAjuntament, fins i tot plantejà 
la possibilitat de compra a 60 
anys. Alhora, va desacreditar el 
bisbat com a possible negocia-
dor, “lʼinterlocutor únic sóc jo”, 
va dir. També va manifestar que 
voldria deixar-ho resolt “abans de 
la jubilació” (prevista, oficialment, 
pel 18 de juny). El veïnat, però, 
que es considera “hereu històric 
dʼaquells que van fundar el Ca-
sal” no està disposat a acceptar 
que lʼEsglésia faci negoci amb el 
Casal. Els diners de lʼAjuntament 
han de ser per a rehabilitació, i no 
per a compra. En tot cas, el preu 
de la compra ha de ser simbòlic. 
La parròquia no pot guanyar di-
ners per la venda dʼun espai que 
fou construït pels veïns, i que, 
després, tot i quedar en mans 
de la parròquia, foren els propis 
veïns qui el pagaren. 

Perill dʼespeculació

Una de les solucions proposa-
des pel Bisbat fou la permuta 
dʼun espai municipal a canvi de 
la cessió del Casal. Aquesta, 
però, ha aixecat les queixes del 
veïnat, ja que sospiten que la 
parròquia o la pròpia Església 
pugui especular amb aquest nou 
terreny. 

Mossèn Rey, polèmic des de 
la seva arribada al barri lʼany 
1995, ja va viure un enfronta-
ment amb el Casal i lʼAssociació 
de Veïns quan expulsà lʼEsplai 
Picabufa i lʼAgrupament Prat 
de la Riba dʼuns locals situats 
als baixos i al jardí de la casa 
parroquial, al·legant que amb 
els locals del Casal ja en tenien 
prou. Actualment, aquests locals 
son lʼaparcament del mossèn i 
dʼalguns membres de la Junta 
Parroquial. 

JORDI PANYELLA
Veïnes de la Font dʼen Fargues moments abans del lliurament del manifest al mossèn de la parròquia. 

El Casal de la Font dʼen 
Fargues fou construït als 
anys 20 per lʼAsociación 
de Propietarios e Industri-
ales de Fargues, Mulasa y 
sus entornos, a un terreny 
cedit pel veí Mateu Rovira, 
la família del qual encara 
viu al barri. Fins la guerra 
civil, fou lʼespai de trobada 
per a la realització dʼactivi-
tats culturals. Després de la 
guerra, i davant la crisi so-
cial generalitzada, el Casal 
passà a mans dʼun propie-
tari particular que nʼintentà 
la transformació en sala 
de festes. Fracassat lʼin-
tent, 70 persones del barri, 
feligreses de la parròquia, 
aconseguiren que la Caixa 
dʼEstalvis els donés un crè-
dit de 10.000 pessetes per 
a comprar el casal. Aquesta 
operació, però, avalada pel 
rector de la parròquia, i les 
circumstàncies històriques 
franquistes que supedita-
ven la vida social al control 
de lʼEsglésia, van fer que el 
Casal quedés en propietat 
de la parròquia. 

Durant molts anys sʼha 
creat una relació de mú-
tua convivència, i diverses 
organitzacions veïnals i 
lúdiques (esplai, teatre, 
muntanya,...) han realitzat 
activitats al Casal sense 
comprometreʼs amb la par-
ròquia, que ha mantingut 
lʼespai com a lloc de tro-
bada però sense invertir en 
manteniment.

Una mica
dʼhistòria

El Casal alberga varies entitats, el reflex de les 
quals son la diverses dʼedats presents a les as-
sembles, la dinàmica de les activitats, i lʼús que se 
li vol donar al Casal.
Casal Xangó: creat el 2004 de la fusió entre 
lʼAgrupament Prat de la Riba (1964) i lʼEsplai Pi-
cabufa (1965). Entitat dʼeducació en el lleure on hi 
participen 40 famílies amb infants de 5 a 17 anys. 
Es troben els caps de setmana per a realitzar 
activitats i excursions. A lʼestiu fan campaments 
i colònies.
Teatre: el Casal acull tres grups de teatre: El 
Casinet, Bikini i Equiliquà, amb una trentena 
dʼactrius i actors. Volen fomentar lʼafició teatral al 
barri creant un públic fidel.
Música: aprofitant la presència al barri de perso-
nes músiques, el Casal ofereix locals dʼassaig, 
sala dʼactes per a festivals i organitza cicles musi-
cals i balls de saló.
Arxiu i recerca històrica: amb lʼobjectiu de pre-
servar la memòria històrica, organitza i cerca infor-
mació del barri. Ha participat en alguna publicació 
de lʼArxiu Municipal dʼHorta-Guinardó. Ofereix un 

servei de consulta externa. 
Bar del Casal: el gestiona un grup cooperatiu de 
gent del barri. Lʼobjectiu es mantenir-lo obert com 
espai de trobada. Organitzen activitats en funció 
de les demandes que reben.

Entitats actives i plurals

J.P.
Reivindicació del Casal al mur de la parròquia.

El fet que el Casal 
sʼhagi mantingut com 
a espai de trobada 
no ha evitat el seu 
deteriorament

La parròquia no pot 
guanyar diners amb 
la venda dʼun espai 
que fou pagat
i construït pel veïnat
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LA VERNEDA DE SANT MARTÍ
ÀNGEL VALVERDE●

Lʼaparició de qualsevol llibre que 
expliqui una part de la història del 
moviment ciutadà barceloní és 
sempre una bona notícia. Acaba 
de publicar-se Records de la lluita 
per un barri millor: lʼAssociació de 
Veïns de la Verneda Alta, un exer-
cici de memòria col·lectiva sobre 
lʼevolució de la Verneda de Sant 
Martí i dʼuna de les seves barria-
des, la Verneda Alta.

El tractament de les lluites que 
van portar a la millora del barri és 
força original. Com diu Josep Maria 
Huertas en el pròleg: “El llibre que 
teniu a les mans no descriu només 
les lluites urbanes, sovint es deté en 
el detall que a alguns els pot sem-
blar insignificant, com ara el record 
dels camps de cols i de les pudors 
de la fàbrica Roig. No menystinguin 
aquestes evocacions, són igual-
ment visions i olors que formen part 
de la història col·lectiva”.

Records... sʼestructura en ca-
pítols que no segueixen un ordre 
cronològic. Parteix de la situació 
de la ciutat i del moviment ciutadà 
en els anys setanta per, a continu-
ació, descriure dos dels fets que 
van imprimir un segell dʼoriginali-
tat a lʼAssociació de Veïns de la 
Verneda Alta: lʼelaboració dʼun Pla 
Popular, que contenia una mena 
de visió final del que havia de ser 
el barri, i les condicions polítiques 
dʼuna època predemocràtica que 
sʼhavia de superar, sempre des de 
lʼòptica dels interessos del  barri 
i per sobre dels interessos dels 
nombrosos partits polítics que hi 
participaven.

Deu reivindicacions

La part central del llibre es dedica 
a lʼanàlisi, una per una, de les 
reivindicacions que van acabar 
per canviar la fesomia del barri. 
Un corrent subterrani uneix totes 
les lluites: la idea de com era un 
indret i com és ara (o com podia 
haver estat).

Els autors han concentrat les 
lluites en deu de ben significatives 
per al barri: la plaça de la Verneda 
(on hi havia dʼanar una església); 
la rambla de Prim (per on havia de 
passar, elevada, la perllongació 
de lʼactual ronda del Mig); el solar 
de la fàbrica Vila (una lluita com-
plexa en la qual intervingueren 
Associació, Ajuntament, propietat 
i treballadors de la fàbrica); el so-
lar del Pont del Treball (on havia 
dʼanar una escola de formació 
professional); lʼescola dels Horts; 
el parc de Sant Martí; lʼeradicació 
del barraquisme (qui seʼn recorda 
avui de la Perona?); els locals de 
lʼAssociació; el poliesportiu i la pis-
cina; i lʼavinguda Guipúscoa (que 
portava aparellada la construcció 
de la línia 2 del Metro).

Però no tot és pedra

La segona part del llibre ens parla 
dels aspectes culturals i de creació 
dʼuna identitat pròpia del barri. La 
recuperació de la cultura catalana 

ocupa una part molt important 
de les activitats de lʼAssociació: 
recuperació de la llengua i de les 
festes pròpies.

A les classes de català sʼafegei-
xen ràpidament les celebracions 
de la Festa Major (11 de novem-
bre, Sant Martí), Carnaval, Sant 
Jordi, Sant Ponç, Sant Joan... 
prenent el carrer com a lloc de tro-
bada no només reivindicativa sinó 
també festiva.

Una mirada endins

Aquest és el nom del capítol dedi-
cat a lʼorganització interna de lʼAs-

sociació: les vocalies, el butlletí i 
la relació amb dʼaltres membres 
del moviment ciutadà. A les clàssi-
ques vocalies dʼurbanisme, ense-
nyament, sanitat, cultura, dones... 
sʼafegeix en el cas de la Verneda 
Alta un esplai per a nens i nenes 
(anomenat Asvever, fent servir 
lʼacrònim del nom de lʼAssociació). 
Aquest esplai va ser la llavor dʼuna 
sèrie de noves entitats: lʼAssocia-
ció Sant Martí Esport, el Centre de 
Solidaritat de la Verneda i un grup 
dʼanimació.

La part final del llibre conté 
quatre annexos: la transcripció del 
text del Pla Popular de 1978 (es-

garrifa llegir moltes de les deman-
des que llavors es feien i que a dia 
dʼavui encara no són una realitat); 
lʼestudi sociològic Les gents de la 
Verneda (1970-2000), on es com-
paren les dades de la Verneda 
Alta amb una diferència de trenta 
anys, mostrant els evidents canvis 
de lʼestructura social; un índex 
dels textos El meu record, que han 
estat escrits per una cinquantena 
de col·laboradors, tot explicant la 
seva experiència personal; i, final-
ment, les juntes directives entre 
1975 i 1996.

Sobta aquest annex final 
perquè els autors han volgut pre-

meditadament no incorporar cap 
nom de cap persona al llarg de 
tot el llibre... per allò de no oblidar 
ningú. També perquè un dels trets 
característics de lʼAssociació va 
ser la manca dʼinterès per accedir 
a qualsevol càrrec de la junta i la 
fugida sistemàtica de qualsevol 
tipus de protagonisme que no fos 
el col·lectiu com a entitat.

El meu record

Els llibres que descriuen les 
lluites ciutadanes solen tenir un 
problema: la repetitiva enumeració 
de reunions, manifestacions i 
dades tècniques. Records... ha 
superat aquest entrebanc amb 
la inserció de les experiències 
personals (íntimes, en alguns 
casos) de molts antics membres 
de lʼAssociació.

Per fer-nos una idea de per on 
van aquestes impressions només 
cal repassar alguns dels títols: 
Megàfon en mà, Una organització 
ciutadana forta, Dones i màqui-
nes, Aquells dies de setembre 
de 1982, Un polideportivo para 
muchos y muchas, Mirando hacia 
atrás con orgullo, Un pasado con 
mucho futuro por delante, Diccio-
nari de sentiments...

Si la lectura del text del llibre 
ens ajuda a conèixer lʼorigen de 
lʼactual barri, la dels epígrafs El 
meu record ens orienta sobre els 
impulsos personals que el van fer 
possible. Un dʼells lliga passat i 
futur tot dient: “Ahora luchamos 
en los diferentes frentes de una 
extraña organización que propug-
na que “Otro mundo es posible”, 
como en otro tiempo propugnaba 
que “Otro barrio era posible”.

LLUÍS MORAL
Tanca publicitària “adaptada” a la lluita veïnal per una escola de formació professional. 

Records de com la Verneda de Sant Martí 
es va transformar en un barri millor

Records de la lluita per un barri 
millor és un llibre coral. No no-
més pels vuit autors dels textos 
sinó perquè han col·laborat una 
cinquantena de persones que,  
en algun moment, havien tingut 
contacte amb lʼAssociació i han 
deixat lʼempremta dels seus re-
cords personals.

La idea de fer un llibre va néi-
xer en el sopar de celebració del 
vintè aniversari de lʼAssociació, 
allà pel 1995. Un grup dʼhis-
tòrics van decidir posar negre 
sobre blanc les experiències 
viscudes.

Dʼentre ells, dues persones 
van donar una especial em-
branzida al projecte: Lluís Moral 
i Rosa Maria Pascual. Dissorta-
dament, la seva desaparició va 

alentir la producció del llibre. 
Hi havia, però, un deute moral 
amb ells i lʼany 2000 es van re-

prendre els treballs. Amb noves 
incorporacions, lʼequip dʼautors 
va quedar definitivament format: 
Eulàlia Pons, Marisa Manera, 
Montse Clotet, Francesc Rei-
na, José Ángel Borlán i Josep 
Toda.

Tots sis sʼencarregaren de 
demanar els textos dels col-
laboradors i de parlar amb 
lʼAjuntament, la Fundació Bofill 
i lʼAssociació Sant Martí Esport 
per fer possible lʼedició.

Sota lʼaixopluc de la Societat 
dʼEstudis de la Verneda de Sant 
Martí recolliren les darreres 
dades i demanaren al geògraf 
César Aguado lʼactualització 
de lʼestudi sobre la població 
del barri que sʼhavia publicat 
el 1978.

Un llibre coral, un deute moral
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Discos Castelló:
Des de 1933, especialistes en música

Tallers, 3 (clàssica)
93 318 20 41
Tallers, 7

93 302 59 46
Tallers, 9 (overstoks)

93 412 72 85
Tallers, 79
93 301 35 75

La Maquinista
Pg. Potosí,2, local C4

93 360 80 78

Oficines-magatzem
(majorista)
Molinot, 53

Polígon industrial Camí Ral
08850 Castelldefells
Tels: 93 394 34 00

93 442 34 47 / 93 442 35 05
Fax: 93 441 96 75

93 329 73 21

www.discoscastello.es

En els darrers anys se sent a parlar cada 
vegada més del fenomen de pisos buits, 
sobretot a mitjanes i grans ciutats, on el 
parc d’habitatges de promotors privats 
no deixa de créixer i els preus, de forma 
paral·lela, continuen augmentant. La 
Generalitat de Catalunya, a través del De-
partament de Medi Ambient i Habitatge, 
vol aconseguir que es posin en el mercat 
el major nombre possible de pisos deso-
cupats amb l’objectiu de facilitar l’accés 
a col·lectius amb dificultats per entrar al 
mercat lliure de lloguer. A més, es pretén 
que els propietaris, gràcies a la mediació 
de la Generalitat, recuperin la confiança 
en els possibles arrendataris, perdin la por 
als impagats i als procediments d’anul-
lació de contracte i tinguin la garantia que 
recuperaran l’habitatge en bon estat.
L’Administració catalana, a través del Pla 
per al dret a l’habitatge, ha creat dues 
propostes per reduir el nombre d’habitat-

ges buits: el lloguer directe del propietari 
a través de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social, i la cessió d’habitatges 
als gestors de borses municipals o a 
l’empresa pública Adigsa, del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge, que 
administra i gestiona el parc d’habitatges 
públics de la Generalitat. En els dos 
supòsits, els propietaris poden sol·licitar 
fins a 6.000 € d’ajuts a fons perdut per 
a la rehabilitació del pis, sempre que 
aquest hagi estat desocupat com a mí-
nim el darrer any.

Condicions per accedir a la Xarxa
A través de la Xarxa de Mediació, el 
propietari podrà tramitar el lloguer amb 
les borses municipals o supramunicipals, 
que comptaran amb el suport i l’asses-
sorament d’Adigsa. Quines condicions 
s’han d’acomplir per formar part de la 
Xarxa? L’habitatge haurà d’estar dis-

ponible durant un mínim de cinc anys i 
la borsa li proporcionarà la tutela i una 
assegurança de fiança i multirisc per 
un període de dos anys (per cobrir les 
despeses legals en cas d’impagament o 
desperfectes en el pis). 
En el cas de la cessió, el propietari haurà 
de lliurar l’habitatge a l’Administració per 
un període de sis anys i, a canvi, cobrarà 
seixanta quotes. A Barcelona seran apro-
ximadament de 630 € per un habitatge 
de 70 a 120 m2. Un cop acabat el termini, 
se li tornarà en bones condicions. El pis 
ha de portar buit, com a mínim, dotze 
mesos, no ha de tenir cap qualificació de 
protecció i no ha de superar la superfície 
de 120 m2. El propietari podrà rebre fins a 
6.000 € per haver fet obres de rehabilita-
ció en els sis mesos anteriors a la cessió. 
Del cost de les reformes, 6.000 € seran a 
fons perdut i la resta, fins a cobrir l’import 
total, es descomptaran de la renda.

Reduir els pisos buits,
fomentar el lloguer assequible

Anunciaʼt a
La Veu del Carrer!

93 412 76 00
carrer@lafavb.com

NATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICA
Artesania y música de los pueblos indígenas

ARTE-SANO

INCAS
C/. Boqueria, 21 • Tel. 93 301 97 34 • Fax 93 304 02 39

C/. Bxda. Llibreteria, 9 • Tel./Fax 93 268 34 73
08002 BARCELONA

e-mail: incas@logiccontrol.es

NATIVOS DE AMÉRICA
Artesania y música de los pueblos indígenas

C/ Boqueria,21 ● Tel. 93 301 97 34 ● Fax 93 304 02 29
C/ Baixada Llibreteria, 8 ●  Tel./Fax 93 266 34 73

08002 BARCELONA
e-mail: incas@logiccontrol.es
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Políticamente correcto
Coleccionable ilustrado de aquellos términos de actualidad

que fijan y dan esplendor a la condición humana

Alfonso López

MEDIÁTICO: Posición similar a la que ocupa el mandril dominante 
cuando se sitúa encima de una roca o un palo y es contemplado 
por todos lo suyos. Eso sí, por vía del papel couché o terrestre 
digital. Sociedad mediática: la que para ser feliz desearía estar 
siempre encima de un palo y sea cual fuere el palo.

OPTIMISTA: Tipo peligrosísimo, pues por su culpa, cuando el 
vaso está medio vacío nadie corre a llenarlo.

PROPIETARIO INMOBILIARIO: Estado superior de la evolu-
ción. Convierte a cualquier primate en un soberano dispuesto a 
defender con uñas y dientes cualquier superfície de 30 m2 ante 
cualquier guardería o servicio público que se acerque y pueda 
devaluar su posesión. A veces suele reclamar guarderías u otros 
servicios públicos. 

SI NECESSITES UN
TAXI, TRUCA'NS

BARNA
TAXI

93 357 77 55

Carmel: no sʼarriba al fons 

BARCELONA
AVBAT I FAVB●

La Federació dʼAssociacions 
de Veïns i Veïnes de Barcelona 
(Favb) i la Asociación de Vecinos 
de Barcelona Áticos y Terrazas 
(Avbat) demanen a lʼAjuntament 
de Barcelona que decreti una 
moratòria i revisi i actualitzi la nor-
mativa municipal que considera 
il·legals uns 50.000 habitatges a la 
ciutat de Barcelona que vulneren 
els articles 222.7 y 229 de les nor-
mes urbanístiques.

LʼAjuntament persegueix selec-
tivament els propietaris dʼaquests 
50.000 habitatges i sanciona amb 
multes coercitives de 3.000 eu-
ros els veïns basant-se en el Pla 
General Metropolità aprovat lʼany 
1976. Considerem que cal revisar 
aquesta normativa i, a més a més, 
fer públiques dʼara en endavant 
les condicions en què aquest tipus 
de construccions i/o tancaments 
es poden dur a terme. Cal que 
aquesta normativa sigui àmplia-
ment difosa entre els instal·ladors 
i les comunitats de propietaris de 
manera que dʼara endavant tot-
hom sàpiga quines són les condi-
cions que han de complir.
La Favb i lʼAvbat consideren des-
proporcionades les sancions que 
sʼestan aplicant, que són abusives 
per a un salari mig dʼuna família, 
estimat en 19.802 euros bruts 

anuals. De forma especial, quan 
aquesta ha estat sovint la solució 
dʼaquelles famílies de baix poder 
adquisitiu que no han pogut optar 
a un canvi dʼhabitatge.

Les principals raons exposades 
pels veïns que realitzen aquests 
cobriments són:

1. Protegir lʼhabitatge i la fa-
mília de la pol·lució acústica i 
ambiental. La mitjana acústica a 
la ciutat de Barcelona arriba als 

68,83 decibels. Els nivells més 
alts de sorolls sobrepassen els 
75 decibels, molt per sobre dels 
estàndards acceptats a Europa.

2. Protegir lʼhabitatge de 
temperatures extremes. La mit-
jana de temperatures màximes a 
Barcelona arriba el mes dʼagost als 
35º C, i la mitjana de temperatures 
mínimes, als 4º C el mes de gener. 
Amb unes temperatures màximes 

de 40º C i mínimes de -2º C.
3. El nou estil de vida familiar 

que es dóna a les ciutats, així 
com lʼincrement dels preus de 
lʼhabitatge a Barcelona, condueix 
a què els barcelonins fem cada 
vegada més vida a casa, però, 
a la vegada, som més indepen-
dents. Lʼencariment de lʼhabitatge 
obliga els joves a endarrerir la 
seva sortida de la llar (segons 
les dades de lʼenquesta de Po-
blació Activa de lʼInstitut Nacional 
dʼEstadística, només el 33% dels 
joves entre 20 i 34 anys sʼhan 
emancipat, o sigui que el 67% 
segueix en el domicili del seus 
pares). Els habitatges, especial-
ment els de les classes mitjanes, 
mitjanes-baixes i baixes tenen 
poca superfície i són les que, 
prioritàriament, busquen un espai 
addicional, en aquest cas la ter-
rassa, no tant per viure en aquest 
espai, sinó per emmagatzemar 
estris i guanyar espai útil per a la 
família dins la llar.

Sol·licitem a lʼalcalde que 
decreti amb caràcter urgent una 
moratòria que paralitzi els expedi-
ents de les famílies processades, 
a fi de poder estudiar una solució 
a aquest problema. Demanen a 
Joan Clos que centri la seva gestió 
en solucionar els problemes reals 
que té la ciutat i no en crear noves 
dificultats als veïns.

Moratòria a la normativa contra 
el cobriment dʼàtics i terrasses

Els cobriments han 
estat una solució per 
a moltes famílies de 
baix poder adquisitiu 
que no han pogut 
optar a un canvi 
dʼhabitatge

CARMEL
REDACCIÓ●

Al Carmel les coses van més a poc 
a poc del què els veïns i veïnes 
desitjarien. A lʼanàlisi de lʼanterior 
número de Carrer quedaven dos te-
mes pendents: la comissió dʼinves-
tigació i la negociació dels danys 
morals per part dels veïns que tor-
naran al seu docicili i, com és lògic, 
la data dʼaquest retorn. Els acords 
van arribar a finals dʼabril: 10.000 
euros a cadascun dels afectats en 
concepte de danys morals, renova-
ció de façanes i serveis, inspecció 
de seguretat i un habitatge de llo-
ger més 500 euros per persona fins 
que tornessin a casa. Primer van 
firmar els 800 veïns representats 
per col·lectius dʼadvocats. Després, 
els 200 que representa lʼAV.

Els acords són fàcils de firmar 
però, de vegades, difícils dʼacomplir 
en la data acordada. Les 34 famíli-
es que van quedar sense habitatge 
haurien dʼhaver cobrat lʼimport cor-
responent als danys morals i no va 

ser així. Transcorregut un mes, la 
Generalitat està penalitzada en un 
20%, la qual cosa incrementarà en 
milers dʼeuros les quantitats a pa-
gar. Hi ha el compromís que el 15 
de juny no quedarà ningú fora de 
casa. El 31 de maig un centenar de 
veïns van tornar, però es veu difícil 
que es pugui acomplir amb la data 
senyalada per a la resta.

La comissió

En el nostre anterior treball afir-
màvem que la pitjor esquerda era 
la de la desconfiança política. Poc 
aportarà el treball de la comissió 
per superar aquesta situació. Els 
treballs van terminar el 13 de 
maig i en les seves conclusions 
no es fa referència al pagament 
de comissions. El nou Síndic de 
Greuges es va oferir per analitzar 
els comportaments en el moment 
dʼadjudicar les obres i no seʼl va 
citar a declarar. En lʼapartat de 
responsabilitats, lʼespectacle ha 

estat penós: pocs i dolents estudis 
geològics, irregularitats en el pro-
jecte inicial, control insuficient. És 
escandalós que durant els 70 dies 
previs a lʼesfonsament no es rea-
litzés cap control a la zona afec-
tada. Va ser com un joc de nens: 
els constructors donant la culpa 
a la direcció dʼobres i viceversa. 
La comissió termina recomanant 
al Govern que demandi les em-
preses implicades. Ja veurem en 
què queda aquesta recomanació. 
Respecte les responsabilitats 
polítiques, sʼhan limitat a ratificar 
que els únics responsables eren 
els senyors Julià i Serra, destituïts 
fa unes setmanes i, sembla, ja col-
locats en altres llocs de respon-
sabilitat de la Generalitat. El més 
greu és que no es planteja la pro-
hibició de les subcontractacions, 
aspecte de la màxima importàn-
cia. En les obres del Carmel nʼhi 
havia ni més ni menys que 18. La 
comissió deixa les portes obertes 
perquè continuïn existint.
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El moviment veïnal fa autocrítica
i encara els reptes de futur

ELIA HERRANZ

El passat 16 dʼabril la Favb va ce-
lebrar la seva 33ena assemblea,  
la trobada anual on els delegats 
repassen la gestió de lʼentitat, 
aquest cop un any després de la 
renovació de la junta. Lʼespai ele-
git va ser el centre cívic Can Basté, 
al Turó de la Peira, una tria plena 
dʼintenció, segons la presidenta 
de la Federació, Eva Fernández, 
que va recordar que el barri porta 
15 anys de lluita per lʼaluminosi -
amb lʼensurt de lʼensorrament dels 
pisos encara recent- i sʼemmarca 
en un districte de Barcelona, Nou 
Barris, que “sempre ha estat ressò 
del moviment veïnal”.

Calia fer gestos significants 
perquè lʼassemblea proposava fer 
un gens còmode exercici dʼauto-
anàlisi en un moment difícil per al 
moviment veïnal: la falta de reno-
vació generacional, la complexitat 
dels conflictes socials de la ciutat 
i les reticències de les administra-
cions, interlocutors naturals de les 
associacions de veïns, a obrir una 
participació real en la gestió dels 
interessos col·lectius. El lema de 
lʼassemblea, El moviment veïnal, 
escola de ciutadania, reivindicava 
lʼaportació i la veu del teixit associ-
atiu en un moment de desmobilit-
zació i de crítiques envers la seva 
representativitat. A lʼassemblea hi 
van participar una cinquantena 
dʼassociacions.

Lʼany del Fòrum i del Carmel

El matí es va dedicar a lʼavaluació 
de lʼinforme de gestió i econòmic, 
i el pla de treball de lʼentitat per al 
2005-2006, tots tres sotmesos al 
debat i a la votació dels delegats, 
que els van aprovar, i a la presen-
tació del projecte El barri, espai de 
convivència, que està realitzant 
un diagnòstic de les condicions de 

vida de la població de les diferents 
barriades, un resum del qual es 
pot trobar a la pàgina web de la 
Federació (www.lafavb.com).

La valoració de la feina feta va 
començar amb un reconeixement: 
la col·laboració permanent amb 
les entitats, plataformes, associ-
acions i moviments que formen 
part del teixit social de la ciutat, 
una xarxa comunicant que ha 
permès treballar transversalment 
els temes de ciutat que interessen 
a la Favb: mobilitat, medi ambient, 

urbanisme, habitatge, sanitat, 
ensenyament. El Fòrum 2004 i la 
crisi del Carmel van condicionar 
fortament lʼactuació de la Federa-
ció. Mentre lʼentitat es va reafirmar 
en la crítica al model de ciutat que 
representa el Fòrum, la crisi del 
Carmel ha tret a la llum problemes 
endèmics de les barriades i ha 
provocat una gran inseguretat als 
barris on sʼhan de fer obres, així 
com una gran desconfiança en-
vers el sistema actual de conces-
sió dʼobra pública. També es va 
reconèixer que aquests fets han 
superat a vegades la capacitat de 
resposta del moviment veïnal. La 
Favb va subratllar en aquest sentit 
la vocació col·lectiva i unitària de 
la Federació en contrast, respec-
tuós, amb les plataformes dʼafec-
tats, mobilitzades per problemàti-
ques concretes i puntuals.

Canviar amb la societat

Lʼeconomista Albert Recio va refle-
xionar sobre els reptes de les AVV 
en un escenari social ben diferent 
del que es va trobar la Favb lʼany 
de la seva fundació al 1972. Va fer 
una crida al realisme: les AVV han 
de posar-se objectius que puguin 
assolir; a lʼoptimisme: el moviment 
veïnal ha aconseguit molts dʼèxits i 
ho continua fent (com a exemples, 
la salvació del local social de La 
Violeta o el finançament de lʼas-
semblea de la Favb per part del 
districte de Nou Barris); i va ana-
litzar els canvis en les estructures 
demogràfiques i socials davant els 
quals el teixit associatiu ha de situ-
ar-se: la crisi de la cosa pública, els 

processos de privatització de la sa-
nitat i lʼensenyament, la precaritza-
ció del mercat laboral, lʼenvelliment 
de la població, la nova immigració, 
la crisi ecològica o els canvis en la 
cultura de la participació social. Els 
reptes de futur, va dir, “passen per 
lʼexigència dʼuna economia moral: 
drets mínims garantits per a tothom 
i no malbaratar els recursos; reco-
nèixer que els barris són realitats 
socialment heterogènies i la poten-
ciació dʼuna participació real”.

Lʼassemblea va continuar amb 
dos tallers, un sobre experiències 
de participació i revitalització del 
moviment veïnal i un altre sobre 
la importància del treball en xarxa 
per a la construcció de processos 
de participació ciutadana, que va 
comptar amb les experiències de 
dues entitats arrelades al districte: 
el col·lectiu okupa de Can Masdeu 
i la xarxa Nou Barris Acull. Lʼas-
semblea, que va comptar amb la 
participació de 50 AVV amb dret a 
vot que aportaven un total de 119 
vots, va aprovar 6 resolucions: 
sobre la proposta de nous barris 
de lʼAjuntament, les garanties de 
seguretat de lʼobra pública, la situ-
ació de la zona Diagonal-Ponent, 
la preservació del patrimoni indus-
trial i arquitectònic, la demanda de 
les casernes de Sant Andreu per a 
equipaments públics i contra els 
enderrocs massius a Ciutat Vella.

També hi van assistir Carme To-
losana, directora general de Rela-
cions Institucionals i Participació de 
la Generalitat, José Cuervo, regidor 
de Nou Barris, Assupta Escarp, 
regidora de Participació Ciutadana 
i Jordi Portabella, dʼERC. 

Albert Recio
i Andreu
President de lʼAV
de Prosperitat (Nou Barris)

“En el tema 
de la droga, 
les mesures 
repressives per 
elles mateixes 
no solucionen
el problema”

PUYAL

EL COR ROBAT

●CATHERINA AZÓN

56 anys. Professor dʼEconomia Aplicada de la UAB. Nascut al bar-
ri de Gràcia, des del 1974 viu a Prosperitat. Pertany a lʼassociació 
de veïns i des de fa un any nʼés el president.

Esteu en plena festa major?
Sí, ja portem 27 anys. La va inventar l’AV i avui pertany a 
la majoria d’entitats, penyes i col·lectius del barri. Les festes 
han estat importants per crear identitat de barri.

Què són les penyes?
Un grup de joves va copiar la idea de les penyes dels seus 
pobles. Recullen a la gent jove i són molt actives a les festes. 
Aquest any n’hi ha 16 i en formen part una mitjana de 50 
persones.

Com està el Pla de Reforma Interior (Peri)?
Partint d’un Pla Popular reivindiquem des dels anys 80 una 
ordenació del barri i la construcció dels equipaments que 
necessitem. El van aprovar l’any 1990 i es van comprometre 
a finalitzar-lo en nou anys. Avui, al 2005, encara hi ha coses 
pendents.

Què destacaries del barri?
Urbanísticament, la Prosperitat té un conjunt de places molt 
utilitzades. Els diferents casals són molt participats i el veï-
nat té nombroses vies per relacionar-se.

I ara, què?
L’AV, amb d’altres entitats, volem iniciar un debat que ac-
tualitzi la visió del barri, les seves necessitats i prioritats. 
Sortiran temes antics, com el fracàs escolar, i noves situaci-
ons amb l’arribada de nous veïns. S’ha d’actualitzar el Peri i 
prendre consciència que s’ha de fer realitat.

Ideal Plástica Flor per al barri?
És l’última fàbrica de Prosperitat. Ara no desenvolupa cap 
activitat productiva. És el solar més gran que ens queda per 
cobrir el dèficit d’equipaments. Al pla que aprovem entre 
tots, Ideal Plástica Flor serà una peça important.

Canviem de tema: patrulles contra els ionquis?
No en som partidaris. Al barri no hi ha hagut. La pèssima 
actuació que va tenir l’Ajuntament a Can Tunis va afectar 
més el barri de Porta.

Però, què fer amb els drogodepenents?
Som partidaris de mesures socio-sanitàries, assistencials i 
preventives. Les mesures repressives, per elles mateixes, no 
solucionen el problema.

Col·laboreu amb les entitats del vostre barri?
En primer lloc dir que són molt nombroses, potser a vegades 
massa centrades en temes culturals. Falten col·lectius que 
plantegin propostes més generals. Però la diversitat existent 
és molt positiva.

Hi ha relació amb els barris del districte?
Les fronteres dels barris són artificials. La dimensió glo-
bal comença ja als barris veïns. Treballar conjuntament 
és important. La Coordinadora d’AV i Entitats juga un 
paper important en aquest sentit plantejant el temes 
comuns, com ara l’envelliment de la població o el dèficit 
d’equipaments. 

ANDREU BLANCHAR
Moment de votacions a lʼassemblea de la Favb.

El	moviment	veïnal,
escola	de	ciutadania

33ena	assemblea	
general	de	la	Favb
Dissabte	16	d’abril	de	2005
Centre	Cívic	Can	Basté.
Pg.	Fabra	i	Puig,	274-276		
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Sal i pebre Lʼacudit

F

Vostès tenen un problema
Ens referim als parlamentaris de la comissió dʼinvestigació del 
Carmel, a tots els partits (encara que el PP sʼha desmarcat, 
podem recordar-los comportaments semblants). Maragall, tot 
un president de la Generalitat, va denunciar un secret a veus: el 
pagament de comissions. I vostès conclouen amb la frase “No 
sʼha pogut acreditar”. I el president de la comissió es queda tan 
ample dient que el tema ja és “història parlamentària”. I quina 
història, senyor Boada! De la subcontratació indiquen que hi haurà 
dʼhaver una autorització “prèvia i motivada”. No la prohibeixen, 
no gosen molestar les empreses que, en ser titulars de les obres, 
guanyen diners sense tenir contractat un sol paleta. Diuen que 
sʼhan de suprimir els donatius anònims. No diuen que sʼhan de 
modificar certes clàusules dels contractes dʼobra que permeten 
dedicar un tant per cent a promocionar les obres realitzades. No 
es comprometen a ser transparents en el finançament dels partits 
i les seves caríssimes campanyes. I després volen que hi confiem.

Maikel

“Els llocs de decisió importants encara
els ocupen els homes; aquí, al Perú i arreu”

a 38 anys que Alicia Amat 
va arribar a la nostra ciutat 
procedent de Perú per estudiar sociologia 
a la universitat, i des de fa uns mesos 
presideix el centre Peruà de Barcelona 
en una junta directiva ocupada 
exclusivament per dones. Malgrat venir 
de molt lluny i reconèixer que la situació 
dels immigrants als anys seixanta era 
diferent a l’actual, no dubta a afirmar 
que aquí mai s’ha sentit estrangera.

Quedem amb ella en un bar de 
l’Eixample un divendres a la tarda. 
Arriba molt puntual a la cita i, malgrat 
el cansament obvi del final de setmana 
i del que suposa compaginar la vida 
professional amb la presidència del 
centre, ens explica, sense perdre el 
somriure i amb una vitalitat envejable, 
la seva trajectòria a Barcelona, les 
activitats de l’entitat que presideix, 
alhora que parla del paper de la dona al 
seu país i del fenomen de la immigració.

Té tres fills, Joan, Jordi i Erik, i un 
nét de quatre anys, Huascar (el nom d’un 
déu dels inques): “El meu marit, també 
peruà, i jo volíem que els nostres fills, ja 
que havien nascut aquí, tinguessin noms 
de festes catalanes representatives”.

Els anys que va passar a la universitat 
li van permetre conèixer molta gent, tant 
d’aquí com llatinoamericans que havien 
arribat a estudiar i, així, va anar creant 
un cercle d’amistats que avui encara 

conserva: “Hi havia moltes menys dones 
que homes a la facultat però les noies que 
hi havia acostumaven a destacar perquè 
tenien moltíssimes ganes d’estudiar i 
de rebel·lar-se contra la situació que 
aleshores es vivia al país. De fet, a 
moltes d’elles les hem pogut veure ja en 
democràcia al congrés o ocupant diferents 
càrrecs a l’administració”.

Tot i que l’escenari polític i social 
a Espanya i Perú ha canviat molt des 
dels anys seixanta fins avui, Alicia 
Amat reconeix que per a la seva 
generació tot va ser molt més fàcil: “Els 
peruans que veníem aleshores ho fèiem 
majoritàriament per estudiar i no teníem 
una necessitat imminent de trobar una 
feina. Era relativament fàcil coneixe’ns 
entre nosaltres perquè ens trobàvem 
a la universitat. Ara, en canvi, la gent 

que arriba té pocs recursos i moltes 
dificultats i això els porta a viure a les 
zones més assequibles econòmicament 
i tot plegat està portant a la creació de 
guetos”.

És per això que, des de l’entitat que 
presideix, vol portar a terme programes 
i accions que ajudin a la integració dels 
nouvinguts: “L’economia submergida i 
la dificultat per trobar una feina són les 
principals dificultats amb què es troben 
els immigrants quan arriben aquí. En 
aquest sentit, des del Centre Peruà, 
estem estudiant la possibilitat d’oferir 
cursos de formació, per exemple de 
català, per tal de poder ajudar aquestes 
persones en el seu procés d’adaptació”. 

Se sent orgullosa de presidir el 
Centre Peruà i també del fet que la 
junta directiva la formin només dones: 
“Mujeres al poder”, diu rient. De tota 
manera, reconeix que la “foto de família” 

de l’entitat no és un reflex del 
tot exacte del que ha avançat la 

societat en el darrer quart de segle 
en la igualtat d’oportunitats: “Encara 

els llocs de decisió importants els 
ocupen homes; aquí, a Perú i a tot 

arreu”.  Malgrat tot, reconeix que per 
avançar en aquesta línia, a banda de les 

accions per part de les administracions 
i les empreses, el repartiment de 
tasques a la llar és clau en aquesta 
qüestió. I això, segons ella, suposa un 
canvi de mentalitat: “En aquest sentit, 
afortunadament aquí la joventut està 
canviant molt. L’home es va mentalitzant 
que per obtenir uns objectius és necessari 
que tots dos treballin a casa, tot i que 
això suposa, en contrapartida, anar 
perdent els ‘beneficis de ser servits per 
les dones’ que han tingut les generacions 
anteriors”, afirma.

Lligat a això, Alicia ens explica que 
la societat peruana viu immersa en una 
contradicció ja que és masclista però 
alhora la dona té un pes importantíssim: 
“Tradicionalment està dominada 
pels homes però a la vegada és molt 
matriarcal. La dona és molt important 
pel seu caràcter perquè és molt forta, 
penso que més que l’home. No té por a 
enfrontar la vida i és molt lluitadora, 
sobretot pels seus fills. Només cal veure 
quantes dones han vingut aquí soles, 
deixant allà la seva família per millorar”.

En aquesta nova etapa del Centre 
Peruà de Barcelona, Alicia prioritza 
l’impuls de la cultura peruana i 
llatinoamericana, en general, a la 
nostra ciutat: “Volem fer d’ambaixadors 
culturals aquí. Als mitjans de 
comunicació ja surten prou informacions 
negatives dels nostres països. Per això, 
volem contribuir a difondre una imatge 
positiva i mostrar a la gent d’aquí la 
nostra riquesa cultural”.

Alícia Tudela
Periodista
Ignasi R. Renom
Fotògraf

Alicia Amat
Presidenta del Centre Peruà
de Barcelona
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