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... ...
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nostre context, és la de facilitar la genesi, consolidació o

manteniment de la identitat social urbana d'un grup d'individus els

MECANISMES D'APROPIACIÓ ESPACIAL

quals es perceben com associats o pertanyents a una determinada

FIGURA 2. Relació entre espai simbolic urba i identitat
social urbana a partir de la proposta teorica efectuada.

categoria urbana. En tant que símbols d'aquesta identitat,
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l'existencia d'espais simbolics urbans contribueix afer més

"salient" una determinada categoria urbana, és a dir, incrementa el

sentit de pertinenya categorial deIs individus associats a ella. A

través deIs espais simbolics urbans, els subjectes poden

interioritzar els continguts de les dimensions categorials sobre

les quals es fonamenta la identitat social urbana i aixi, aquesta

pot mantenir-se a través de les diferents generacions d'indiv-idus

d'una comunitat. En aquest sentit, facilita la consolidació social

ja que genera un sentiment de continuitat temporal a la comunitat

o grup implicats.

Paral.lelament, l' espai s í.mbó í í,c urbá prové als subj ectes d' un

sentiment d'unicitat que esdevé fonamental per a la consolidació de

la identitat social urbana, ja que representa alguna o algunes de

les dimensions categorials més rellevants. La relació entre l'espai

simbolic urba i els individus facilita l'establiment de lligams

afectius o emocionals tant amb el propi espai com amb la categoria

urbana que representa, proveint avaluacions positives per als

subjectes. A l'hora facilita un sentiment de familiaritat amb

l'entorn que pot derivar en un sentit de seguretat i control

ambiental.

En tant que és considerat un element prototípic d'una determinada

categoria urbana, és a dir, és reconegut per a la major part

d'individus representatiu d'aquesta, facilita la interacció entre

aquests individus i els d'altres categories urbanes. A través deIs
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espais simbolics urbans altres grups poden identificar la categoria

urbana que representa i generar atribucions cap als subjectes

d'aquesta.

Per altra banda, no podem oblidar una funci6 de tipus cognitiu

fonamental. L'espai simbolic urba facilita l'estructuraci6

cognitiva de l'entorn associat a una determinada categoria urbana.

En aquest sentit esdevé un element rellevant per a la imatge

cognitiva d' aquesta categoria, sigui entesa com mapa cognitiu

(Lynch, 1960; Downs & stea, 1977) o bé com representaci6 social

(Milgram, 1984).

D'aquesta forma, l'estructura física i significat s í.mbó Lí,c es

complementen i determinen mútuament. La primera és el referent

fisic del segon (de manera analoga a la diferencia significant

significat propia de la lingüística), encara que el segon pot

arribar a superar al primer, és a dir, l'espai pot transformar-se

o inclús desapareixer fisicament pero el significat simbolic pot

mantenir-se o ser traspassat a altres espais.
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3.4.3. Hipotesis de treball que es deriven del model teorice

Com ja hem comentat en l'apartat 3.4.1., deIs diferents tipus de

categories rellevants per a la configuració de la identitat social

urbana d'un grup o comunitat, nosaltres hem optat per analitzar la

corresponent a la categoria «bar-r í.», Per a tal efecte, hem escollit

un barri de la ciutat de Barcelona, el Poblenou, el qual, pels

coneixements previs de que disposem, pot resultar adient per

estudiar el fenomen de la identitat social urbana aixl com els

espais simbolics urbans. Aquest és el barri en el que

desenvoluparem la investigació de camp, segona part d'aquesta tesi.

En base als plantejaments t.eór í

cs exposats fins el moment i a

l'elecció del Poblenou com a area d'estudi, estem en condicions de

formular les hipotesis de treball que constituiran la base de la

investigació. Malgrat el terme "h i.pó't.es i " fa referencia a una

investigació .de tipus experimental (establiment de relacions

previament formulades i contrastació d' aquestes a través de la

manipulació de variables) l'accepció utilitzada en aquesta tesi fa

referencia a un conjunt de suposits o preguntes de recerca sobre

les quals pretenem obtenir alguna evidencia empírica.

En aquest sentit, aquestes són les h í.pot.es í.s de treball que

plantejem:

1. El barri del Poblenou pot ser considerat com una categoria
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social urbana pels seus habitants, és a dir, existeix un sentit de

pertinenya al barri que facilita una identitat social urbana en

base a la categoria «barri del Poblenou». En altres paraules, el

barri del Poblenou esdevé una categoria rellevant per a la

identitat social urbana deIs seus habitants.

2. si aquest primer suposit és cert, llavors podem ser capayos de

detectar els continguts que fonamenten aquest sentit d'identitat

social urbana. Existiran doncs determinades caracteristiques que

els habitants del Poblenou consideren propies i rellevants i que

marquen una diferencia respecte a la resta de barris de Barcelona.

3. Aquestes caracteristiques podran ser considerades sota alguna de

les dimensions que, a nivell teoric, determinen la pertinenya a una

determinada categoria urbana, en aquest cas, el barri del Poblenou.

Aixl doncs podran detectar-se peculiaritats:

a) en base a la dimensió territorial, si els habitants del Poblenou

són capayos d'establir uns limits per al seu barri i, d'aquesta

manera, delimitar una area geografica identificada com Poblenou. En

aquest cas s'hipotetitza una manca de coincidencia entre la

delimitació administrativa i la delimitació social del barrio

b) en base a la dimensió psicosocial, si els subjectes consideren

que, pel fet de ser del Poblenou, poden atribulr-se una manera de

ser, un caracter especial o idiosincratic o determinades
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caracteristiques psicosocials que els perrnetin diferenciar-se de la

resta de barris.

c) en base a la dimensió temporal, si els habitants del Poblenou

tenen consciencia d'un passat cornú que els identifica com a tals o,

en altres termes, si són caparros de percebre una continuYtat

temporal com a barri a través de la seva particular evoluci6

historica.

d) en base a la dimensió conductual, si els individus que composen

la població del barri són caparros d' identif icar-se com a tal a

través d'alguna manifestació conductual específica o a través de

determinades practiques socials característiques del barrio

e) en base a la dimensió social, si la cornposició o estructura

social del Poblenou és, f ins a cert punt, percebuda pels seus

habitants com generalitzable a tot el barri i diferent de la resta

de barris de Barcelona.

d) en base a la dimensió ideologica, en el cas de que es consideri

que el Poblenou es defineix a través de determinats valors

ideologics o politics cornpartits pels seus habitants.

4. si els habitants del Poblenou es perceben com identics en base

a alguna o algunes d'aquestes dimensions, és a dir, manifesten el

sentiment d'identitat social de barri, llavors aquesta identitat
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compartida determinara unes determinades relacions amb els altres

barris de la ciutat, especialment amb aquells confrontants al

Poblenou. Possiblement, l'analisi d'aquestes relacions de caracter

ecologic, sigui a través de la seva evolució historica, sigui en el

moment present, permetra entendre millor aquesta identitat social

urbana.

5. En el cas de que es pugui detectar un sentit d'identitat social

urbana en el barri del Poblenou, el nom del barri, els 11mits

d' aquest i la referencia a determinades caracteristiques

diferencials respecte als altres barris han d'aportar informacions

rellevants en aquest sentit. Una major cohesió de les respostes

deIs subjectes en relació a aquestes variables pot indicar una

major consolidació de la identitat urbana relacionada amb aquesta

categoria.

6. En tant que siguem capa90s de detectar un sentit d'identitat

social urbana deIs habitants del Poblenou respecte al seu barri,

podrem detectar també uns determinats espais s í.mcó l í.cs urbans

prototipics de la categoria urbana «barri del POblenc)U». Aix1

dones:

a) Podrem identificar els espais simbolics del Poblenou, en primer

lloc, com aquells espais que siguln considerats protit1pics o

representatius del barri per la major part deIs seus habitants.

207



b) Aquest significat ha de remetre a alguna o algunes de les

diemnsions rellevants per a la identificació social deIs habitants

del Poblenou respecte al seu barrio

c) El significat d'un espai simbólic urb� pot ser analitzat en

termes de contingut, claretat, complexitat o heterogeneYtat¡

d'igual manera es podran detectar possibles distrosions o

contradiccions.

d) Donat que la dimensió temporal esdevé especialment rellevant en

la configuració de.la identitat social urbana del barri, l'an�lisi

d' aquells espais que són considerats pels subj ectes com

representatius del passat o del futur del barri pot oferir

informació relativa a la possible orientació temporal del grups

associats a aquesta categoria urbana (stokols & Jacobi, 1984), és

a dir, informació sobre la dimensió temporal de la identitat social

urbana d'aquest grup a través deIs seus espais simbólics.

e) si el mecanisme d'apropiació espacial es troba en la base de la

configuració d'espais simbólics urbans, podr� establir-se una

relació entre el valor simbólic d'un determinat espai i els usos o

transformacions per part deIs grups o comunitats implicades, sigui

en la vessant més conductual o funcional o bé en la vessant

simbólica a través de la toponimia associada als llocs.
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d) Per últim, en tant que un espai simbolic urba ha de contar amb

una imatge ambiental clara, caldra comprobar si els espais

d'aquestes característiques detectats en el Poblenou tenen unes

característiques físiques o estructurals que permetin tal

elicitació o tinguin unes qualitats tals que afavoreixin

l'estructuració cognitiva de

categoria social urbana en

pertanyents a ella.

l'area geografica associada a la

els subjectes que es consideren
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4.1. INTRODUCCIÓ.

Considerant els objectius generals d'aquesta tesi plantejats en

l' apartat 2. i un cop establerts els principals arguments teorics

que, des de la nostra perspectiva, poden acotar i definir els

conceptes d' identitat social urbana i específ icament d' espai

simbolic urba, aixl com formulades les hipotesis de treball que

es deriven d'aquestes conceptualitzacions teoriques, abordem

aquesta segona part del nostre treball. En ella plantegem una

investigació de camp que té com a principal objectiu cercar un

cos d'evidencia empírica que permeti efectuar una contrastació

deIs arguments exposats a nivell teoric així com revisar les

hipotesis de treball que s'han originat de tals argumentacions,

bás í.cament; referides a les característiques definidores d'un

espai simbolic urba, les funcions que acompleix i la seva relació

amb els processos d'identitat social.

Un primer objectiu general de la investigació de camp és doncs

contrastar empíricament una formulació teorica concreta en torn

al concepte d'espai simbolic urba. Per assolir-Io caldra

plantejar tres objectius específics:

a) delimitar l'area concreta d'estudi a partir de les

. informacions obtingudes en el propi contexto

b) identificar aquells altres elements o dimensions que poden

contribuir a la configuració d'aquesta identitat social urbana.
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c) identificar quins són els espais simbolics urbans que es poden

detectar en l'ambit urba escollit, analitzar el significat

simbolic que els determina així com les funcions que acompleixen

en el nostre context d'investigació.

La recerca empírica que proposem passa, en un primer moment, per

acotar i delimitar un ambit geografic concret en base al qual

posarem en joc les nostres hipotesis de treball, essent el barri

del Poblenou de la ciutat de Barcelona l'area escollida (apartat

4.2.). En segon lloc, formularem una proposta metodologica adient

als objectius de la investigació (apartat 4.3.), proposta que

passa per realitzar tres aproximacions diferents a la realitat

social i urbana del Poblenou les quals es concreten en tres tipus

d'analisi: una analisi socio-historica, una quantitativa i una

tercera qualitativa.

En base a aquest punt i directament relacionat amb l'objectiu

general plantejat anteriorment es troba un segon objectiu que

afecta als aspectes propiament metodologics. Es tracta de

comprobar que la proposta metodologica proposada és adient per

a l'abordatge empíric de l'analisi de l'espai simbolic urba. En

aquest sentit caldra atendre a dos aspectes o objectius

específics:

a) demostrar la capacitat del model metodologic per a obtenir

informació rellevant a partir de la triangulació de les

informacions obtingudes en les tres aproximacions efectuades, és

a dir, comprobar el grau de coherencia i complementarietat de les
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diferents informacions recollides en cada analisi.

b) demostrar la capacitat del model met.odo Lóq í,c per reflectir els

aspectes teorics que defineixen un espai simbolic urba i

contrastar aixl la proposta teorica plantejada en aquesta tesi.

Els apartats 4.4., 4.5., i 4.6. desenvolupen respectivament

l'analisi socio-historica, quantitativa i qualitativa. Les

informacions que s'obtenen en una aproximació serveixen de base

per a la següent de manera que, si de cadascuna d'elles

s'extreuen les principals conclusions en base a la informció

obtinguda, aquestes conclusions mantenen una línia argumental

clarament definida i coherent amb el plantejament teoric i les

hipotesis de treball formulades. La triangulació de tota la

informació, pero, sera abordada en l'apartat 5. de la tesi.
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4.2. DELIMITACIÓ DE L'AREA D'ESTUDI: EL BARRI DEL POBLENOU.

Per a portar a terme la present investigació de camp, hem

escollit un barri de la ciutat de Barcelona ja que, com hem

comentat al final del plantejament teoric (apartat 3.4.3), el

nostre estudi es centrara en l'analisi de la identitat social

urbana que es deriva del sentit de pertinenya a la categoria

«barri» aixi com deIs espais simbolics urbans implicats en ella.

La raó per escollir el barri del PobLenou! respon al fet que

considerem aquest un deIs barris més característics pero potser

més desconeguts de la ciutat. Per altra banda, el coneixement que

tenim d'ell ens porta a suposar que sera una zona adient per

detectar els fenomens que pretenem analitzar.

El Poblenou es troba situat en l'extrem nord-est de la ciutat de

Barcelona, dins el districte municipal de Sant Marti de

Provenyals. Administrativament parlant, té com a límits la franja

litoral i els barris de Besós, el Clot i Fort Pius (veure FIGURES

3 i 4). Per tal de situar al lector en la zona objecte del nostre

treball, presentem a continuació la TAULA 1, resumint les dades

estadistiques que, de manera més general, poden descriure al

barri. La present informació ha estat extreta del Padró Municipal

corresponent al districte de Sant Martí de Provenyals en 1991.

lCom veurem en l'analisi socio-historica, inicialment el nom

del barri s'escrivia "Poble Nou". Malgrat tot, sembla ser que
esta reconeguda oficialment la utilització del terme "Poblenou"

·per a designar el barri i aquesta sera l'opció que considerarem
en aquest estudio
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I Població total I 46.832 I
Grups d'edat Nens (O - 14) 6.746 (14,4%)

Joves (15 - 24) 6.877 (14,7%)

Adults (25 - 64) 24.402 (52,0%)

Ancians (> 65) 8.807 (18,9%)

Lloc naixement Barcelona ciutat 29.023 (62,0%)

Resta Catalunya 3.496 ( 7,5%)

Altres llocs 14.313 (30,5%)

Nivell estudis No sap llegir 211 ( 0,6%)

(Classificada a Primariaincomplerta 9.147 (23,2%)

partir de 16 anys) Primaria complerta 13.390 (34,0%)

Batxillerat elem. 5.430 (13,7%)

Formació Profess. 3.652 ( 9,3%)

Batxillerat supo 3.629 ( 9,2%)

Titol grau mig 1.420 ( 3,6%)

Titol superior 974 ( 2,5%)

No consta 1. 545 ( 3,9%)

Sexe Homes 22.286 (47,6%)
Dones 24.546 (52,4%)

TAULA 1. Dades estadistiques del barri del Poblenou segons Padró Municipal de
1991.
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FIGURA 3. Situaci6 geografica del barri del Poblenou 3.'
confrontante.

barrie
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FIGURA 4. El barri del Poblenou.
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Per tal de completar aquesta introducció a les dades generals del

barri ens referirem al nivell socio-económic deIs seus habitants

a partir de l'Index de Capacitat Económica Familiar elaborat per

l'Ajuntament de Barcelona. Aquest índex sintetic que té com a

mitjana 100 i desviació tipus 34,03, mostra en el Poblenou una

mitjana de 79,82 amb una desviació tipus de 12,66, és a dir, és

troba sensiblement per sota de la mitjana de la població de

Barcelona i més de 6 punts per sota del districte de Sant Marti

de Provenyals (veure FIGURA 5), situant a la població del barri

en un nivell economic mig-baix respecte a la resta de la ciutat.

Intervals NSC
8 < 57 (7)
O 57 a 84 (99)
m .84 a 111 (117)
• 111 a 138 (5)
lI!i1llI 138 a 165 (O)
m > 165 (O)

FIGURA 5. Index de capacitat Economica Familiar en el districte de Sant Marti
de Proven9als, delimitant el barri del Poblenou.

219



4.3. ASPECTES METODOLOGICS DE LA INVESTIGACIÓ DE CAMP.

4.3.1. Plantejament de la proposta metodologica adoptada.

La proposta matiodoLóq í.oa emprada en aquesta tesi parte ix del

reconeixement explícit de la complexi tat del nostre obj ecte

d'estudi, l'espai simbolic urba, en tant en quant l'entenem com

un fenomen social. Aquesta complexitat, mostrada ja a nivell

teoric en l'apartat 3.4., comporta la consideració de que per

abordar els objectius generals d'aquest treball, és a dir, la

recerca d' evidencia empírica deLs plantej aments teorics formulats

i la contrastació de les hipotesis de treball que es deriven

d'ells, creiem oportú abordar metodologicament la investigació

de camp a partir de tres aproximacions o perspectives d'analisi

que aportin diferents tipus d / informacions sobre la mateixa

realitat social, en el nostre cas el barri del Poblenou.

La triangulació d'aquestes informacions, creiem, suposara una

interpretació i una comprensió més complerta del fenomen a

estudiar que la que podria proporcionar cadascuna d' aquestes

aproximacions per separat. D/aquesta manera, plantegem la

realització de tres tipus d'analisi sobre el tema deIs espais

simbolics urbans del Poblenou i la identitat social urbana deIs

seus habitants: una primera socio-historica, una quantitativa i

una tercera qualitativa, tal com queda reflectit en la FIGURA 6.
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quanf/faf/u

anillal
quallfaf/u
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aoo/o-h/aMr/o

-:

FIGURA 6. Triangulació dels tres tipus d'analisi en els quals es

basara la investigació de campo

Ja que entenem que l'estudi d'un fenomen com és el simbolisme de

l'espai urba té, en primer lloc, una genesi socio-historica, és

a l'hora un producte socialment elaborat i esta inmers en un

context' social especific, cal conjuntar diferents perspectives

en quant a les tecniques de recollida i aná
í í.s í, de dades, i

utilitzar-les de manera que permetin aprofitar el tipus

d'informació que ofereixen, extraient resultats i conclusions

ajustades al seu propi potencial explicatiu.

Per altra banda, si bé prenem sempre com a marc de referencia les

hipotesis de treball derivades de la proposta teorica,

considerarem a cada analisi com una fase de la investigació de

manera que les aportacions de cadascuna d'elles ens permetran

obtenir elements per tal de poder plantejar de manera correcta

la següent. A les hipotesis inicials podran afegir-se noves

preguntes de recerca o plantejaments inductius que s'extreuen de

cada fase i que es referiran a aquells aspectes concrets
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FIGURA 7. Esquema general de la proposta metodologica adoptada en

aquesta tesi.

detectats sobre els quals cal completar la recerca en les fases

posteriors. Aixi dones, en un' primer moment, es treballara

linealment per aproximacions successives, recollint i analitzant

els diferents tipus de dades en funció de les diferents
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perspectives d'analisi, i un cop recollida i analitzada tota la

informació es triangulara per arribar a una interpretació de les

dades plausible i adient als pr-opós í.t.s de la investigació.

Aquesta linealitat i posterior triangulació formen la base del

model metiodo Ióq.í,c presentat en aquesta tesi, el qual queda

reflectit en el quadre esquematic de la FIGURA 7.

4.3.1.1. Aproximació socio-historica.

La incorporació del "metode historie", en terminologia de Beltran

(1992), respon inicialment al fet que el propi Beltran comenta

com un deIs objectius del científic social:

[L' investigador social] "ha de interrogarse, e

interrogar a la realidad social, acerca del eursus

sufrido por aquello que estudia, sobre cómo ha llegado

a ser como es, e incluso por qué ha llegado a serlo."

(1992, p. 19)

En aquest sentit s' apunta també cap una recuperació de la

perspectiva historica en la psicologia (Vigotsky, 1960; Gergen,

1985), i també en psicologia ambiental en la línia recent de

l'analisi de la perspectiva temporal deIs grups (stokols, 1990;

stokols & Jacobi, 1984) o de la memoria urbana (Aguilar, 1990).
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Aquest interes per estudiar l'evolució histórica de la realitat

social no respon a una finalitat anecdótica sinó que és el fruit

d'un interes per aproximar-nos analíticament a aquesta realitat

des d'una perspectiva que ens situaria, d'alguna manera, en una

tradició més propera a la história o a la sociologia (Bertaux,

1981; Ferrarotti, 1986). Del que es tracta basicament és

d'integrar els elements socio-historics en un marc interpretatiu

que aporti una perspectiva temporal sota la qual pot ser

analitzada una categoria social urbana. En el cas dels espais

simbolics urbans, el primer que cal reconeixer és que no poden

ser analitzats des d'una perspectiva a-temporal, ja que bona part

del seu significat v.í.ndr'á determinat per les relacions que

s'estableixen entre aquests i el context o contextos socials amb

els quals han estat implicats al llarg de la seva evolució

historica. En aquest sentit la dimensió temporal de la identitat

social urbana d'un grup o comunitat estara simbolitzada en

determinats espais, com apuntavem en les nostres hipótesis de

treball.

D'aquesta forma, i completant les raons argumentades fins ara,

l'aproximació socio-histórica té, en el nostre cas, altres raons

que responen a objectius específics de la investigació d'aquesta

tesi.

En primer lloc, aquesta analisi del Poblenou ens introdueix en

la realitat social del barri i en la seva producció simbolica en

un doble sentit. Per una banda, analitzar els trets socials

basics que han marcat el desenvolupament de la zona ens permet
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veure com aquesta s'ha anat configurant el desenvolupament

espacial. Per altra, constatar com aquesta evolució es va

plasmant en un conjunt d'espais que, per aquestes mateixes raons,

queden lligats a la historia del barri, ens permet analitzar-los

com una producció social fruit d' aquesta evolució socio-espacial.

En segon lloc, aquest tipus d' aná Lí.s í, ens ofereix un marc

interpretatiu que permet contextualitzar les aná Lí.s Ls posteriors,

a l'hora que ens ajuda a cercar no les causes últimes que fan que

un determinat espai es carregui simbolicament, pero si aportar

elements d'analisi que, confrontats amb altres tipus de dades,

ens permetin detectar aquells espais que tenen una major carrega

simbolica a nivell social i quins són els significats que es

troben darrera d'aquests espais. En aquest sentit ens servira de

base per poder plantejar les posteriors fases de la investigació.

4.3.1.2. Aproximació quantitativa.

Som conscients que la utilització del terme "quantitatiu", aixi

com posteriorment farem referencia a "qualitatiu", sovint

comporta implicacions que van més enlla de la simple discussió

terminologica passant a plantejaments metodologics i

epistemologics (Woolgar, 1988; Ibañez, 1989; Ibañez, 1990;

Mardones, 1991; Cook & Reichhardt, 1982).

225



Malgrat l'innegable interés que té la qüestió, no creiem que

aquest sigui el moment per extendre's sobre la polemica

"quantitatiu vs qualitatiu", "objectiu vs subjectiu", o

"discursiu vs estructural,,2. En el context del nostre treball,

hem optat per designar com aproximació quantitativa a aquella

fase de la investigació que utilitza un instrument estandaritzat

de recollida d'informació i unes tecniques estadistiques

d'an�lisi de les dades obtingudes. utilitzar un tipus

d' aproximació basada en tecniques quantitatives, en l' actual

treball, permet assolir una serie d'objectius que considerem

necessaris.

Considerant com a �mbit de la investigació' al Poblenou, la

utilització d'una tecnica de recollida d'informació com

l'enquesta possibilita un tractament estadístic de dades d'una

mostra considerable de la població referides a quins són els

espais més caracteristics del barri, aquells que són susceptibles

de ser definits com espais s í.mcó i í.cs urbans així com altres

variables que poden considerar-se indicadores.d'identitat social

relacionada amb l' espai, en aquest cas el barri entés com a

categoria social urbana.

Entre aquestes últimes, interessa obtenir informació sobre quin

és l'�mbit concret del nostre estudi ja que, en un primer moment,

hem hagut de prendre com a punt de partida la delimitació

geogr�f ica administrativa del Poblenou segons consta en els

2 Per a una aproximació més complerta sobre aquesta qüestió,
el lector pot adreyar-se, entre d'altres, a Alvira (1983), Garcia
Ferrando (1988) o Ibañez (1988).
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planols de l'Ajuntament de Barcelona. El que realment interessa,

pero, es analitzar el Poblenou com a realitat social tal com la

perceben els seus habitants (com a categoria "natural") i, en

aquest sentit, cal testar aquesta delimitació administrativa per

veure fins a quin punt s'ajusta amb el que la gent del barri

considera com Poblenou, que és l' ámb í,t concret que pretenem

estudiar.

Per últim, la incorporació de variables de subjecte ens pot

proporcionar informació interessant per a la. detecció de

possibles diferencies en funció de determinades caracteristiques

de la població.

En definitiva, una aproximació d'aquest tipus ens permet obtenir

informació estadistica sobre alguns deIs aspectes més rellevants

tractats en el marc teoric d'aquesta tesi, especialment pel que

fa referencia als conceptes d'identitat social urbana i espai

s í.mbó Ldc urba definits en l' apartat 3.4. La justificació de

cadascun deIs items utilitzats en funció del marc teoric de

referencia i de les hipotesis derivades d'ell es presentara com

a introducció en els apartats corresponents al' anal í.s í, de

cadascun deIs items (apartats del 4.5.2.1. al 4.5.2.8.)
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4.3.1.3. Aproximació qualitativa

Com ja hem comentat en l' apartat corresponent als aspectes

teorics del nostre objecte d'estudi, el fet de que un nombre

estadlsticament considerable de subjectes consideri significatiu

un determinat espai és condició necessaria pero no suficient per

definir-lo com espai simbolic urba amb un significat socialment

elaborat i compartit ja que, precisament, manca informació sobre

quin és aquest significat i sobre quins continguts socialment

comparti ts s' articula. si bé l' aproximació socio-historica aporta

elements en aquest sentit, cal completar aquest punt essencial

amb informació proporcionada pels propis habitants del Poblenou,

el quals estan imbuits deIs continguts socialment adquirits a

través de la tradició historica del grup social al qual pertanyen

pero també, i igualment important, a través d'aquesta propia

interacció simbolica, els individus estan constantment re

construint la realitat social que els envolta, i l'espai urba com

a element s í.mbó Lí,c no escapa d' aquesta d í.námí.ca construccionista.

Cal doncs aproximar-se des d'aquesta perspectiva a la realitat

simbolica i, ja que en aquest punt estem posant especial emfasi

en la interacció social com a element fonamental en la

construcció de significats simbolics, sembla conseqüent que les

tecniques a utilitzar en aquest cas responguin a un enfocament

qualitatiu. Entre elles, per la seva amplia utilització i

possibilitats d'analisi, pels grups de discussió i l'analisi de

contingut.
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Per concloure aquest apartat , cal comentar que, com hem pogut

veure, per a cada aproximació metodologica s'han escollit

determinades tecniques de recollida i analisi de la informació:

recerca documental/analisi socio-historica, enquesta/analisi

estadística, grups de discussió/analisi de contingut. Aquestes

tecniques, pero, podrien haver estat altres de diferents¡ el

criteri per escollir les que a continuació utilitzarem ha estat

basicament el dotar-nos d'uns instruments de recollida i analisi

que permetessin un tractament tecnicament correcte de la

informació obtinguda, tot posant l'emfasi de la interpretació de

les dades no només en l'analisi resultant de cadascuna de les

aproximacions sinó, sobre tot, en la triangulació posterior de

les informacions recollides en cadascuna, cercant doncs una

interpretació global que permeti una més acurada aproximació al

fenomen objecte de la nostra investigació. El procediment

metodologic adoptat respon també a aquest mate ix criterio

4.3.2. Procediment metodologic.

El procediment metodologic que s'ha seguit per a dur a terme la

investigació de camp es centra en 10 punts o fases:

1. Observació inicial de la zona, previa a l'elaboració deIs

instruments de mesura. Aquesta observació va ser realitzada en

funció de dos itineraris previament determinats. El primer

correspon als límits administratius del Poblenou segons l'últim
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pLário L de l'Ajuntament de Barcelona facilitat pel Consell de

Districte de Sant Marti de Proven9als. El segon esta basat en

"L'itinerari del Poble Nou" realitzat per l'Arxiu Hist5ric del

Poble Nou (1984) en el qual consten un total de 22 espais

d'interés del barrio

Aquests itineraris es complementaren amb un conjunt d'entrevistes

informals amb habitants del Poblenou, referides a localitzacions,

noms i anecdotes relacionades amb els diferents llocs del barri

a partir de l'experiencia personal deIs entrevistats.

2. Elaboració i realització d'una recerca documental sobre la

hist5ria del Poblenou i de diversos aspectes relatius a

l'evolució del seu teixit urba i social analitzant posteriorment

les dades obtingudes. EIs aspectes tecnics de la recerca es

troben referits en l'apartat 4.3.3.1. Aquesta analisi documental

es complementa amb l' observació inicial de la zona, de tal manera

que, en un primer moment, aquestes dues fases van realitzar-se

de manera simultania.

3. Elaboració de l'instrument de recollida d'informació

quantitativa. Aquest instrument consisteix en una enquesta

telef5nica, les caracteristiques tecniques de la qual venen

referides en l'apartat 4.3.3.2. EIs elements de criteri per

dissenyar aquesta enquesta parteixen d 'una triple font

d'informació: marc te5ric, observació inicial i estudi

documental. Mentre el marc te5ric ens aporta els principals

aspectes deIs quals cal recollir informació i, sobre tot, genera
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les hipotesis de treball que guien l'elaboració de l'enquesta,

l'observació inicial i l'analisi documental ens donen el marc

referencial suficient per tal categoritzar i organitzar les

respostes per a la seva posterior aná Lí.s
í

• En aquest sentit,

l' aná Lí s í, socio-historica ha estat d' especial rellevancia a

l'hora d'enfrontar-nos a la riquesa toponímica de les respostes.

4. Selecció deIs enquestadors, ensinistrament d'aquests i

passació de l'enquesta, previa selecció de les zones mostrals i

criteris de selecció de la mostra explicitats en l' apartat

4.3.3.2.

s. Categorització de les respostes. Exploració i analisi

estadística de les dades obtingudes.

6. Disseny de la recollida d'informació qualitativa. Aquest es

va plantejar en funció de la informació recollida en els punts

1., 2. i 5. L'instrument de recollida d'informació ha estat la

tecnica del grup de discussió, les característiques del qual

venen recollides en l'apartat 4.3.3.3. L'objectiu d'aquesta fase

es dissenyar un instrument que permeti contrastar i complementar

alguns deLs aspectes claus que havien aparegut en l' ané I
í

s í,

documental socio-historica i en l' aná
í í

s i estadística de les

dades de l i enquesta, intentant entreveure l' estructura discursiva

subjacent a afirmacions de les quals teníem alguna evidencia

documental o estadística.
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7. Formació deIs grups de discussió. Es va procedir a seleccionar

un conjunt d'entitats del barri que, per les seves particulars

caracteristiques o activitats estiguessin disposades a

proporcionar un nombre suficient de socis corn per poder formar

un grup de discussió. Previ contacte personal amb els

responsables d'aquestes entitats, es fixa dia i hora per a dur

a terme les reunions.

8. Realització deIs grups de discussió arnb enregistrament

magnetofonic de totes les sessions.

9. Analisi de la informació recollida en els grups de discussió.

S'efectua una analisi de contingut deIs enregistraments de les

discussions de grup a partir deIs graus d'acord obtinguts entre

jutges referents a la informació rnés rellevant apareguda en les

sessions.

10. Contrastació, aná Lí.s í, i discussió global de La resultats

obtinguts a través de les tres aproxirnacions me't.odo Leq.í.ques

efectuades, en relació al marc teoric de referencia i a les

hipotesis inicials formulades. Interpretació deIs resultats i

conclusions de la investigació.
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4.3.3. Descripció de les tecniques emprades.

Com ja s'ha comentat en el punt 2.1. s'ha utilitzat tres tipus
de tecniques de recollida i analisi de la informació: una recerca

bibliografica i documental de la qual es deriva una aná Ld s í,

socio-historica del Poblenou centrada en aspectes ambientals, la

passació d'una enquesta telefonica analitzada a través de

tecniques estadístiques i, per últim, la realització de diversos

grups de discussió la informació deIs quals ha estat tractada a

través d'una analisi de contingut.

4.3.3.1. Descripció de la recerca d'informació bibliogrifica i

documental.

Per tal de recollir la informació necessaria en aquesta fase s'ha

efectuat una recerca documental sobre el municipi de Sant Martí

de Proven9als i, concretament, sobre l'area corresponent a

l'actual Poblenou. Així s'han consultat obres basiques referides

a la historia del barri, estudis toponímics així com analisi de

planols de la historia de Barcelona amb un triple objectiu:

a) recollir els elements essencials per tal de realitzar una

aná Lí s
í

del Poble Nou centrada en aspectes socio-ambientals,
posant l'emfasi en les manifestacions d'identitat deIs habitants

de la zona.

b) identificar aquells espais que han contribuYt de manera

especial al desenvolupament urba i social del barri i que hagin
pogut tenir alguna rellevancia a nivell simbolic.

b) analitzar la toponímia d'aquests espais a través de la seva

evolució historica i social tenint en compte que molts deIs noms

primitius, sovint fruits de l'activitat t.axonem
í

ca de Ls habitants

de la zona, encara avui es conserven en la memoria popular.
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Per altra banda, a part de la bibliografia referida al final de

la tesi corresponent a aquest analisi, es va cercar informació

en les següents institucions o entitats:

- Arxiu Historie Municipal de Sant Martí de Proven9als.
- Arxiu Historie de Barcelona.

- Arxiu Historie del Poble Nou.

- Secció Topografica de l'Arxiu Historie de Barcelona.

- Secció Topografica de L'Ajuntament de Barcelona: Planol de-la

ciutat.
- Biblioteca de Catalunya.
- Arxiu Historie Fotografic del Poble Nou (Can Felipa).

L'analisi de les dades obtingudes s'ha estructurat a partir d'una

tecnica d'analisi de contingut prenent com a base cinc premisses
generals referides a aspectes de l'evolució social i ambiental

del Poblenou, el desenvolupament de les quals ens mostra aquells
elements essencials d'aquesta evolució. D'aquesta manera s'ha

elaborat una analisi socio-historica de la zona on es combinen

elements socials, urbanístics i ambientals els quals permeten,

per una banda elaborar un discurs analític i, per altra banda,

aportar elements per desenvolupar les altres tecniques de

recollida i analisi que es pretenen portar a terme.

4.3.3.2. Descripció tecnica de l'enquesta telefonica i de

l'anilisi estadística efectuada.

D'entre els diversos tipus d'enquesta utilitzats freqüentment en

investigació social, hem escollit l'enquesta telefonica la qual,
en l'ambit de la nostra investigació ha estat utilitzada, per

exemple, per Lalli (1988) a l'hora de validar la seva "Escala

d'Identitat Urbana". Aquesta elecció, pero, respon a diverses

raons que tenen a veure amb el procediment metodologic general
en el qual s'emmarca aquest tipus d'analisi. En primer lloc, és

una tecnica rapida i agil de recollida d'informació, essent un

instrument que permet la seva passació a un nombre de mostra
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considerable, amb una inversió de temps relativament curta. Una

altra raó obeeix al tipus d'informació que ens interessa recollir

i al moment del procés metodologic on s'inscriu la tecnica: per

una part interessa detectar elements d'informació sense

aprofundir necessariament en el per que de les eleccions deIs

subjectes enquestats, cercant doncs respostes rapides i concises.

Per últim, efectuant un mostreig acurat, podrem obtenir

informació sobre dades referents a una mostra representativa de

la composició social del Poblenou.

Per a l'elaboració de l' instrument de recollida d' informació s'ha

tingut en compte les característiques particulars d'aquest tipus
de tecnica: limitació del nombre d' í tems per facilitar la

necessaria brevetat en la passació, claredat en la formulació

d'aquests ítems -afegint breus aclariments en cas de possibles
dubtes en la comprensió de les preguntes-, així com les

necessaries presentacions i aclariments formals a l'inici de la

passació, propies d'aquest tipus de tecnica. Per altra banda,
s'ha instruYt convenientment als enquestadors per tal de reduir

al mínim el nombre d'errors en la recollida de la informació

proporcionada pels subjectes.

En quant al tipus d'ítems utilitzats, hem optat majoritariament
per confeccionar ítems de resposta oberta, i aixo per dos motius

fonamentalment:

a) acotar apriorísticament uns llocs determinats per testar-los

posteriorment en l'enquesta circumscriu excessivament la

capacitat lliure d,'elecció de la resposta que potencialment pot
oferir el subjecte entrevistat. El que estem cercant en aquesta
fase és la lliure manifestació d' aquest subj ecte i no tant testar

h í.pót.eeLs específiques de llocs acotats apriorísticament per

l'investigador.

b) un deIs objectius que es troben darrera d'aquest analisi és

el de recollir, en la mesura del possible, la riquesa toponímica
de la zona {de la qual en dona bona mostra l' aná lLs í socio-
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histórica del Poble Nou que hem efectuat), és a dir, veure fins

a quin punt es conserven aquells toponims que han contribuYt a

configurar el "mapa simbolic" del Poble Nou i, en tot cas, poder
tenir elements per analitzar la seva evolució. Aquesta riquesa
toponímica es perdria totalment si, per exemple en un tipus
d' ítems d'opció múltiple de resposta, determinem apriorísticament
una denominació concreta per a cadascun deIs llocs que pretenem
estudiar. En aquest sentit, l'analisi socio-historie i les

observacions i entrevistes inicials ens indiquen que determinats

llocs, presumiblement significatius per al barri, són coneguts

per un nombre considerable de noms diferents, noms que responen

a les diferents etapes de l'evolució historica i social de la

zona on es troben ubicats.

En definitiva, si algunes de les nostres h í.pót.es Ls apunten al fet

de que en el Poble Nou hi ha elements de l'espai urba que tenen

una carrega simbolica capa9 de plasmar la identitat social deIs

seus habitants, i que la riquesa toponímica de la zona i la

perdurabilitat d'aquesta al llarg del temps respon a les

particulars característiques espacials i socials del barri,
sembla totalment conseqüent el fet d' haver optat per aquests

tipus d'ítems a l'hora de confeccionar l'enquesta.

No sempre, pero, s'ha emprat ítems de resposta oberta. En el cas

deIs límits del barri, s'han escollit ítems amb 3 opcions de

resposta (si/no/ ns) mentre que per a les variables de subjecte
s'utilitzen conjuntament variables qualitatives nominals i

quantitatives discretes.

En quant a l'ordre de col.locació deIs ítems s'ha seguit els

següents criteris. En primer lloc, i després de l'oportuna
presentació, apareixen dos ltems que responen als criteris de

selecció de la mostra: edat del subjecte i trucada a una casa

particular (degut a la gran quantitat d'indústries i magatzems
que s'hi troben ubicats en la zona). Seguidament es comen9a a

indagar sobre aquelles característiques del barri que poden ser

indicadors d'identitat social urbana, sense fer referencia als
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aspectes espacials: nom del barri i característiques diferencials

respecte a altres barris de Barcelona. A continuació s'entra ja
en l'apartat de preguntes corresponents a elements espacials del

barri: llocs que freqüenta més, llocs característics,

representatius del passat i del futur del barrio Més endavant

s' indaga sobre els límits que pel subjecte té el seu barrio

Finalment es recullen aquelles dades corresponents a variables

de subjecte: edat, anys de residencia, adrega, treball, estudis,

professió i grau d'associacionisme. En definitiva, l'enquesta
consta d'un total de 46 variables que es descriuen en la TAULA

2 que a continuació presentem:

I VARIABLE I DESCRIPCIÓ I TIPUS (*) I VALORS I
ZONA Zona d'estudi qual. nominal 1 2 3 4

NI Nom del barri (Ir lloc) qual. nominal directe

N2 Nom del barri (2n lloc) qual. nominal directe

N3 Nom del barri (3r lloc) qual. nominal directe

DI Diferencies (Ir lloc) qual. nominal directe

D2 Diferencies (2n lloc) qual. nominal directe

D3 Diferencies (3r lloc) qual. nominal directe

FRl Freqüenta més (Ir lloc) qual. nominal directe

FR2 Freqüenta més (2n lloc) qual. nominal directe

FR3 Freqüenta més (3r lloc) qual. nominal directe

LLl Característic (Ir lloc) qual. nominal directe

LL2 Característic (2n lloc) qual. nominal directe

LL3 Característic (3r lloc) qual. nominal directe

LL4 Característic (4rtlloc) qual. nominal directe

LLS Característic (Sé lloc) qual. nominal directe

PI Repr. passat (Ir lloc) qual. nominal directe

P2 Repr. passat (2n lloc) qual. nominal directe

P3 Repr. passat (3r lloc) qual. nominal directe

Fl Repr. futur (Ir lloc)· qual. nominal directe

F2 Repr. futur (2n lloc) qual. nominal directe
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F3 Repr. futur (3r lloc) qual. nominal directe

Ll Limit c/Llull qual. nominal O 1 2

L2 Limit c/Pere IV qual. nominal O 1 2

L3 Limit c/Taulat qual. nominal O 1 2

L4 Limit Gran Via qua L, nominal O 1 2

L5 Limit la platja/el mar qual. nominal O 1 2

L6 Limit Rambla Poblenou qual. nominal O 1 2

L7 Limit c/Bac de Roda qual. nominal O 1 2

L8 Limit Cementiri PN qua L, nominal O 1 2

L9 Limit c/Josep Pla qual. nominal O 1 2

L10 Limit Vila Olimpica qual. nominal O 1 2

Lll Limit Rambla Prim qual. nominal O 1 2

L12 Limit e/CarIes I qua 1. nominal O 1 2

L13 Limit c/Alfons Magnanim qual. nominal O 1 2

L14 Limit Pare ciutadella qual. nominal O 1 2

L15 Limit P9a. Glories qual. nominal O 1 2

ANYS Edat del subjecte quant.discreta directe

RESIO Anys resdidencia barri quant.discreta directe

TREBALL Treb/Est dins del barri qual. nominal O 1 2

ESTUOIS Nivell estudis qual. ordinal de O a 6

PROFESSIÓ Professió actual qual. nominal de O a 8

ASSOC Nivell associatiu qual. nominal O 1 2

QUINA Quina associació resposta oberta directe

CARRER Carrer on viu resposta oberta directe

SEXE Sexe subjecte qual. nominal- 1 2

HORARI Franja horaria trucada qua 1. ordinal 1 2 3 4

TAULA 2. Relació de variables utilitzades en el qüestionari.

(*) Les variables que prenen valors directes són categoritzades
posteriorment, tractant-se aixi com variables qualitatives nominals a efectes
d'analisi.
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En total, la durada de la passació oscil.lava entre 5 i 10 minuts

per a cada enquesta, dividint-se el temps de passació en quatre

franges horaries: de 10 a 13h., de 13 a 16h., de 16 a 19h. i de

19 a 21h., repartint-se la mostra equilibradament per a cadascuna

de les franges horaries per tal de cobrir al maxim l'espectre

social de la pob1ació a analitzar.

La forma definitiva de l'enquesta, tal i com va ser utilitzada

en la passació, es mostra en l'ANNEX A.

Mostratge

Considerant com a població univers el conjunt de persones que

viuen en el barri del Poblenou, segons la delimitació

proporcionada pe1s planols de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha

procedit a efectuar un mostreig aleatori estratificat, prenent

com a variable estratificadora les zones d'estudi que s'han

format al dividir el barrio

Aquesta divisió en zones ha seguit e1s criteris de qua1ificació

del sol i tipologia d'habitatge que consta en el Pla de Zones del

Terme Municipal de Barcelona (1969, veure FIGURA 8) i en la

secció corresponent del Pla General Metropolita (1976) aixi com

la de1imitació d'Arees de Recerca Petita utilitzada per

l'Ajuntament de Barcelona (veure FIGURA 9) delimitant-se quatre

zones caracteristiques (veure FIGURA 10). La ZONA 1 correspon a

la denominació «casc antic» i ocupa l'area central del Pob1enou
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tenint com a eixos la Rambla i el carrer Maria Aguiló. La ZONA

2 es troba a la dreta del casc antic tenint com a limits el

carrer Pere IV, el carrer Josep Pla i el mar. La ZONA 3 es situa

al nord, creuant longitudinalment el barri entre els carrers Pere

IV i Gran Via. Per últim,la ZONA 4 es situa a l'esquerra del casc

antic fins al limit territorial de ponent,el mar i la ZONA 3.

Una de les dificultats a l'hora de seleccionar la mostra és la

gran quantitat de sol ocupat per indústries, magatzems i tallers.

Per aixó, un cop delimitades les zones, es va procedir a

seleccionar un determinat nombre de carrers on es concentrés el

maxim nombre de vivendes possible la selecció deIs quals es troba

també en la FIGURA 10.
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FIGURA 8. Pla de Zones del Terme Municipal de Barcelona (1969).
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FIGURA 9. Delimitació d'Arees de Recerca Petita de l'Ajuntamentde Barcelona
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FIGURA 10. Delimitació de les zones d'estudi utilitzades per al
mostratge i dels carrers seleccionats en cada zona.

L'extracció final deIs nombres de telefon es va fer a través del

llistat de la Compañía Telefónica, cercant els carrers previament

seleccionats per a cada zona. El metode d'extracció consistia en

obtenir previament i a través de la taula de nombres aleatoris

series de dos dígits per a cadascuna de les zones i localitzar

els nombres de telefon que acabessin en aquestes xifres, seguint

el procés fins completar el total de la mostra prefixat per a

cada zona. En total la mostra final va ser de N= 405 enquestes

valides, essent el nombre de qüestionar is per zona els que

mostrem a continuació:

ZONA 1 N= 100
ZONA 2 N= 104
ZONA 3 N= 100
ZONA 4 N= 101

TOTAL N= 405

243



Anilisi estadística

L'analisi de resultats s'ha efectuat mitjanc;ant el programa

estadístic SPSS/PC+ (versió 4.0.) i les grafiques presentades

s'han elaborat mitjanc;ant el programa Harvard Graphics (versió

2.3.).

En general, el tractament estadístic s'ha basat en l'analsi deIs

percentatges d'incidencia obtinguts per a les diferents

categories de resposta de cada ítem, així com l'aplicació de

proves de chi-quadrat, aná l
í

s í. de la variancia i proves no

parametriques.

En els casos en que s'han utilitzat proves de chi-quadrat pero

la taula resultant d'aquesta analisi no acomplia les condicions

d'aplicació, s'ha optat per presentar la taula original on es

troben totes les categories de resposta i, per tant, permet una

interpretació deIs resultats complerta, mentre que les dades

referents al grau de significació s'han extret, d'una segona taula

reelaborada mitjanc;ant una reagrupació de categories de resposta

per tal d' acomplir amb tals condicions d' aplicació. Aquesta

segona taula reagrupada no es presentara en el desenvolupament

analític de les dades deIs ítems j a que la seva funció és

únicament la d'eliminar un efecte estadístic sense tenir

rellevancia en la interpretació deIs resultats.
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En quant al tractament estadístic qr áf ic, cal afegir que es

presenten les dades obtingudes de les categori tzacions efectuades

a posteriori a partir de les respostes directes al qüestionari.

EIs criteris per efectuar tals categoritzacions es troben

explicats en els apartats corresponents a les analisis de

cadascun deIs items.

En base a aquestes consideracions, a continuació es mostren els

valors tecnics d'identificació mostral:

N= 405 (considerant tamany total de les zones 1,2,3,4):

Ne. 95% p=q= 0,5 (maxima indeterminació)

± e: ± 0,0486932

N= 305 (considerant el tamany de les zones 1,2,4):

Ne. 95% p=q= 0,5 (maxima indeterminació)

± e: ± 0,056112

N= 100 (considerant el tamany estandar d'una zona qualsevol):

Ne. 95% p=q= 0,5 (maxima indeterminació)

± e: ± 0,098
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4.3.3.3. Descripció de la tecnica de grups de discussió i de

l'anilisi de contingut efectuada.

Per tal de determinar els grups als quals s'aplicaria la tecnica

de recollida d'informació, es van establir contactes amb

associacions i entitats de la zona susceptibles de poder

proporcionar un nombre suf icient de subj ectes entre els seus

associats. El nombre minim de subjectes per cada grup es va fixar

en 5, obtenint-se grups el nombre deIs quals oscil.la entre 5 i

9 subjectes. EIs subjectes en qüestió van ser escollits per la

propia entitat sot la consigna explícita de que no havien de ser

necessariament experts en la historia del barri. Finalment es van

formar 6 grups de discussió implicant a 7 entitats del barri:

- AAVV. del Taulat
- Casino L'Alianya del Poblenou
- AAVV. Diagonal Mar
- Centre Moral i Cultural
- Club Esportiu Monopol
- AAVV. del Poblenou
- Ateneu Colon

Les discussions es van realitzar en les seus d' aquestes entitats.

La durada de tals sessions tingué una mitjana de 60 minuts,

gravant-se cadascuna per procedir a les aná Lí.s í.s pertinents

posteriorment. En les sessions estaven presents, a part deIs

subjectes, aquest doctorant que tenia com a objectiu formular les

qüestions a discutir i moderar les intervencions al llarg del

desenvolupament de les sessions. També hi era present un

col.laborador seleccionat previament que tenia com a funcions

principals fer una primera recollida estructurada de la

informació mentre es desenvolupava la sessió aixi com exercir un
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control paral.lel sobre la sessió i sobre l'activitat del

moderador.

Les qüestions sobre les quals es centraren les discussions tenien

com a punt de partida algunes de les preguntes més rellevants que

s'havien formulat en l'enquesta telefónica. D'aquesta manera, es

presentaven cinc preguntes generals als subjectes, pel mateix

ordre que mostrem a continuació:

1) Quin és el nom del seu barri?
2) Quins són els espais més característics, més

definidors, que representen millor al seu barri?
3) Quins són els lloc més representatius del passat

del barri?
4) Quins són els llocs més representatius del futur

del barri?
5) Segons vostés, que és el que fa diferent el seu

barri deIs altres barris de Barcelona?

Un cop recollida tota la informació deIs grups de discussió,

s'aplica una analisi de contingut de cadascuna de les sessions.

Aquesta analisi era efectuada de forma independent per tres

subjectes: aquest doctorand, el col. labor que havia estat present

en la sessió i una tercera persona que no havia participat en la

discussió. Un cop efectuades aquestes analisis, és va cercar

l'acord entre jutges arribant a una única analisi estructural de

cada grup de discussió. En base a aquest producte estructurat

s'aborda la interpretació conjunta de totes 6 sessions.
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4.4. ANALlSl SOClO-HlSTORlCA DEL POBLENOU.

4.4.1. lntroducció i objectius.

4.4.2. Un pob1e marítim d'esquenes al mar.

4.4.3. Les fabriques: e1ements dinami tzadors urbans, socia1s

i símbo1ics del Pob1enou.

4.4.4. Factors determinants de la identitat del

Pob1enou.

4.4.4.1. Un barri amb un caracter essencia1ment obrer

4.4.4.2. Les entitats com a nuc1is de la vida social

del barri.

4.4.4.3. El transport com a primer factor d'a111ament

de la resta de Barcelona.

4.4.4.4. Les grans vies de comunicació com a segon

factor d'a111ament.

4.4.4.5. conseqüencies.

4.4.5. El Pob1enou, zona subsidiaria de serveis.

4.4.6. La Rambla del Pob1enou: e1ement simbo1ic i

cata1itzador de la vida social del barri.

4.4.7. síntesi i conc1usions de l'ana1isi socio-historica.
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4.4.1. Introducció i objectius.

Cap al primer ter9 del segle passat, a la reina Isabel Ir se li

va recomanar, per prescripció �edica, ·prendre banys de mar. El

lloc escollit per a tal tractament estava situat al costat d'un

forti, a la platja, prop de la fortalesa de la ciutadella. -El

paisatge, pIe de canyissers i gairebé desert, que la reina podia

contemplar mirant a llevant i el que pot observar avui qualsevol

vianant - si s'atura a guaitar les impressionants torres de la

vila Olimpica i, en un segon terme, les altes xemeneies que

dominen �ncara el paisatge urba- marquen el passat, el present

i possiblement també el futur del Poblenou. El que és realment

destacable és que, entre aquestes dues irnatges del mateix indret

tan soIs hi ha una separació de 150 anys.

L'analisi historica que ens disposem a efectuar té, en el context

de la nostra tesi, un doble objectiu: analitzar la identitat

social urbana del Poblenou des d'una perppectiva historica

(Beltran, 1992; stokols, 1990; Aguilar, 1990) i identificar

aquells elements espacials que, per la seva rellevancia en aquest

context historie siguin susceptibles de ser considerats espais

simbolics urbans. Aixi, per una banda, analitzarem com es

desenvolupa l'evolució del teixit social de la zona i per altra,

tractarem de desvetllar els referents espacials basics que han
.

.

contribuYt al desenvolupament d'aquest teixit social, a la seva

fixació en l'espai i a la cristalització de referents espacials

simbolics que serveixin per a entendre la identitat social urbana
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deIs habitants del barrio El primer objectiu ens remet a un

desenvolupament cr-ono l.oq í.c de tipus nomo t.é t.Lo r el segon a un

desenvolupament de l'espai de caracter idiografic. Ambdós

enfocaments - evolució historica general del barri i atenci6

sobre aquells espais que han esdevingut determinants en aquesta

evolució - hauran doncs de coexistir en les línies següents, ja

que si el primer ens explica les grans directrius que han mogut

la historia del Poblenou, el segon ens mostrara com aquesta

historia es plasma en un conj unt determinat d' espais que, a

partir d'una transformació espacial i d'un tractament simbolic

(genesi i evolució deIs significats socials atribuYts a l'espai)

aporten elements clau per a entendre el fenomen de la identitat

social urbana en relació al Poblenou.

En definitiva, si algunes de les nostres hipotesis de treball

apunten al fet de que aquesta identitat social urbana es

fonamenta en el sentiment deIs habitants del barri de compartir

una historia comuna, i que els espais simbolics urbans, en tant

que representatius del barri, són capa90s de simbolitzar aquesta

dimensió temporal, l'analisi socio-historica del Poblenou esdevé

una primera fase de la investigació fonamental per a contrastar

aquests suposits i per orientar, a partir deIs resultats

obtinguts, les fases posteriors de la investigació de camp •.

En aquest sentit, no sera la nostra intenció realitzar una

historia del Poblenou com una simple enumeració de fets

cronologicament ordenats, sinó analitzar l'evolució d'un

territori, d'una area espacial concreta que, en un temps
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relativament curt, ha passat de ser un espai practicament

despoblat - fins i tot un terreny practicament inexistent, ja que

cinc segles enrera encara estava cobert en gran part pel mar -

fins a convertir-se actualment en un barri de Barcelona amb unes

característiques peculiars i distintives, amb uns trets

d'identitat característics de la seva població i en una zona de

la ciutat amb un potencial de desenvolupament economic, social

i fins i tot simbolic encara ara difícil de determinar.

Aquesta evolució del Poblenou, des de la nostra analisi, ve

orientada per cinc premises basiques, el desenvolupament de les

quals ens ajudara a entendre el passat i orientar-nos en el

present del barrio

1. La historia i evolució del Poblenou ve marcada per un element

determinant: l'aigua. Ella és l'element que determina les

característiques topografiques en els moments inicials i a ella

es deu la implantació de les activitats que marcaran l'evolució

espacial i social del barrio Pero aquesta aigua és la que prové

de llacunes, aiguamolls i rieres, no la del mar. El Poblenou,

malgrat ser una zona costanera, neix i evoluciona d'esquenes al

mar. A ell només li deu el fet de deixar lloc, amb el seu

retrocés al llarg de Ls segles, al' espai a on s' assentara

l'actual barri, pero en cap moment pren un paper rellevant en

l'evolució urbana i social. Així dones, una primera idea que

proposarem és la importancia de l'aigua en l'evolució historica

social del Poblenou i la consideració de la platja i del mar com
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espais amb un car-áct.ez residual. El punt d' inflexió cal situar-lo

en el nostre present més immediat, amb la recuperació de la

fayana maritima del litoral de Barcelona.

2. Les fabriques han esdevingut un element clau per a la

configuració urbana, social i s í.mbó Lí ca del Poblenou. Sense

aquestes fabriques, la majoria avui practicament oblidades, no

s'hagués pogut plantejar actualment una requalificació i

reocupació del sol en uns terrenys tan privilegiats dins de la

propia ciutat de Barcelona com els que actualment ocupa la Vila

Olimpica. Pero abans d' arribar a aquest punt, interessa destacar,

de moment, dues funcions importants que han acomplert els

edificis fabrils:

a) Per una banda, ells són els que van configurar l'entramat urba

inicial de l'area que avui coneixem per Poblenou, abans que el

Pla Cerda s'implantés en la zona.

b) per altra banda, les fabriques han esdevingut un dels

principals "d í.pós í.t.s "
s Imbó l í.cs del Poblenou, en una doble

vessant: bé recollint els noms d'antics espais desapareguts a

través dels sobrenoms lligats a la memoria popular, bé

contribuint a la tasca taxonomica de carrers i llocs que resten

aixi lligats a la memoria d'aquests establiments tradicionals.

3. Un dels fenomens que avui dia encara es pot detectar en el

Poblenou és el marcat sentit d' identitat que tenen els seus

habitants. Aquest fenomen d'identitat lligada a l'espai té
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antecedents historics importants, com veurem posteriormente Per

donar compte d'aquest fenomen hi ha, evidentment una raó de tipus

administratiu: el fet de que fins el 1897 fos, encara que inclós

dins Sant Marti de Provengals, municipi independent de la plana

de Barcelona. En aixo no és diferent d'altres barris actuals de

la ciutat com Gracia, Horta, Sarria, etc. Pero aquesta no és una

raó suficient ja que les relacions amb l'Ajuntament de Sant

Marti, abans de l'annexió, havien tingut ja els seus moments de

tensió independentista. Per cercar les raons del sentiment

d'identitat de barri, al marge de Sant Martí de Provengals, cal

atendre a tres fenomens que són de tipus socio-ambiental:

a) en primer lloc, i practicament des del naixement del primer

nucli urba, el Poblenou ha patit un tancament del seu territori

amb barreres naturals o artificials torca impermeables. La

platja, les linies de tren de Mataré i de Granollers, la Gran Via

i el limit amb el municipi de Sant Adria, amb el Besós, han

afavorit un sentiment d'aYllament en els habitants del Poblenou

que, per altra banda, ha servit per a preservar la seva identitat

social.

b) a aquest aYllament hi ha contribuYt de manera important la

deficitaria xarxa de transport públic amb el qual ha estat dotat

el Poblenou fins fa molt poc temps, fet aquest que ha provocat

un contacte forga reduYt de la gent del Poblenou vers Barcelona

i, potser encara més important, de la gent de la ciutat vers el

Poblenou.
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c) Un factor determinant en la genesi de la identitat social de

barri és la contribució que han fet les fabriques a la

configuració, no tan soIs urbana i simbolica com veiem abans,

sinó també a la configuració social del barrio La població del

Poblenou neix i evoluciona a partir de l'activitat que genera la

implantació industrial en la zona. L'entramat social que generen

les fabriques cristalitza aviat en moviments radicals de

reivindicació deIs drets de la població i en un conjunt

d'entitats que aglutinen la vida social del barri, algunes de les

quals encara avui mantenen la seva presencia a nivell social i

també simbolic.

4. El Poblenou manté, des de Ls seus orígens, un lligam amb

Barcelona que pot explicar-se a partir de relacions de tipus

ecologic. La zona ha esdevingut, al llarg de la seva historia,

una area subsidiaria de la metropoli. Sigui quina sigui la seva

activitat predominant, sempre ha esdevingut una zona de serveis

i, en la majoria deIs casos, serveis que, per la seva naturalesa,

són molestos, malsans i insalubres com per tenir un lloc dins la

ciutat. Un cop més, en els últims anys, aquesta tendencia esta

comen9ant a corregir-se, pero aquest fenomen ha configurat un

tipus de relació amb l'urbs molt característico

5. El carrer de Sant Pere (actualment Maria Aguiló) esdevé l'eix

del desenvolupament urba del Poblenou, mentre que la Rambla del

Poblenou (de més tardana implantació) es perfilara com l'eix del

desenvolupament social del barrio
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A partir d'aquest moment, aquestes cinc línies d'argumentació

seran desenvolupades en els següents apartats, reservant per al

final les conclusions general s extretes d'aquesta analisi les

quals podran ser connectades amb les hipotesis de treball de

l'estudi.

4.4.2. Un poble marítim d'esquenes al mar.

La historia del Poblenou, en els seus inicis, no es pot

desvincular de la" de Sant Martí de Provenyals, municipi de la

plana de Barcelona documentat per primer cop com a "Villa de

Provincialis" l'any 1004. Malgrat aixo, el nucli urba de Sant

Martl de Provenyals quedava forya lluny deIs terrenys on ara es

situa el barri, ja que es concentrava als voltants de l'església

de Sant Martl de Tours i de la s�quia Comtal, per sobre de

l'actual Gran Via.

Al llarg d'aquest vast territori, fins arribar al mar, van anar

implantant-se successivament diversos nuclis de població o

barriades connectades i comunicades entre si per dos elements.

Per una banda, les carreteres i camins velnals que travessaven

el municipi: carretera cap al Va Ll.é s , Camí Ral de Mataró,

carretera d'Horta, camí de Val�ncia, ... Per altra banda, les

diferents s�quies, recs i rieres que, en successius perlodes, van

proveir d'aigua els conreus, les pastures i les fabriques de la

zona, esdevenint un element essencial per a la seva

transformació. D'aquesta manera, podem afirmar que, si hi ha
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algun element que marqui de manera especial l' evolució del

Poblenou, tant en la implantació del teixit urba com del teixit

social i també del simbolic (fruit deIs dos anteriors), aquest

element és, sens dubte, l'aigua.

Efectivament, abans de la forrnació deIs primers nuclis de

població precursors de l'actual barri, hern d'imaginar-nos una

zona on l'aigua domina tot el paisatge. Al nord, el riu Besós i

la Riera d'Horta¡ al sud, la Riera del Bogatell (la qual

empalmava amb la Riera de Malla); a ponent, més o menys

paral.lela a la linia costanera, la Sequia Corntal¡ a llevant, el

mar. I en el centre, una gran llacuna envoltada d'aiguamolls i

canyissers. La toponimia de l'epoca és, en aquest sentit, ben

il.lustrativa d'aquest paisatge practicarnent despoblat: el

Joncar, la Granota o la Llacuna són diversos noms pels quals es

coneixien els terrenys compresos entre la carretera de Mataró i

el mar. L'any 1756 trobern un planol que té per llegenda:

"Plan y demostración de porciones de terreno de los

terminos de la ciudad de Barcelona, San Martin de

Provensals, San Adrian de Basós y del total llamado La

Granota y Juncá."

El Joncar, Juncar o Junca cornprenia una gran part deIs terrenys

pantanosos on ara s'aixeca el Poblenou. De lírnits imprecisos,

aquesta zona mantingué aquest aspecte fins entrat el segle XIX,

i era utilitzada com a pasturatge pel bestiar que, un cop

sacrificat al' escorxador de Barcelona, proveYa de carn a la
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ciutat. També era utilitzada com a lloc de cacera, reservat a

l'elit barcelonina¡ fins i tot el 1802 hi ana el rei CarIes IV

(Arxiu Historic, 1982). El record d'aquesta zona dona lloc a un

deIs carrers originaris del Poblenou, el carrer Joncar, comen9at

a tra9ar poc abans del 1850 per damunt d'un camí rural anterior,

possiblement l'antic Caml de la Sequía que al 1756 travessava

tota la zona unint la Riera del Bogatell amb el riu Besós. El nom

del carrer s'ha mantingut des de llavors fins els nostres diese

Per altra banda, també hi ha documentat un antic Hostal de la

Granota, situat al Camí Ral de Mataró i molt a prop de l'estany

de la Llacuna, el- qual trobem referit com "La Granota" en un

planol militar de 1809 (Bonet Correa, 1991). El lloc en sI sera,

amb el temps, un punt estrategic del nou barri doncs vindra a

coincidir amb el creuer de la carretera de Mataró i l'antic caml

del Clot (o caml de Sant Martl de Proven9als al mar), en el lloc

conegut anys més tard com "Els Quatre Cantons", actual cruYlla

Pere IV- Maria Aguiló. El t.opón í.m de La Granota, si bé va

desapareixer oficialment amb l'edifici, va ésser mantingut en la

memoria popular de tal manera que, cap a, finals del XIX i

principis del XX aquest era el nom popular de la fabrica de

filats "Esteban Forasté y Cía, José' y Tomás Gífred{i Herms.",

situada en la carretera de Mataré 258 (Suñol Gros, 1888, p. 56),

ben a prop d'on hi havia hagut l'antic hostal. El que alguns

anomenen "malnom" o, segons el propi Sunyol "nombres vulgares de

los edificios" no és sinó el resultat de la plasmació en forma

de toponim d'un espai que, un cop desaparegut, canvia d'objecte

per mantenir el seu significat com a lloc de referencia. Un altre

exemple en aquest sentit és el de la fabrica de farina "Xammar,
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hermanos" anomenada popularment "Molí de la Verneda" (op.cit.).

Per la seva banda, el lloc anomenat "E1s Quatre Cantons" va donar

nom a una de les revistes més idiosincratiques del Poblenou i que

exist1 en dues epoques (1963-68 i 1973-78) o

Pel que fa al terme La L1acuna té un origen evident: l'estany que

practicament ocupava el que avui es considera el casc antic del

barrio El nom va servir per a designar la zona alta d'aquest

primitiu nucli urba, mentre que la zona més propera al mar va

anomenar-se el Tau1at (posteriorment Pob1e Nou, mentre que La

L1acuna mantingué el seu nom propi fins entrat el segle XX).

L'explicació d'aquesta distribució geografica hem de buscar-la

en la situació de la 11nia de mar (veure planol de la suposada

evolució de la costa en Carreras Candi, Fo, sodo, pp. 15-16) fins

el punt que en el Manual de nove11s ardits trobem referida una

petita batalla naval datada el 21 de juny de 1469 a on ja apareix

aquest toponim:

"Lo dit jorn les dites Naus o la gent de aquelles,

trameteren dos bargantins la via de la Llacuna per

levar un art de xavaga qui era intrat per pescar e

foren armats certs lauts en a ribera de Levant e

meteren-se entre les naus i los bargantins e

prengueren la hu deLs di ts dos bargantins ab XVII

homens." (cit. en Carreras Candi, sodo, p.14)
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IL.LUSTRACIÓ 1. Pl.anol de Barcelona l'any 1718-19 on es potobservar la llacuna i els aiguamolls a on actualment s'ubica el
barri del Poblenou. (Font: Galera, Roca i Tarragó, 1972).
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Segons el propi Carreras Candi, la trifulca "se tingué en

l'encreuament de la Gran Via Diagonal ab la carretera de Franya,

yO es, per los actuals carrers d'Almogavers, Trionf i Llacuna"

(op.cit., p.14). Fins aci doncs arribava el mar en el segle xv.

L'estany de la Llacuna es desseca a principis del segle XIX. En

aquella epoca ja havia estat canalitzat mitjanyant una sequia

denominada "sequia de la Llacuna", o "de Bórbom" en record a

l'enginyer que la va projectar, el tinent general Jorge Próspero

de Verboom. El rec en qüestió desaparegué els primers anys del

nostre segle i, malgrat que el curs de la riera correspon, més

o menys, a l'actual trayat del carrer Llacuna, de la qual pren

el nom, la seva presencia ha perdurat també en el nom de la

Rambla del Poblenoul•

Altres denominacions antigues que fan referencia al paisatge

pantanós que impera en la zona fins el segle XVIII i de les quals

no hem trobat referents espacials contemporanis són "El cenyet:v -

antiga denominació del barri del Taulat- el "Prat de les

Febres" doncs eren terres dominades per aus migratories i

mosquits (els quals eren transmissors de les famoses i temudes

febres palúdiques), o "Les herbes de Llevant". El que encara es

manté present és el carrer de Perelló, nom posat per Carreras

IEl terme "rambla" té aquesta acepció d' antiga llera de
riera. A Barcelona tenim bons exemples com la Rambla de Catalunya
(antiga Riera de Malla) o, més proper al barri que ens ocupa, la
Rambla Prim (antiga Riera d'Horta) .
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Candi i que recorda un indret del Poblenou del segle XI2:

"Junt al Clot fins a la part de mar, y arribant també

al Rech Comtal estava la partida dita �a Perella

(1024) o Lo Perelló (1126) paraules similars."

(Carreras Candi, s.d., p. 325)

Aquesta va ser la configuració geogrAfica i paisatgistica de

l'actual Poblenou fins a comen9aments del segle XVIII.

L'explicació és ben senzilla: mil anys enrera, el mar arribava

practicament fins l'actual carrer Pere IV o, com comenta Carreras

Candi "la constant retirada de les aygües, en l'espay de deu

segles, ha fet quasi doblar la superficie a la antiga sufragania

barcelonina" (s.d., pp. 1019-1020). Els sediments aportats pel

Besós i per les rieres van anar guanyant terreny al mar

progressivament, pero aquest fenomen no respon tan soIs a un fet

natural. La construcció del port de Barcelona en el segle XV,

juntament amb els corrents que arrosseguen la sorra al llarg del

litoral barceloni van afavorir també l'acumu�ació de terres, més

aviat inestables, en la zona.

2Cal afegir que, evidentment, trobem referencies de
denominació de la zona amb el nom del municipi al qual pertanyia,
Sant Marti de Proven9als (Figuerola, 1849, per exemple). Molt
anteriorment, , en El Archivo Condal de Barcelona (Udina, 1951)
trobem una serie de vendes de terres, entre els anys 986 i 990,
per part de nobles, al matrimoni Vives i Ermovígia coro a resultat
de la caiguda de Barcelona a mans d' al-Mansur en els llocs
referits coro La Calbera i L'Or-trobat, els quals són citats tarobé
per Carreras Candi, aixi coro en la vila de Provengals. Un cas

semblant succei en l'antic terme de Santa Eulalia de Vilapicina
(Duran, 1973).
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IL.LUSTRACIÓ 2. "Territori de Barcelona en la segona meytat del
segle XI". En ella pot observar-se alguns deis toponims referits
en aquest apartat, especialment "Lo Perelló" que ha donat nom al
carrer del mateix nomo (Font: Carreras Candi, s.d.)
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IL.LUSTRACIÓ 3. Aven� de la línia de costa al llarg del temps.
Com es pot observar, l'actual case antic del Poblenou no existia

en el segle IX. (Font: Carreras Candi, s.d.)
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A la definitiva estabilització del terreny hi van contribuir,

sens dubte, dos elements generats directament de l'acció humana

sobre el territorio En un primer moment l'activitat agrícola i

ramadera i, en un segon moment, coexistint inicialment de forma

conflictiva amb el primer i posteriorment assolint una total

hegemonia, la implantació manufacturera i industrial. Altra cop,

ambdós fenomens tenen la seva raó de ser en l' element predominant

a la zona: l'aigua. Per una banda, els terrenys pantanosos van

donar lloc a unes terres riques en pastures per al bestiar i

productives en l'aspecte agrícola.

"També féu acréxer la prosperitat del terme de

Proven9als, la constant reculada de la mar, afegint

se-li cada cent anys no poques mojades més de terra

aptes per la agricultura, principal font de riquesa de

dit lloch." (Carreras Candi, s.d., p. 459)

Per altra banda, aquesta abundancia d'aigua afavorí la

implantació de les fabriques d' indianes, precursores de la

posterior transformació industrial. Una llegenda d'un planol de

la zona anterior al segle XVIII així ho indica:

"Plano que manifiesta toda la extensión del terreno

llamado la Granota y el Juncar, que sirve para pastos

del ganado de la muy lItre. Ciudad de Barcelona"
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No en va, la zona també es denominava Les Herbes de Llevant i hi

eren establerts terrenys de conreu, drenats per multitud de

petites sequies, coneguts com "taulats", on s'ubicaren les

primeres masies: Can Canals, el Taulat d'en Llimona, el mas de

n'Alió, el Taulat de Mossen Valls, o la masia de Can Pujades, la

qual donaria lloc posteriorment al carrer del mate ix nomo El

terme "taulat" esdevingué rapidament t.opón í.m i aquest sera el nom

del primer nucli de població, propera al mar, conservant encara

avui el seu caracter simbolic ja que dóna nom a un carrer del

barri i a la parroquia més important del Poblenou. Veiem com

l'accepció del terme "taulat", originariament s í.nón í.m de "feixa",

perd el seu significat inicial, un cop desapareguts els conreus,

per perdurar com a toponim representatiu de tota una zona i de

tota una parroquia. El significat "agrícola" de í.xá pas al

significat social que, conservat, nodrit i reconduYt per la

propia societat, ha perdurat fins als nostres dies, com una

plasmació en l'espai urba deIs orígens historics de la zona i de

la memoria popular deIs habitants del Poblenou.3

Per altra banda, aquest passat agrícola de la zona ha quedat

plasmat en uns quants noms de carrers del barr
í

; A part de Ls

carrers Taulat (abans Major de Taulat) i Pujades, el carrer de

l'Agricultura, el deIs Hortolans, el passatge del Camp i el de

la Vinyassa, en record de la sequia del mate ix nom, poden ser

3Malgrat l'origen del terme "taulat" procedeixi, segons
Carreres Candi i la majoria d'historiadors del Poble Nou, del que
aquí s'ha dit, és a dir, com a sinonim de feixa, Duran i Sampere
(1973) atribueix els seus origens al terme "Teulat" o cobert de
les casetes que hi havien en els prats d'indianes. Aquesta tesi
també és recollida per Fabre i Huertas (1980).
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considerats com exemples.

Altres activitats complementaries de la zona són també la pesca

i la ca9a, pero amb poca incidencia real. En quant a la pesca,

l'activitat era minsa i basicament de subsistencia per a unes

poques families que vivien prop de la platja. La Barceloneta era,

en aquest sentit, la zona de pescadors on es concentrava el maxí.m

volum de negoci i activitat d'aquest sector. En quant a la ca9a,

era basicament practicada per una elit barcelonina, fins que la

progressiva desaparició de la llacuna i de Ls canyissers van

manllevar la fauna de la zona, fent desapareixer aquesta

activitat.

En sintesi, veiem com la influencia del mar en la zona del

Poblenou ha estat practicament la de cedir els terrenys per a la

creació del futur barri pero, ni en els seus inicis ni en les

epoques posteriors que a continuació passarem a analitzar, no ha

jugat un paper decisiu en l'evolució de la zona, essent el motor

principal de transformació l' aigua proporcionada pels aiguamolls,

aqüifers, recs i sequies. Anys rnés tard, amb la implantació al

1848 de la linia ferroviaria Barcelona-Mataró, el mar quedara

encara més allunyat del Poblenou. Aquest fenomen té un efecte

indirecte: la platja del Poblenou resta, al llarg de tota la seva

historia, com

activitats i

Benguerel:

un espai residual, degradat

implantacions marginals, com

i abandonat a

descriu Xavier
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"Vam dedicar un parell de dissabtes a la tarda a

explorar els «baixos fons» del Poble Nou. Després de

sopar, amb lluna o sense, érem prou valents per a

recórrer de dalt a baix l'ünic «carrer» de la

Marbella, encaixonat entre el mar i el terraple de la

via del tren: el barri més desesperat de Barcelona. En

les meves novel. les n'he parlat sovint de la Marbella.

Espectacle depriment, al.lucinant, revoltant,

imperdonable. Hi ha barraques i barraques. Aquelles,

bastides sempre provisionalment al sorral de la

platja, sense altra il.luminació que uns llums

d'acetilé que empudegaven l/aire, produYen la sensació

d/estar muntades com un castell de cartes." (1971, p.

141)

IL.LUSTRACIÓ 4. Barris de barraques al Poblenou. (Font: Sola
Morales, et.al., 1974).
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La platja de la Marbella no deu el seu nom a la unió de les

paraules Mar Bella, com generalment es creu, sinó que el seu nom

significa reflux de les aigües del mar que és el que ha motivat

la creació d'aquest arenal, com indica significativament el nom

d'un carrer proper, el de L'Arenal de Llevant. En ell

s'instal.laren barris de barraques els quals van esdevenir

verdaderes barriades del Poblenou: el Somorrostro i el barrí de

Pekín.

Les barraques del Somorrostro sembla que es van formar amb

l'arribada d'immigrants provocada per L'Exposició Universal de

1888 i van existir fins el 1966 en l'indret comprés entre la

platja de la'Barceloneta i la fabrica de Gas Legon. El barrí de

Pekín es situa prop deIs limits amb Sant Adria de Besós i, segons

Carreras Candi el fundaren famílies xineses vingudes a Barcelona

en 1870. La descripció del propi Carreras Candi és prou

expressiva:

"Cases i carrers tragats fora de tota legalitat. La

esglesia, escoles y deu o dotze casetes més són

obrades de ca Le y raj ola. Tots los alberchs estan

arreglats ab estores, persianes, llaunes velles,

fustes, canyes y algunes teules, que denotan la

miseria del vehinat, quina major part viu de la pesca.

Forman lo barri un carrer dit de Sant Salvador, entre

la paret de l'estació y les cases de Pekín, y altre

d'Alberó."(Carrers Candi, s.d., p. 1036)
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Actualment el barri de Pekín s'ha traslladat a l'altra banda del

riu Besós, dins del terme municipal de Sant Adria, pero durant

molts anys va estar for�a arrelat al Poblenou: quan el temporal

arrassava cases i barques, els pescadors de Pekín transitaven en

silenci pel carrer de Sant Pere amb llen�ols estesos perque la

gent hi tirés diners. Tingué també parroquia propia, la de Sant

Pere Pescador, creada al 1907 aprof i tant una capelleta construIda

el 1902.

Durant forces anys, la platja com a tal no va existir, essent

només un abocador de runes i deixalles. L'epoca deIs Banys de la

Marbella, que presumia de ten ir l'aigua més neta de tota

Barcelona, quedaren enrera i fins i tot va perillar el Club

Natació Poble Nou, una institució pel barri. La platja fou

recuperada l'any 1981 per a l'ús públic i des de l'any 1991 s'ha

convertit en un lloc d' atracció de tota la ciutat amb la

construcció del Parc de Mar i del Port Olímpico

IL.LUSTRACIÓ 5. La Platja de la Marbella l'any 1972. (Font:
AA.VV. del Pobelnou, 1992).
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4.4.3. Les fabriques: elements dinamitzadors urbans, socials i

simbolics del Poblenou.

L' activitat agrícola i ramadera característica deIs primers anys

va haver de coexistir, i molts cops lluitar, amb l'activitat

industrial. Aquesta va comen9ar a mitjans del segle XVIII amb la

implantació dels-"prats d'indianes", destinats al blanqueig de

teixits de cotó, posteriorment estampats a má amb resultats

vistosos i atractius. Duran i Sampere (1973) es fa resso de

l'espectacular paisatge que oferia el Poblenou en aquells

moments, contrastant el verd de les pastures amb la blancor de

les teles esteses o el colorit de Ls seus estampats. Aquesta

coexistencia de colors no ana, pero, exempta de tensions entre

ramaders i "indianos" com el propi historiador explica:

"Per la banda del Besos s'anaren formant els prats més

importants: els de les fabriques de Canals, de Gloria,

de Bosch, de Sallés. EIs de Canaleta, el futur baró de

Vallroja, es repartires les terres a banda i banda del

camí de Valencia. Aquest fet dona lloc a una certa

competencia amb els ramaders, per tal com cada dia

quedaven menys espais lliures per al pasturatge del

bestiar. Tant fou així, que calgué establir un pacte

d'avinen9a entre indianers i pastors: la ciutat donava

nous terrenys als primers, pero a condició de reservar

un dia a la setmana per al lliure accés del bestiar."

(1973, p. 680)
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Malgrat aquests intents de convivencia, com es pot deduir

facilment, l'activitat industrial textil va anar guanyant terreny

a les activitats primaries. La virtut de la zona era que oferia

uns formidables diposits d'aigua per al tractament deIs teixits.

EIs aqüífers formats després de la dessecació superficial de

llacunes i aiguamolls juntament amb la disponibilitat de grans

espais lliures són factors clau que afavoriren la implantació del

textil al Poblenou i, encara que posteriorment van implantar-se

altres tipus d'indústries, aquest va ser el sector motor de la

transformació espacial i social de la zona en aquests primers

moments d'urbanisme incipient:

"EIs prats anaren apareixent ací i alla com a cosa de

poca permanencia i sense obeir cap pla urbanístico Ja

era molt que respectessin els vells camins -·.que

passaven entre les terres i les enquadraven. EIs

coberts i les casetes s'anaren convertint en edi:{icis

definitius, dedicats a les indústries, especialment a

les indústries complementaries de les t�xtils." (Duran

i Sampere, 1737, p. 680).

Aquesta va ser doncs la causa de la formació deIs principals

nuclis de població estable al Poblenou, composats per col.lectius

d'immigrants que treballaven en les fabriques de la zoná i que

poc a poc anaren configuran un "Nou Poble" o "el barrio nuevo de

S. Martín de Provensals" (Figuerola, 1849). El primer d'aquests

nuclis de població fou el format al voltant de l'actual Plaqa

Prim, anteriorment Plaqa Isabel II o, per transformació popular,
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també anomenada de Santa Isabel, noms que encara avui perduren.

Cal detenir-se uns moments per ana1i tzar aquest 110c s Imbó l í,o del

Pob1enou i desfer a1guns ma1entesos que avui encara són vius

entre e1s habitants del barrio

La Plac;a Prim i e1s seus vol tants, que avui romanen gairebé

intactes, té e1s seus origens en el passat industrial de la zona.

Pero la seva proximitat al mar i l' esti1 arquitectonic uti1itzat,

copiat del de la Baz-ce Lone't.a , han contribul.t a fomentar la

creenQa de que, en e1s seus inicis, la zona era un barri de

pescadors. A aquest fet hi ha contribul.t, sens dubte, la

presencia, des de fa forQes anys, del bar-restaurant E1s

Pescadors, que fa que alguns habitants coneguin el lloc com la

Plac;a áels Pescadors. Reco11int en part aquesta idea, Xavier

Benguere1 fa una descripció d'aquest indret cap a principis de

seg1e:

"En Vida1 i Valenciano (ignoro si l' Eduard o en

Gaieta) i en Ju1i Va11mitjana, t.en i en dos carrer� que,

junt amb e1s de Fernando P06, Rocafort i Topete,

donavenm a la placeta d'en Prim, area p1atgera que la

taverna de l'Emi1i Miquel, «E1s Pescadors», ava1ava.

( ••• ). Cases bessones, ben enca1cinades, amb profusió

de testos a1s ba1cons, ornamenta ts amb gabies de

caderneres i canaris." (1971, pp. 72-73)
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Ja hem comentat que, malgrat el Poblenou estigui al costat del

mar, aquest no ha contribult practicament gens en el

desenvolupament de la zona i l'area de la Pla9a Prím no és una

excepci6. Per refor9ar aquesta idea, transcrivim unes paraules

de Duran i Sampere:

"Potser el primer nucli veritablement urbá fou el

constitult entorn de la p laca de Prim, p l.aca que

encara conserva el seu caracter inicial, copiat de la

Barceloneta, i com si volgués tenir també una població

marinera. Pero el ferrocarril coster l'ha separat del

mar i l' ha convertit en suburbi industrial, perdut

entre parets i sense caracter propi." (1973, p. 680)

En aquests moments, pero, no podem parlar d'aquest espai com un

lloc sense caracter propio És més, el seu reconeixement com a

centre del casc antic i la seva conservació, respectuosa deIs

orígens, fa que la Pla9a Prím sigui un lloc amb una presumible

carrega simbolica per als habitants del barrio

A partir d'aquest nucli inicial, i sempre a l'empara�ent de les

fabriques i indústries, van anar apareixent altres barriades

obreres. El barrí de Trullas, del qual només es conserva el nom

del passatge, estava situat prop de la crullla entre el carrer

pallars i la carretera de Mataró (avui Pere IV) i celebrava les

seves festes amb el seu propi nomo El barrí de la Plata, conegut

ja des de 1872, era una petita zona situada en el carrer Wad Ras,

entre Independencia (actual Badajoz) i Catalunya (actual ciutat
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de Granada). Aquest barri va prosperar rapidament a partir de

l'arribada de boters i gent que treballava en empreses de vins

i alcohols¡ encara avui es coneix la zona pel seu nom inicial.

La Fran9a Xica és una altra de les barriades sorgides a partir

de la implantació industrial, en aquest cas de la fabrica Can

Girona on hi van anar a viure obrers francesos especialitzats.

Aquesta estava formada pel rectangle que anava del carrer Enna

(actual Ramon Turró) f ins al mar, i entre el carrer Comerc;:

(actual Bach de Roda) i Can Girona. També aquest nom sembla haver

desaparegut totalment i, actualment, naus industrials d'aquesta

zona han estat reconvertides com a estudis d'artistes i

dissenyadors sota el nom generic de Palo Alto.

Molt sovint, van ser les propies indústries les catalitzadores

de la urbanització del Poblenou, j a que, al costat de les

fab+iques, es construYen els blocs d'habitatges que allotjaven

als seus treballadors, al més pur estil del Manchester de

l'epoca. No en va, a la zona se la coneixia com "El Manchester

Catala", títol compartit per la ciutat de Sabadell segons destaca

un deIs diaris oficials de l'Exposició Universal de 1888. En

aquest urbanisme incipient, les fabriques tenien a més una funció

d'orientació dins del poble, és a dir, funcionaven a manera de

fites en terminologia de Lynch:

" un deIs trets que caracteritzaven el Sant Martí

de la segona meitat del segle XIX (era) el decissiu

paper de les fabriques en l'organització de l'espai,

la qual cosa comportava que molt sovint els
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establiments fabrils fossin la referencia obligada a

l'hora de situar els altres elements que, juntament

amb ells, configuren el paisatge." (Arxiu Hist6ric de

Sant Martí de Provenyals, 1982, p.16)

Un cop la trama Cerda va implantar-se, aquests carrers situats

entre fabrica i habitatges van adoptar la configuració - de

passatge, element característic de l'entramat urba del Poblenou

i que, com veiem, no respon als mateixos criteris que els

passatges dissenyats per Cerda per a la resta de l'Eixample de

Barcelona.

si les fabriques i indústries van ser el primer motor urbanístic

del Poblenou i elements clau per a l'orientació i desplayaments

deIs seus habi tants, la seva presencia a nivell simb6lic ve

determinada per l' impacte que van tenir en la toponímia deIs

carrers del barrio AIguns d'ells responen a motius tematics o a

la implantació industrial de la zona com el carrer del Treball,

de la Indústria (actual Llacuna), deIs PeIIaires (o curtidores),

del Gas, del Gasometre, o el deIs Ferrers (o Herreros). Gran part

de passatges, per6, prenen els noms de la fabrica allí

instal.lada o deIs seus propietaris. Fent un estudi comparatiu

de les dades aportades pel nomenclator EIs carrers del Poble Nou

(Arxiu Hist6ric del Poble Nou, 1982) amb les de la "Guía de San

Martín de Provensals" (Sufiol Gros, 1888) trobem relatats els

següents carrers que responen a aquest criteri:
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- Ptge. de la Teneria (Teneria de San Pablo, fabrica d'adobs i cuir)
- Ptge. de Bori (Borri, fabricants blanquers)
- Ptge. de Borrell (Teodor Borrell, industrial de filatures)
- Ptge. Bosch i Labrus (abans dedicat a Joaquim Bosch, propietari del "Prat

dels Pintats")
- Passeig de Calvell (Joan Calvell, propietari de "la Corderia")
- Ptge. de Canti (Domenec Canti, fabrica de tinys a "Can Culleres")
- Ptge. de Casas Jover (Joaquim Casas Jover, estampats)
- Ptge. de la Fabrica Vilarasau (fabrica amb aquest nom)
- P�a. de Vilarasau (idem anterior)
- Ptge. de Ferrer i Vidal (José Ferrer i Vidal, propietari de les "Industries

Ponsa", estampats)
- Ptge. d'en Klein (Georges Klein, productes de goma)
- P�a. Klein (idem anterior)
- ptge. Ricart (Ricart y CI., estampats. Avui el passatge es diu Marqués de

Santa Isabel)
- Ptge. de Saladrigas (Rafael Saladrigas, propietari de les "Indústries

Casamitjana", d'estampats)
- Ptge. de Trullas (Jacint Trullas i Payarol, industrial)
- ptge. de Cusido (propietari de "Can Canletes")

Altres passatges duien el nom deIs propietaris deIs terrenys com

el Ptge. de Casamitjana, de Venero, de Vieta, de Mallart, de

Masoliver, d'Ibañez, de Joaquim Pujol, d'Ayma, etc. En

definitiva, molts noms de carrers de l'actual Poblenou no deuen

els seus origens a decisions arb í.t.r ár i es dels planificadors

urbans sinó que són el record viu del passat industrial del barri

el qual, un cop desaparegudes mol tes de les fabriques, es manté

present a nivell simbolic.

Pero les fabriques del Poblenou no tan sols tingueren la virtut

de configurar toponimicament al barrio En els seus sobrenoms o

noms donats popularment, sovint molt més utilitzats i vius que

el nom oficial, s'hi troben reflectits molts deIs elements

representatius de la seva historia. Ja hem comentat anteriorment

el cas de la fabrica Forasté y Cª anomenada popularment "La

Granota" en record de l'antic hostal de la carretera de Mataró:
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"A. 1863 (22 octubre). Pau Manich obté permis de

construir una fabrica a La Granota.- A. 1892 (12

Agost). Qtiesti6 sobre uns safareigs püblichs en «la

Granota, en las inmediaciones de la carretera de

Matar6»." (Carreras Candi, s.d., p. 1036)

Veiem, pero, altres casos. Al 1864 fou tancada "per la fetor que

feya" una fabrica anomenada "10 Canyet" que era com anteriorment

es denominava la zona del Taulat (Carreras Candi, s.d., p. 1026).

El mateix Carreras Candi fa referencia a fabriques anomenades

"Prat de les Febres" (propietat d'Anton Cabüs i Ca.) i "Febres

Noves" (propietat deIs germans Sola), norns amb els quals, com ja

hem vist, eren anomenats antigament els joncars i canyissers. En

la Guia de Suñol i Gros (1888) trobern una relaci6 interessant de

sobrenoms de fabriques de l'epoca. Així dones, n'hi ha que fan

referencia a l'antiga Casa de la Quarentena com la fabrica de

tinys de Joaquim Porxas anomenada "La Corantena", o una altra

que, situada prop del Cementiri, rep el nom molt apropiat

d"'Esperits" (Folch Albiñana y Cª). També .hi ha referencia a

l'antic "Moli de la Verneda" (Xamar Hnos.) o "Prat Nou" (Juan

Anchon), fabrica de blanqueig que recorda els antics prats

d'indianes.

Per ültim, altres fabriques han conservat el seu sobr-enom popular

transformant-se en altres espais representatius de l' actual

barrio És el cas de "Can Felipa", antiga Indüstries Catex en els

terrenys de la qual hi ha un equipament municipal que ha

conservat el sobrenom primitiu.
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En síntesi, hem vist com les fabriques i indústries del Poblenou,

a més d'originar el desenvolupament social i urbanístic de la

zona, han contribul.t de manera especial a manten ir la seva

presencia historica a través de la toponimia, esdevenint

veritables diposits simbolics per al barrio Els antics toponims

de la zona passen a ser recreats en els sobrenoms de les

fabriques més importants, en un forma de construcció social sota

la qual persisteix la tradició historica i que passa a enriquir

el nivell simbolic d'identificació amb el barrio

4.4.4. Factors determinants de la identitat del Poblenou.

4.4.4.1. Un barri amb un caracter essencialment obrer.

Per altra banda, van ser també les fabriques les promotores d'un

sentiment d'identitat social peculiar i característic del barri,

a través de les practiques socials que es desenvoluparen en torn

seu. Anteriorment hem comentat que els primers habitants del

Poblenou eren irnmigrants que van arribar per treballar en les

indústries, vivint al costat d' elles i relacionar-se amb la resta

de treballadors. La configuració inicial del barri, pero, no

semblava afavorir massa una consolidació del teixit social, en

primer lloc perque tampoc estava consolidat un teixit urba

estable i coordinat sinó que eren un conjunt de barriades

independents, cadascuna amb personalitat propia les quals, sense

cap ordre urbanístic, es dedicaven a ocupar els espais

intersticials deixats per les fabriques. A principis de l'actual
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segle cal distingir vuit barriades a la zona: la Llacuna, el

Taulat, la Plata, Trullas, La Franya Xica, el Somorrostro, el

Transcementiri i Pekin (aquestes tres últimes, barriades de

barraques). En segon lloc, molts deIs emigrants no venien només

de Catalunya sinó de moltes diferents parts del país, la qual

cosa dificultava encara més el fet integrador. En 1888 Suñol i

Gros escrivia:

"Su población [referida a Sant Marti], que no excede

de unas 26,000 almas, esta compuesta en sus tres

cuartas partes de gentes procedentes de todas las

provincias de España y aun del extranjero, de manera

que puede decirse que todas se hallan aquí

representadas." (1888, p. 7)

I, uns anys més tard, referint-se ja al POblenou, Carreras Candi

assenyala:

"Des deIs primers anys de la seva formació, s'ha

caracterisat la barriada per lo gran nombre de gent

forastera. Se fa constar, ab referencia al any 1909,

que són tants los originaris de les vehines provincies

de Terol y Castelló que «en el barrio de la Plata y

sus afluentes, el que se atuviera al lenguaje de sus

moradores, le parecería que no pisa tierra catalana»

[El Correo Catalan, 1 de setembre de 1909]." (s.d., p.

1028)
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Pero, malgrat la disgregació de les barriades i la diversa

procedencia deIs seus habitants, aviat el Poblenou va comen9ar

a tenir una vida propia intensa. Tres poden ser els elements clau

per a produir tal fenomen social: l'activitat política-sindical

deIs seus habitants, les entitats que recullen la vida social

paral.lela a la fabrica i l'aYllament espacial al qual ha estat

sotmesa la zona.

En quant al primer d' aquests factors, és de bona Lóq í.ca constatar

que el caracter obrer dels habi tants del Poblenou facilita

l'ambient propici per a reivindicacions,

car áctier- radical, sobre tot durant

d'industrialització:

vagues i revoltes de

els primers anys

"El car áct.er- essencialment obrer dels primers

pobladors del Poble Nou facilita aquest caracter i el

matingué a través de múltiples corrt.í.nqéric í.es com a

color tlpic del barri, abundos de vagues, de discursos

inflamats i de lluites socials de diversa violencia,

fins que el mateix creixement n'absorbí i n'anul.la

les toxines inicials per a convertir la nova

urbanització en territori propici a una evolució

rapida i florent." (Duran i Sampere, 1973, p. 681)

Sembla ser que ens aquests primers anys del Poblenou hi arribaren

seguidors del socialista utopic Étienne Cabet, autor del Viatge

a Icaria i que, per aixo, el Poblenou prengué inicialment el noro

d'Icaria tal i coro consta en el planol de la zona dibuixat per
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Ildefons Cerda l'any 1855. El nom d'.Icaria encara es conserva

avui en una de les avingudes del barri. Tanmateix, la construcció

del nou barri de la Vila Olimpica del Poblenou prengué el nom de

Nova Icaria, potser en un intent per tornar a reconstruir, a

finals del segle XX, el model de societat ideal que preconitzaven

Narcis Monturiol i els altres socialistes ut.óp í.cs o, el que

sembla més versemblant, per recollir a nivell simbolic un deIs

motius més emblematics del Poblenou en una zona destinada a ser

simbol de progrés i modernitat pel barri i per tota Barcelona.

Pero no tot eren idealismes utopics en el Poblenou de finals del

segle XIX. La realitat reflectia una zona altament contaminada

pels fums de les fabriques, sense una bona urbanització ni xarxes

de serveis basics, amb un totalment insuficient i unes condicions

de vida dures i malsanes propies deIs suburbis industrials de

l'epoca. L'agost de 1872, l'Ajuntament de Sant Marti expressava

la seva preocupació per les condicions higieniques del barri del

Taulat i el 1874 el diari El Martinense feia una relació deIs

problemes pendents al barri:

"Manca d'enllumenat de gas als carrers.

Existencia d'un diposit de letrines per sobre de la

carretera de Mataró, que empudegava l'ambient.

Manca de normativa per al llenyament de deixalles

fabrils.

Beneficiencia insuficiente

Inexistencia d'escoles per adults, en bona part

analfabets.
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L'única església del barri, Santa Maria del Taulat,

estava tancada des de 1873." (en Arxiu Historie del

Poble Nou, 1991, p. 28)

Així dones, les condicions laborals per una banda i les

condicions de vida en quant al barri en general i als habitatges

en particular varen fer que al llarg de la seva historia, el

Poblenou es caracteritzés per ser un barri de clara tendencia

radical, provocant nombrosos conflictes i llui tes que,

possiblement, van afavorir un sentiment de solidaritat i

d'identitat compartida entre els seus habitants. Als anys 70 del

segle passat, la forya del republicanisme i de l'obrerisme van

ser decisius per fer front a l'ofensiva carlina. En tot Sant

Martí, estaven afiliats a la Primera Internacional 1.250 obrers.

També per aquestes epoques es fa formar la Federació Regional

Espanyola de l'Associació Internacional de Treballadors, de caire

anarquista. A principis de segle, el republicanisme radical de

Lerroux va propiciar al Poblenou un total de 10 entitats:

- Centre Democratic Radical del Poble Nou (1904-1939)
- Centre Republica Radical Instructiu de Sant Martí (1903)
- Joventut Republicana Radical Instructiva del Districte (1901-

1918)
- Fraternitat Republicana Instructiva o Ateneu Obrer Republica

del Poble Nou (1890)
- Centre Republica Progressista Radical (1909)
- Joventut Democratica Radical Instructiva del Poble Nou (1911)
- Casa del Pueblo del Somorrostro (1911)
- Centre Instructiu Republica Radical Castellonenc (1918)
- Fraternitat Republicana Instructiva Martinenca (1904)
- Casa del Pueblo de Pekin (1906)

(Font: Arxiu Historie del Poble Nou, 1991, pp. 50-51)
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En les eleccions del 16 de febrer de 1936, el Front Popular

d'Esquerres va aconseguir, en el districte en el qual s'incloYa

el Poblenou, 23.000 vots en front deIs 6.700 que va aconseguir

el Front Catala d'Ordre (op.cit., p. 57) i, al principi deIs anys

30, el Bolc Obrer i Camperol del Poble Nou va arribar a ser tan

influent que, a finals de 1931, "el grup de venedors La Batalla

al barri era el més important de Barcelona" (op.cit., p. 57)-.

Serveixin aquestes dades com a indicadors de la consolidació que

tingueren en el Poblenou les idees obreristes i radicals, de la

gran afiliació qUe professaren i de la influencia que tingueren

entre els seus habitants.

4.4.4.2. Les entitats com a nuclis de la vida social del barri.

Pero aquest fenomen, per sí sol, no dóna compte de la cohesió

social existent en el Poblenou. Cal tambA fer referencia al

conjunt d'entitats que, amb caracter divers, van anar apareixent

dins del barri i que, paral.lelament a la vida de les fabriques,

van anar consolidant el teixit social, esdevenint �mb el temps

elements simbolics de la historia local. Al 1888, parlant de Sant

Marti, Suñol i Gros comenta:

"El numero de sociedades recreativas es bastante

considerable y las más de ellas atienden con

predilección y notable celo el fomento de la

instrucción. La Alianza, Casino Provensalense, Circulo
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Recreativo Martinense, La Unión y El Fomento

Martinense, ocupan entre todas el lugar preferente, y

se hallan instaladas en hermosos edificios construidos

á propósito, teniendo vastos salones y teatro ( ••• ).

Puede decirse que mejores edificios que los citados,

no los tiene sociedad alguna de los pueblos del

llano." (1888, p. 11)

En aquest sentit i forga anys més tard, Fabre i Huertas escriuen:

"Dins el panorama general no hi ha cap mena de dubte

que el Poble Nou és en teoria un barri privilegiat: té

sobre el paper un reguitzell d' enti tats que parlen

d'un passat i d'un present forga importants quant a la

vida social." (1980, p. 108)

Potser una de les entitats més antigues, importants i

característiques del barri hagi estat el Casino L'Alianqa del

Poble Nou, fundat l'any 1869 i ubicat inicialment en la cantonada

del Passeig del Triomf (actual Rambla) amb Wad Ras, canviant la

seva seu l'any 1929 per ubicar-se a la Rambla cantonada Joncar.

Aquest local, sigui per la seva privilegiada situació en la

Rambla del Poblenou, sigui per l'activitat i els esdeveniments

que s'han donat en ell, o bé per tots dos motius alhora, ha

esdevingut amb el temps un element simbolic del barri de primer

ordre i un reflex de la vida social del Poblenou.
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Des del principi de la seva historia, aquesta entitat (com també

moltes altres) es dedica a fomentar l'associacionisme a l'hora

que cobria serveis deIs quals el Poblenou estava for9a mancat.

Un d' aquests, per exemple, era la manca d' escoles que instrulssin

a una població majoritariament analfabeta:

"La Alianza, sobre todo, puede citarse como sociedad

modelo, pues á más de darse clases á alumnos de ambos

sexos, tiene establecida con carácter particular caja

de ahorros y monte pio." (Suñol Gros, 1888, p. 11)

A L'Alianqa del Poble Nou esta lligada gran part de la historia

del barri i, malgrat la seva trajectoria hagi tingut signes

politics ben diversos, la seva importancia s í.mbó Lí ca és avui

inqüestionable. Veiem r áp í.dement; alguns trets de la seva evolució

i entendrem millor aquest feto

Ja l'any' 1880, els socis de L'Alianc;a recollien diners pel

llavors carrer del Triomf per ajudar a ls aturats. Al 1896,

juntament amb altres entitats, forma una coordinadora per ajudar

economicament als soldats que tornaven de la Guerra de Cuba i,

a tal efecte, es realitzaren obres de teatre en els seus locals.

Al 1874 tenien una publicació per í.od í.ca propia: "La Alianza". Cap

els anys 20 del nostre segle i, amb el cop d'estat de Primo de

Rivera, L'Alianqa es posa al costat del partit del dictador, la

Unión Patriótica, provocant l'escissió de l'entitat. Es forma un

nou Casino a la Rambla cantonada amb el carrer Joncar¡ inaugurat

l'any 1929 és el que coneixem avui. De llavors en9a el nou local
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passa a anomenar-se Casino L'Alianr:;a mentre que l' antic es

coneixia per L'Alianr:;a Vella. Des de llavors i fins la

desaparició de l'antic local, el 15 de maig de 1975, ambdues

entitats van tenir vides a cops coordinades, a cops paral.leles

i independents.

Durant l'esclat de la Guerra Civil, les Joventuts Llibertaries

es van fer fortes a L'Alianr:;a Vella. Posteriorment va ser una de

les dues seus de la Falange. Al acabar la guerra, el Casino va

anar guanyant terreny a L'Alianr:;a Vella encara que va mantenir-se

lligat a les classes socials més burgeses i benestants. Durant

aquella epoca, en ell s'hi feien els balls més "senyors". Tant

una com altra entitat tingueren forya temps cinemes en els seus

localso

Apunt de desapareixer L'Alianr:;a Vella, el Casino encara donava

mostres de l'esperit reaccionari que el caracteritza durant

aquells anys: fins al 1974 no s'autoritza a les dones de fer-se'n

sociso Amb l'arribada de les llibertats democratiques, pero, el

Casino L'Alianr:;a, aixi com al tres enti tats historiques que havien

subsistit al pas del temps, va exper imentar una renovació i

revitalització importants. Del Casino van sorgir iniciatives com

la "Marxa per la llibertat, admistia i estatut d'autonomia", el

Congrés de Cultura Catalana, o recitals al teatre "Off

Barcelona" o Actualment es realitzant un gran nombre d" activitats

cUlturals, lúdiques i esportives i, malgrat el pas deIs anys,

continua tenint una notable forya en la vida social del barrio
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si bé fins ara ens hem centrat en l'evolució del Casino

L'Alianga, no podem oblidar altres entitats que arrelaren amb

forc;:a al Poblenou i que avui dia, encara que amb pr-opós
í

t.s

diferents, continuen presents al barrio D'interes especial són

les cooperatives de consum, entitats creades pels propis obrers

que tenien per finalitat facilitar la venda de queviures a preus

més economics a més de fomentar activitats socials i culturals.

Entre les més importants destaquen La Flor de Maig, L'Artesana,

Pau i Justicia, El Porvenir Social (desapareguda l'any 1873) o

La Familiar (fusionada posteriorment amb L'Artesana).

L'any 1890, setze treballadors van fundar, amb 25 pesetes per

cap, la cooperativa La Flor de Maig la qual va tenir local propi,

al carrer de Wad Ras cantonada amb el passatge Bori, des de l' any

1896. Des deIs seus inicis, comptava amb un nombre de socis que,

pagant una quota fixa, es comprometien a comprar una determinada

quantitat de productes. A l'hora, la cooperativa oferia ajuts per

aquells socis que passessin dificultats, la qual cosa era massa

corrent en aquelles epoques. Malgrat la seva precaria situació

eccnemí ca , La Flor de Maig va sobreviure a moltes altres

cooperatives que es van anar enfonsant, i va· esdevenir la

cooperativa més important de Barcelona i de Catalunya, arribant

a tenir disset sucursals. L'any 1940, pero, tan soIs n'hi

restaven quatre, tres d'elles al Poblenou, i va acabar

desapareixent com a entitat cooperativa l'any 1950. L'any 1978,

l'historic edifici va ser recuperat com a entitat cultural

recreativa amb el nom d'Ateneu Popular La Flor de Maig. Amb 700

socis emprengué activitats de caire públic i crea les Festes del
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Maig de les Flors.

Altres antigues cooperatives que practicament han desaparegut en

els nostres dies són L'Artesana ( creada l' any 1876) i Pau i

Justicia (nacuda al 1895).

Pel contrari, entitats que encara avui són presents en el

Poblenou són el Centre Moral i Cultural, mantingut amb diferents

noms des de 1909. l'Ateneu Colon fundat l'any 1889, o el Club

Esportiu Júpiter, creat l'any 1909 en la cerveseria que avui és

l'orxateria El Tio Che i que, fins el 1948, tenia el seu camp de

fútbol en els terrenys on avui es troba la plac;a del Doctor

Trueta, coneguda popularment per Lope de Vega i, fins i tot per

la Plac;a del Júpiter. Aquest és l' espai verd més gran del

Poblenou preollmpic, dedicat a Josep Trueta i Raspall, metge

famós que va néixer al barri l'any 1897.

Per completar aquestes llnies dedicades a les entitats de caire

social del Poblenou, hem de fer foryosa referencia a una de les

manifestacions culturals més propies de la societat poblenovina

i que millor representen l'esperit de solidaritat i d'identitat

deIs seus habitants: les corals fundades per Josep Anselm Clavé,

conegudes també pels Cors de Clavé que, uns cops amb locals

propis i uns altres aixoplugats en algun bar o alguna entitat,

recollien en les seves lletres els sentiments d'aquella

comunitat. El Sabre de Plata (fundada l'any 1896), Els

tiemoaretiLos , La Moderna, Proa al Mar, L'Artesana, Pau i Justicia,

El Júpiter, són algunes d'aquestes corals avui totalment
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desaparegudes pero que tanta importancia van tenir en la societat

de l'epoca i en la consolidació de la seva identitat.

.r

4.4.4.3. El transport com a primrer factor d'a!íllament de la

resta de Barcelona.

Aquesta identitat també va anar configurant-se a partir d'un

altre fenomen, no tan voluntari pero igualment decisiu. Des deIs

seus inicis com a nucli de població, el Poblenou ha estat aYllat

espacialment de la resta de Barcelona per barreres

arquitectoniques forc;:a impermeables i aquest fet no ha estat

degudament corregit mitjanc;:ant línies de transports públics que

el connectessin amb la ciutat eficientment.

Fins fa molt poc temps, el Poblenou s'ha trobat envoltat per un

conjunt de barreres físiques difícilment superables: el

ferrocarril de Mataró que el separa del mar; la ciutadella (bé

en forma de fortalesa o de parc) i la línia del ferrocarril de

Granollers que el separen de la Barcelona antiga i del nucli

martinenc del Poblet (avui Sagrada Família) ¡ la Gran Via i

posteriorment l'autopista -la qual segueix l'antic trac;:at de la

via Marina de l'epoca romana- el separen de la resta de Sant

Marti i, concretament, del Clot¡ i la riera d'Horta i el riu

Besós eren considerats com a lími ts amb el municipi de Sant

Adria.
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L'any 1848 s'inaugura la primera línia ferria de l'Estat, que

anava de Barcelona a Mataró i creuava la platja de la Marbella.

Pero no va ser fins quaranta anys més tard que el Poblenou tingué

estació propia, al costat de la fabrica de Can Girona. Al 1860

entrava a treballar el primer guardaagulles d'Espanya, al carrer

de la Jonquera (aleshores Jaume 1) i al 1861 s'obri el carrer del

Ferrocarril. L'any 1852 s'inaugurava la línia de Granollers. El

transit ferroviari per Sant Martí en aquella epoca, com veiem,

era forya important:

"Atraviesan su término las líneas férreas de Barcelona

á Francia por el litoral, de Barcelona á Francia por

Granollers, de Tarragona á Barcelona y Francia, de los

Directos de Madrid á Barcelona, las cuales se unen en

una sola vía con las dos anteriores; de Barcelona á

Zaragoza, y la de San Juan de las Abadesas, que

utiliza actualmente la de la anterior por estar

todavía en construcción su vía propia; cruzando por

tanto este término todos los trenes de entrada y

salida de Barcelona en una totalidad aproximada de 150

cada 24 horas." (Sufiol i Gros, 1888, p. 7)

El beneficis que va aportar tant transit, pero, no van afectar

practicament al Poblenou, essent més una barrera que un mitja de

comunicació.
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Pel que fa al transport públic rodat, el Poblenou tampoc ha estat

especialment afavorit. El 22 de juny de 1874 s'inaugurava el

tramvia de cavalls del Port al Poble Nou, pel Passeig del

Cementiri i el carrer Taulat, línia que, un cop electrificada,

portara el número 36. La zona final del trajecte, en la cruIlla

Taulat/Rambla sera amb el temps un important lloc de trobada,

fins el punt de que, avui dia, encara es coneix popularment- la

zona com "el 36".

Al 1881 comenc;:en les obres del tramvia Barcelona-Sant Martl

Badalona que, al 1893 passara a ser servida per vehicles a vapor

i al 1904 ja sera electrica. El 1910 s' inaugura el tramvia

e l.éct.r í,o Plac;:a Urquinaona-Cementiri Vell-Poble Nou que,

posteriorment donara lloc a la línia 41. Al 1916 apareix la llnia

de "Ripperts" (omnibús de tracció animal) entre el Clot i el

Poblenou. Sera canviada per autobusos al 1925 i entre el 1936 i

el 1960 el Poblenou no comptara amb cap línia d'autobusos, a

excepció d' aquesta anomenada popularment "La Catalana" •

Caracterlstic d'aquesta llnia és el seu original recorregut que

va en sentit mar-muntanya, connectant el Poblenou amb el Clot

pero no pas amb el centre de Barcelona i que avui encara es

conserva amb el microbús de la línia 92.

En quant al metro, la seva presencia al Poblenou encara ve ser

més tardana. Mentre que la primera línia de Barcelona fou

inaugurada entre Plac;:a Catalunya i Playa Leseps al 1924, no és

fins als 70 que comencen les obres per portar el metro al

Poblenou. Pero un incendi l'any 1974 les retarda encara més i
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no sera fins l'any 1977, 53 anys més tard d'aquella primera linia

barcelonina, que el metro arribara al Poblenou com a

perllongament de la linia IV.

4.4.4.4. Les grans vies de comunicació com a segon factor

d'a111ament.

Hem vist les grans dificultats que tingué el Poblenou per

connectar-se a Barcelona a través del transport público La trama

urbanistica de la zona tampoc va contribuir a obrir vies que

contactes in amb la resta de Sant Martí i de Barcelona. La trama

d'eixample de Cerda va trobar foryes dificultats per endinsar-se

al Poblenou. L'urbanisme espontani imposat per les fabriques,

l'especulació del sol per part de la burgesia barcelonina i la

interpretació que del projecte feu Rovira i Trias (el qual havia

perdut el concurs de projectes d'eixamples a favor de Cerda) van

ser els principals factors causants d'un entramat urba on hi

conviuen sense ordenació definida carrers estrets del case antic,

illes Cerda, passatges fabrils i carrers importants interromputs

per edificis industrials. A més, l'any 1896 la Gran Via arriba

a Sant Martí tallant-lo en dos.

"A. 1892 (28 Octubre). Se progecta urbanisar la Gran

Via immediatament.- A. 1896 (20 Janer), Es construida

la secció de la Gran Via des del carrer de Sant Joan

de Malta al de Marina.- A. 1897 (27 Juliol). Es

construida la secció de la Gran Via des del carrer de

293



Marina al de Sicilia." (Carreras Candi, s.d., p. 1032)

La posterior implantació de l'autopista ha contribuYt a

l'accentuació d'aquest fenomen i avui trobem un conjunt

d'habitatges (en alguns deIs quals hi viuen els antics

barraquistes del Transcernentiri) que, rnirant cap a l'autopista

i d'esquenes al POblenou, han perdut gran part de la relació amb

aquest formant un barri heterogeni i difós.

Un cop configurada aquesta "illa" que hern descrit, s'han anat

fent intents de conexió de vies de circulació. Al 1886 es

finalitzava el Pont sobre el Besós i el trarnvia arribava a

Badalona. Molt més tard, l'any 1929 es construeix el pas elevat

del carrer Alrnogavers per a autobusos i transit rodat en general.

Al 1951 es finalitza el pas elevat sobre el ferrocarril en el

carrer Pallars, la qual cosa evita el pas a nivell del carrer

Pere IV.

IL.LUSTRACIÓ 6. Obres del pas elevat del carrer Almogavers a

l'alC$ada del carrer Marina l'any 1928. (Font: Memoria de la
Comisión Especial de Ensanche, 1928)
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4.4.4.5. conseqüencies.

Aquest alllament espacial i aquesta inconnexió amb la resta de

la ciutat d'un teixit social dispers en quant als orígens pero

homogeni en quant a categoria social i formes d'ocupació, que

troba el seu estil de vida entre les jornades laborals a les

fabriques i les activitats socials d'un reguitzell d'entitats

configuren un paisatge social propici per a germinar un fort

sentiment d'identitat i un sentiment d'arrelament al barri que

encara avui es pot detectar.

Aquest sentiment d'identitat s'ha vist tradult, al llarg de la

historia, en intents d'independencia i segregació del terme de

Sant Martí de Provenc;als. El Poblenou va reclamar la

independencia sense exit els anys 1851 i 1860. El 1863:

"Devant la pretensió de Ls vehins y propietaris del

Taulat y Poble Nou de segregar-se de Sant Martí, lo

Governador demana a aquest Municipi l'informas sobre

«la distancia que media entre el centro del barrio del

Taulat ó pueblo nuevo y el de San Martín», sobre sa

població y comunicacions. Respongué l'Ajuntament que

distarían dits centres uns 1,300 metres, que lo Taulat

tenia 815 habitants, segons lo darrer cens, y que-s

comunicavan per camins particulars y un carrer del

Clot a la platja, que «toma en dicho transcurso

diferentes denominaciones» (1 Octubre 1863)."

(Carreras Candi, s.d., p. 956)
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La situaci6 continua tensa i, segons narra el propi Carreras

Candi, el mary de 1870:

"Los habitants del Taulat declaren que no podien

marxar ab armonia administrativa ab Sant Marti «en la

rea1izaci6n de las mejoras de la poblaci6n y en la

ap1icaci6n de los principios democráticos á causa de

pertenecer, la mayoria de dicho barrio, á la clase

industrial y á la clase agricola los habitantes del

C10t, Sagrera y Montaña». S'acorda la segregaci6 del

barri del Tau1at per set vots contra sis (31 Mary

1870). L'acta d'aquesta sessió esta sense cap

signatura. Lo 20 Abril 1870 era destituit aque11

Ajuntament y entronisat altre de reyal ordre, y a 18

Octubre 1870, la Diputaci6 anula l'acord de

l'Ajuntament de Sant Marti de segregaci6 del seu barri

del Tau1at." (op.cit, p. 956)

La rivalitat entre el Poblenou i Sant Marti, especialment amb el

barri del C10t, era dones molt torta i ja venia de lluny. Ma1grat

tot, l'Ajuntament intenta complaure a ambdós nuclis urbans i

aixi, quan al 1868 es va construir el nou editici de la Casa de

la Vi1a (a l'actua1 Playa Va1enti Almira11) es va procurar-que

estigués el més a prop possible del Poblenou, orientant la seva

fayana vers e11. Tanmateix, quan es va projectar un mercat cobert

pe1 C10t (11 de febrer de 1887) es va projectar també un de mo1t

semb1ant al Pob1enou (25 de febrer de 1887), el Mercat de la Uni6

-situat en la playa del mate ix nom i dissenyat per Pere Fa1qués-,
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acabant-se tots dos l'any 1889. Pero, com indica Carreras Candi:

" los vehins d'aquest, se conceptuavan disgregats

de Sant Martí y encara se-ls troba en 1895, datant los

documents a nom de Poble Nou o Pueblo Nuevo, com si

fós un municipi diferent." (s.d., p. 1028)

Pocs anys més tard era tot Sant Martí el que s'al9ava davant la

pretensió de Barcelona d'annexionar-se aquest i altres municipis

de la plana, fet que acaba succeint al 1897. De tota manera, la

relació del Poblenou amb Barcelona tenia unes peculiars

característiques que poden explicar-se a través d'una relació

ecologica de dependencia: Barcelona ubica en el territori del

Poblenou gran part deIs serveis que, per ser molestos, nocius o

malsans decidí excloure del recinte emmurallat. Amb el domini

real del sol per part deIs barcelonins, el Poblenou va anar

evolucionant al ritme que li imposava l'urbe malgrat, com ja hem

vist, la seva societat marcava un ritme paral.lel i fins i tot

oposat al de la ciutat.

4.4.5. El Poblenou, zona subsidiaria de serveis.

Una de les primeres actuacions en aquest sentit va ser la

construcció del nou Cementiri General de la ciutat -posteriorment

denominat Cementiri de L'Est o del Poble Nou-, aprofitant una

zona de terrenys erms i gratuYts que s'estenien més enlla del

Portal de Mar, prop de la platja. Un altra factor de 10calitzaci6
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va ser la preocupació de les autoritats per evitar les ep í.démí.ee ,

tan freqüents a l'epoca; la despoblació i l'orientació deIs vents

de la zona afavorien aquest objectiu. Cal recordar que, molt a

prop, existia des del 1724 un petit llatzeret o «casa de

quarantena» on els viatgers feien estada prudent abans d'arribar

a la ciutat. D'aquest element del passat del barri s'en derivaren

el nom del carrer Llatzeret (que, per derivació fonetica molts

anomenen Natzaret), un passatge de la Quarantena, avui

desaparegut i el sobrenom La Corantena atribuYt a l'antiga

fabrica de Joaquim Porxas.

El cementiri va ser creat pel bisbe Josep Climent el 1774-75 i,

després de ser enderrocat l'any 1813 per l'exercit napoleonic,

va ser reconstruYt i ampliat pel bisbe Pau de Sitjar. El projecte

va ser encarregat a Antoni Ginesi el qual va utilitzar un sobri

estil neoclassic amb referencies a l'Egipte faraonic: un disc

solar idos pavellons en forma de piramides franquegen l'entrada

al recinte. El cementiri va assumir r áp í.damerrt. les funcions a les

quals estava destinat: al 1821 hi foren enterrades unes 6.000

persones victimes de l'epidemia de la febre groga, fet que es

recorda amb un monolit construYt dins del cementiri en record

d'aquell luctuós feto

El creixement demoqr ár í,o experimentat arrel de la revolució

industrial feu que el cementiri fos ampliat entre 1842 i 1852,

previa annexió conflictiva per part de Barcelona deIs seus

terrenys i del passeig que 1 'unia a la ciutat. El conflicte

s'agreuja posteriorment quan la ciutat va negar al Poblenou el
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perm1s per construir habitatges al voltant deIs seus murs.

"Lo cementiri general de Barcelona, enclavat a Sant

Mart1, porta les primeres reclamacions, al no voler,

la Ciutat, que-s construissen cases massa prop d'ell."

(Carreras Candi, s.d., p. 963)

El resultat va ser la creació d 'un nucli de barraques que

s'anomena el Transcementiri¡ el 1898 comptava amb 37 barraques

amb una població de 160 persones¡ cap a finals deIs 70 el nombre

de barraques ja era de 147 i havien organitzat una Associació de

VeYns. Finalment aquest nucli va desapareixer al 1990 i gran part

deIs seus habitants es traslladaren a la Gran Via.

El que durant els primers anys era un símbol d'igualtat social,

doncs tothom era enterrat per un igual en nínxols, aviat va

passar a reflectir la jerarquia social de l' epoca: els menestrals

i obrers eren enterrats en n1nxols mentre que els representants

de les classes benestants van fer construir tombes i mausoleus

d'acord amb el seu estatus i categoria social. En aquestes

construccions van participar arquitectes i escultors de primer

ordre¡ sota les obres d'Elies Rogent, Josep Vilaseca, Domenech

i Montaner, Joan Roig i Solé o Manuel Fuxa reposen les despulles

d'homes tant representatius per al Poblenou com Anselm Clavé, els

Bonaplata, els Juncadella els Patxot, els Muntades, etc. En

definitiva, el Cementiri del Poble Nou es pot considerar un deIs

elements simbolics del barri a més d'un deIs monuments de la

ciutat de Barcelona, malgrat la deixadesa i el seu lamentable
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estat de conservació no facin honors a tals superlatius. Tampoc

podem oblidar que la seva implantació ha donat el nom a alguns

carrers deIs voltants com el carrer del Bisbe, el de Rera el

Cementiri o el propi Passeig del Cementiri, actual Avinguda

Icaria.

El Passeig del Cementiri data del 1836 i, durant molts anys,-va

ser juntament amb la carretera de Mataró les úniques vies de

penetració de la ciutat de Barcelona cap a la zona del Poblenou.

Es va fer foradant el terraple que unia el fort de Don Carlos,

vora el mar i 'la ciutadella militar i, de seguida, els

industrials de la Baceloneta hi van veure possibilitats

d'expansió. Amb els anys, el passeig serví per fer entrar a

Barcelona els vins i aiguardents que venien de fora. En

referencia a aquest lloc, Carreras Candi comenta:

"Los derrers passeigs formats abans del examplament de

la ciutat foren, en 1836 y 1839, los del Cementiri y

la Barceloneta. Lo primer anava del portal de la Mar

al de Sant CarIes. Tenia quatre fileres d'arbres,

destinant als passejants la part central. Del portal

de Sant CarIes al Cementiri, dues fileres d'arbres. Lo

comenya, en 1819, 10 general Castaños, acabant-se en

1836. La gran epoca d'aquest passeig fóu al inaugurar

se 10 ferrocarril de Mataró, en 1848, «para ver la

continua entrada y salida de los convoyes, 10 que

admira á los forasteros» segons s'escrigué en 1849."

(Carreras Candi, s.d., p. 824)
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Efectivament, el que al principi era un passeig forya sOlitari,

va cobrar molta vida i animació al ubicar-se molt a prop

l'estació ferroviaria. La zona, pero, ja havia estat anexionada

a la ciutat de Barcelona:

" como quiera que tanto el cementerio como el

camino deblan ser para el uso de la ciudad, fueron

segregados de aquel municipio [Sant Martl],

agregándose al de Barcelona, a cuyo cargo corrió desde

entonces la citada via de comunicación y resultó que

mientras el espacio ocupado por el paseo corresponde

a esta jurisdicción municipal, los terrenos i

edificios que con el mismo lindan casi en toda su

extensión pertenecen a San Martín." (El Vigía de la

Barceloneta, 11 agost 1895, cit.Fabré i Huertas, 1980)

El nom actual d' Avinguda Icaria va ser proposat per Carreras

Candi en record als antics icarians de la zona a petició d'un

grup de comerciants que es queixaven de que el carrer fos conegut

per un nom tan tetric, la qual cosa dona el nom d'Icaria a la

zona deIs voltants. Durant la dictadura franquista va ser

rebatejat pel nom de Capita Lopez Varela en record al militar que

es revolta a la caserna del Docks que hi havia a l'avinguda,

caient en una progressiva degradació. Actualment, un cop

recuperat el nom d'Avinguda Icaria, aquesta via esta cridada a

ser un deIs eixos espacials de l' actual Vila Ollmpica o Nova

Icaria, juntament amb l'Avinguda del Bogatell i el Parc de Mar.
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IL.LUSTRACIÓ 7. Barcelona i els seus voltants l'any 1855. Poden

observar-se els primitius nuclis del Poblenou (Icaria i Llacuna)
així com el Cementiri de Barcelona i el seu Passeig, actual

Avinguda Icaria. (Font: Galera, Roca i Tarragó, 1972).



Fins aqu1 hem vist com un dels elements inicialment ubicat dins

les muralles barcelonines, el cementiri, passa a situar-se a les

afores de la ciutat en un lloc on les possibles moLésrt.Les i

perills que genera queden lluny dels barcelonins, els quals a

l'hora guanyen un espai de passeig vora el mar. En el Poblenou,

pero, també s'hi havien ubicat altres activitats molestes o

nocives. L'any 1142 existien "forns de ca Le a Sant Mart1 de

Provengals" (Carreras Candi, s.d., p. 325). En temps de Ferran

II s'hi executaven heretges i "juheissants":

"Quatre condemnes a mort s'executaren al Canyet, prop

de la mar, en dos homens, dues dones y deu estatues de

fugitius (25 janer 1488): los primers foren cremats."

(Carreras Candi, s.d., p. 513)

En els segles posteriors i fins a la Guerra Civil, moltes més

persones varen ser executades a la zona, concretament al Camp de

la Bota, lloc situat a la platja inicialment forga a prop de

l' aLcada de la Rambla i que, amb el pas del temps, va anar

movent-se cap a llevant arrossegant el nom amb ello L'origen del

toponim sembla provenir dels temps napoleonics quan les tropes

feien exercicis d' artilleria en un t.er r-ap Lé que en frances

s'anomenava "Butte" i que, per derivació f oné tLca acaba en

"Bota".

"Descriu aquest lloch Ramón Ferrer (Barcelona cautiva,

V.1, a 1808, p. 103): «Lugar entre el camino Real que

va a Mataró y la playa del mar, donde los artilleros
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hacen su ej ercicio práctico de cañón, etc., á cuyo

intento hay un grande almacén para utensilios, una

bateria permanente y un pequeño monte de tierra para

tirar alli alblanco, que llamándose en francés Butte,

llaman comunmente Botta a todo aquel terreno»."

(Carreras Candi, s.d., p. 1037)

La presencia militar ha comportat també una activitat de for9a

impacte en la zona. En ella hi havien molins de pólvora l'any

1629 (Carreras Candi, s.d.) i en ella s'hi ubicaren fortins de

defensa avan9ats al principal de la ciutadella:

"
••• ara s'estudian nous fortins combinats a la

Ciutadella, lo fort Pio (1719) y de D. Carlos (1717)"

"Lo fort Pio, a19at depressa en 1719, en vistes a una

provable y immediata querra ab Fran9a, se trobava

proper a la Ciutadella, més allunyat que aquesta de

les mural les del Portal Nou y dessota la carretera ab

Fran9a. Abans hi havía en dit lloch la creu de San

Francisco y un convent de Mínims." (op.cit., p.628)

"Altres tres defenses maritimes se construiren encara

en lo segle XVIII, d'importancia secundaria: les tres

bateries de La Llanterna, de la Escollera y de la

Barceloneta.( ••• ). La segona s'al9ava en la escollera

del moll, en la platja coneguda per Marbella •••
"

(op.cit., p. 629)
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També, en el lloc anomenat Canyet hi havia un escorxador

incontrolat de bestiar la qual cosa provocava seriosos

inconvenients:

"Posteriorment y fins lo primer ter9 del segle XIX,

dexavan allí los animals morts després de tretes les

pells, acudint-hi, de nits, los llops, atrets per la

fetor d'aquelles carns." (Carreras Candi, s.d., p.

1026)

Uns anys després s'implanta un escorxador de porcs, al final del

carrer Pallars el qual, a la fi del segle passat "no ofrece nada

recomendable, debiendo ser trasladada la matanza de cerdos al

Matadero General", segons comenta una guia de l'epoca (en Arxiu

Historie del Poble Nou, 1991, p. 23).

Tot aixo va fer que, ja abans de la industrialització, la zona

fos coneguda com una de les més insalubres del pla de Barcelona.

Amb l'arribada de les indústries, moltes d'aquestes activitats

van deaapar
é í.xe.r pero el problema continua, potser agreujat degut

a que afectava ja a població resident. Ja les primeres indústries

de blanqueig feien servir clor per als teixits. El producte

vessat incontroladament aviat es va filtrar en els aqüífers de

la zona essent un deIs factors determinants de la desaparició de

l'agricultura. Posteriorment, el fum llen9at per les xemeneies

de les fabriques va ser un deIs paisatges distintius i millor

definidors del Poblenou, com comenta Suñol Gros en la seva Guia

de Sant Martí (1888):
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"No hay más que contemplar á determinada distancia las

negras masas de humo que continuamente desprenden sus

espesas, al parecer sembradas chimeneas, para

comprender la importancia de su fabricación y la

incansable actividad de sus habitantes." (p. 6)

Amb tot a í.xó és facil creure que el Poblenou va ser la zona

industrial més important de Catalunya i fins i tot d'Espanya.

Barcelona tenia al seu costat un centre de producció industrial

altament concentrat, afavorint una política de zonning que li

permeté eixamplar el seu espai residencial al marge de la gran

indústria. L'alta concentració fabril, pero, genera una zona

altament contaminada on ep í.dém í

es i intoxicacions eren més

abundants que el pa o els salaris dignes. La gent del Poblenou,

la . majoria treballadors de les fabriques, en patien les

conseqüencies, com ho explica l'escriptor Xavier Benguerel

(1988) :

"Amb les fabriques, també teníem criatures de nou, de

deu anys, deformades, raquítiques, enllefernades,

for9ades a suportar jornals de dotze a acatorze hores¡

dones embotornades, ventrudes, tenyides amb els colors

de la fam, de la pudor, d'una miseria que les arrapava

fins que morien als vint-i-cinc, als trenta anys, a

tot estirar i amb una gran sort als quaranta." (p. 28)

Poc a poc les grans indústries han anat desapareixent per donar

pas a magatzems, tallers i empreses de transports i, actualment,
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Barcelona torna a mirar al Poblenou en aquest cas amb ulls

"d'�rea de nova centralitat" (Bohigas, 1985), enderrocant vells

monstres d' arqueologia industrial i ubicant un centre residencial

d'alt estanding per molts totalment descontextualitzat i

ahistoric.

4.4.6. La Rambla del Poblenou: element simbolic i catalitzador

de la vida social del barri.

El Poblenou, davant d'aquests canvis intenta adaptar-se i

revitalitzar-se a partir deIs seus eixos urbans. Un d'aquests

eixos és, indiscutiblement la Rambla del Poblenou. Pero, per

acostar-nos al' estudi d' aquest element ur'bá i simbolic cal

realitzar una primera reflexió sobre el fenomen d'urbanització

del Poblenou i, concretament, del seu case antic ja que si bé el

carrer de Sant Pere (actual Maria AguilójSant Joan de Malta) va

ser oficialment obert l' any 1854, el carrer del Triomf no

aparegué fins el 1886 amb el seu trayat de rambla. En aquests

gairebé 30 anys el casc antic del Poblenou va créixer

urbanísticament al llarg del carrer de Sant Pere. si bé aquesta

via va ser l'eix vertebrador del teixiturba del barri, la Rambla

del Poblenou ha estat l' eix vertebrador del teixit social i

simbolic. En ella s'hi van implantar elements clau de la vida

cultural i asociativa, va ser l'escenari de les manifestacions

populars més recordades i, en definitiva, va convertir-se, per

les seves característiques mor ñoLóq Lques , en l' espai d' interacció

social més important del barri.
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Fins a mitjans del segle passat, podríem afirmar que no hi ha cap

tipus d'urbanisme en l'area de l'actual Poblenou essent tres els

principals eixos viaris que la travessaven i l'unien amb

Barcelona i altres municipis de la plana. Aquests eixos eren la

carretera de Mataré la qual arribava fins el Portal Nou de la

ciutat, el cami del Clot al mar i el camí cap a Horta o cami de

Valencia. Posteriorment, com ja hem vist, aparegué el Passeig-del

Cementiri.

Aviat es va veure la necessitat de dotar al camí del Clot d'una

amplada superior; convertint-lo en carretera per intentar unir

el nou barri format vora el mar amb el municipi de Sant Marti,

"lo que «seria un motivo para que jamás los vecinos de aquel

barrio pudieran segregarse de San Martín» (3 Abril 1851)"

(Carreras Candi, s.d., p. 1027). D'aquesta forma va comen9ar a

configurar-se l'actual carrer Maria Aguiló empalmant amb Sant

Joan de Malta:

"A. 1851 (16 Maig). Lo camí publich vers Sant Joan ja

hi era d'antich, havent-lo interceptat per construir

hi «el dueño del Prado llamado de Pongu�n, un

rastrillo, de algunos años á esta parte». Los

propietaris cediren los terrers per fer-lo de nou fins

a la mar, donant-li la amplada de 30 palms (Agost

1853)." (Carreras Candi, s.d., p.l027)

308



De la mateixa epoca és la P1aqa Isabel II, coneguda des de la

Revolució de 1868 com P1aqa Prim i a la qual ja ens hem referit

com a nucli urba primerenc del POblenou, al voltant del qual

s'anaren formant la resta de carrers: el 1853 es troba documentat

el carrer de l'Amistat i el 1856 la P1aqa de la Unió, l'any 1859

es va obrir el carrer de Sant Francesc, i el del Ferrocarril el

1861. També d'aquella epoca daten el carrer Joncar i el carrer

Taulat, abans Major del Tau1at. Amb l' enderrocament de la

monarquia, a part del canvi de nom de la Pla9a Isabel 11

apareixen altres noms com el del carrer Topete, rebatejant cap

al 1870 el carrer dedicat a la Princesa d'Astúries conegut com

carrer Princesa i adoptant el nom del general que, juntament amb

Prim, realitzaren l'a19ament contra Isabel 11.

El carrer de Sant Pere també va tenir la virtut d'unir

urbanlsticament la zona del Taulat amb el nou barri de la

Llacuna, de tal manera que, cap a finals del segle XIX, tot i que

encara es consideren dos barris diferenciats, trobem ja la

configuració urbana del que sera el casc antic del Poblenou. És

en aquella epoca en la que apare ix la Rambla del Triomf i, uns

anys més tard, s'obriran els carrers que completaran la trama

urbana, entre ells el Passeig Ca1ve11:

"A. 1889 (27 Mar9). Pau Calvell urbanisa uns camps

entre lo ferrocarril del litoral y lo rech de la

Llacuna fins al carrer de Jaume 1, avuy dit de la

Junquera."

"A. 1915 (13 Octubre). Són oberts al tranzit públich
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los carrers de Pallars, entre los de Pere IV y

Pujadas; de Luchana, entre Pere IV y Enna, y de

Pujadas, entre Rambla del Triomf y camí del Pont de

les Vaques, que, constituint gran nombre d' illes,

forman les principals linies de comunicació del Poble

Nou ab la ciutat Nova del progecte Cerda." (Carreras

Candi, s.d., p. 1035)

El carrer del Triomf existia ja des del 1853 com un deIs carrers

que limitaven el casc antic per la banda de ponente Li va dona+

aquest nom el llavors arquitecte municipal de Sant Martí de

Provenc;:als Antoni Rovira iTrias al.legant que: «como la calle

es de nueva formación, podría denominarse calle del Triunfo»,

resultant un nom excessivament arbitrari per a un espai

posteriorment tant significatiu i, és possiblement per aquest

motiu, que la gent va comenc;:ar a denominar-lo poc després la

Rambla del Poblenou. Amb l'adopció del Pla Cerda en el decenni

de 1870, es modifica el trac;:at del carrer per adaptar-lo a la

tipologia d' eixample trobant l' oposició del senyor Venero a cedir

terrenys de la seva propietat. Avui tal personatge té el seu nom

a un carrer molt a prop de la zona conflictiva.

Cap al 1879, els regidors de Sant Martí comen9aren a debatre la

conveniencia de dotar d'una rambla als nuclis del seu municipio

Per aquells temps va ser també quan es va fer la rambla de Sant

Andreu, avui Passeig Fabra i Puig. Davant la rivalitat ja

comentada entre el Poblenou i el Clot, es va encarregar aPere

Falqués, arquitecte municipal, que proj ectés una rambla pel
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Poblenou al carrer del Triomf i una pel Clot en un tram de la

Meridiana. Finalment, al 1886 l'Ajuntament de Sant Mart1 va

aprovar la transformació del carrer del Triomf en una rambla o

passeig amb andana central i amb arbres i bancs. També va ser a

Pere Falqués a qui se li va ocórrer dotar a la nova rambla d'unes

rodones o placetes en els encreuaments de Ls carrers transversals.

Aquestes rodones, a més d'ordenar la circulació deIs vehicles,

conferiren al passeig una morfologia peculiar i distintiva,

afavorint també la seva monumentalització. En una de les seves

rodones, concretament la que forma amb l' antic carrer Enna

(act�alment Ramon Turró), s'instala un brollador, la Font de les

Tres Gracies, que en principi fou tret per la ciutat de Barcelona

de la Playa Reial i que uns anys després el reclama instal.lant

lo en el seu lloc original, on encara hi és; el record d'aquest

monument encara és present en el nom d'alguna botiga de la zona

i, a nivell popular, encara es coneix el lloc com "la rodona del

surtidor".

Per la banda alta, la nova Rambla del Triomf arriba al carrer

Pere IV mentre que per la banda de mar arribava al carrer Taulat

topant amb un magatzem de duanes i transportistes, popularment

anomenat "La Quadra" dones, en les pr imeres epoquea , el transport

es feia amb carros tirats per cavalls. L'edifici s'enderroca a

principi deIs anys 70 i no ha estat fins fa molt poc que la

rambla s'ha urbanitzat fins arribar al mar, acomplint-se aix1 una

vella reivindicació del barrio
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"La Rambla del Poble Nou és innegablement l'espina vertebral de

la nostra barriada" (<<La veu de Catalunya», 1 d'octubre de 1926).

Amb aquestes paraules, Xavier Benguerel descriu el car-áct.e'r

trascendental de la via poblenovina. Efectivament, aviat la nova

Rambla del Triomf, molts cops en relació al Casino L'Alian9a, va

esdevenir el nucli de la vida social del barri i un els elements

més representatius del Poblenou per a la resta de Barcelona, -com

ho explica Maria Fava en un article al diari «Avui» l'any 1983:

"Aquests tres elements, la Rambla, el Casino de

L'Alian9a i'el Tio Che, són els topants més famosos i

potser els únics del Poblenou que es coneixen fora del

barrio 1 aquesta és una fama justificada. La rambla

del Triomf, la penúltima rambla de la ciutat que els

cotxes no han aconseguit convertir en carretera,

conserva l'encant d'un passeig de poble." (en Arxiu

Historie del Poble Nou, 1886)

Per a la vida del barri, la Rambla ha estat, l'escenari de molts

fets que marquen la seva historia. L'any 1896 totes les entitats

de Sant Marti desfilaren per la Rambla per recollir diners pels

repatriats de la guerra de Cuba. Al 1909, durant la Setmana

Tragica, crema el col.legi de les Franciscanes. També s'hi

aixecaren edificis modernistes (en els nombres 39 i 82) i, tot

just comen9ada la Guerra Civil, per la Rambla desfila un tanc

acabat de fabricar a Can Girona. La gent s'aplegava a la Rambla,

davant L'Alian9a per sentir les noticies del front que donaven

les Joventuts Llibertaries¡ posteriorment eren els falangistes
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els que desfilaven pel passeig en senyal de victoria. Al col.legi

de les Monges s'instal.la l'hospital de sang del barrio

També la fira de Sant Tomas, la Festa Major, les festes de Maig

i les corrues de grallers i gegants han tingut com escenari la

Rambla. Al 1964 es monta un envelat amb l'actuació deIs Setze

Jutges. A principis deIs 70 s'organitzaren espectacles i

manifestacions populars contra la desaparició de la rodona del

carrer Pallars, en un intent de convertir la Rambla en via

rapida. Al 1977 es celebra un multitudinari «pa amb vi i sucre»

amb motiu del Congrés de Cultura Catalana, tradició que recorda

l'existencia de magatzems vinícoles al Poblenou. O'aquesta

manera, la Rambla s' erigeix en un símbol d' identitat social

essent l'escenari d'altres senyals d'identitat d'una comunitat

com són les seves festes tradicionals i les seves manifestacions

culturals.

Pero no tan soIs la Rambla esdevé símbol per la seva capacitat

d' acollir esdeveniments significatius per al Poblenou. També

acompleix una de les funcions més importants que ha d'assolir tot

element urba susceptible d' apropiació per part de la gent:

facilitar les practiques socials quotidianes d'un barri,

esdevenir nucli i marc de la interacció social espontania i

fresca. Les rambles són espais per passej ar, per trobar-se

incidentalment, per seure sense fer res, per badar, per mirar i

per ser vistos. Aquestes virtuts queden recollides i integrades

en la Rambla del Poblenou i és aquest caracter el que fa que, per

sobre inclús del pes historie, sigui considerat un espai que
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simbolitza de forma atemporal la manera de ser, de fer i de

sentir deLs habitants del barrio Valgui com a petit exemple

aquest fragment de El Poble Nou, de cap a cap de «Sempronio»

publicat a la revista «Regia» l'any 1985:

"Avis als barcelonins: els que vulguin veure la

classica rambla catalana, que s' arr ibin· a la del

Triomf. Hi passegen els poblenovins, hi festeja la

joventut, hi fan tertúlia els vells, s'hi succeeixen

els establiments comercials importants ..• És una

rambla tranquil.la, plena d'encant ... " (en Arxiu

Historie del Poble Nou, 1886, p. 26)

Des de fa uns anys, la Rambla esta sent objecte d'una neteja en

la seva imatge i d'una millora en general deIs seus equipaments:

paviment, mobiliari urbá , recuperació de rodones originals,

implantació d' algun monument com el del doctor Josep Trueta

(1978) o el monolit a Mossén Pere Relats (1979), tot intentant

respectar el caracter propi d' aquest ,element urba tant

caracteristic del Poblenou. També, finalment, s'ha canviat el nom

de Rambla del Triomf pel de Rambla del Poblenou (198�), pel qual

sempre se l'havia conegut. La Rambla del Poblenou és, ara per

ara, un element simbolic fonamental en el barri, resum del'seu

passat i presencia renovada que mira al futuro
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4.4.7. síntesi i conclusions de l'analisi socio-historica.

Un cop realitzada la recerca documental referent al barri del

Poblenou i analitzada la informació obtinguda, estem en

disposició de presentar les principals conclusions que es deriven

d'aquesta analisi.

1. Un primer aspecte que cal destacar és que el Poblenou ha

sofert un desenvolupament urba de característiques peculiars.

Essent inicialment un espai practicament desert, amb terrenys

pantanosos cedits pel mar, comenya el seu desenvolupament cap a

mitjans del segle XIX a partir d'un petit nucli de població als

voltants de la Playa Prim i del carrer Taulat. El veritable motor

del desenvolupament urba són pero les nombroses fabriques que

doten al barri d'un tipus característic d'urbanització, seguint

l'estructura de fabrica i habitatge pels obrers separades per un

passatge. Aquesta estructura s'anira repetint per tot el terreny

de l'actual barri quedant uns espais intersticials ocupats per

antics camps de conreu amb masies o per camps oberts o espais

sense funcionalitat concreta. La implantació de la trama Cerda

intentara ordenar urbanísticament la zona amb un exit relatiu:

el case antic no es modifica com tampoc ho fan molts de Ls

passatges i terrenys ocupats per fabriques que no s'ajusten a la

quadrícula d'eixample. El resultat final és un teixit urba

irregular on hi apareixen quadrícules tipus Cerda amb alineacions

irregulars, zones de carrers estrets corresponents al case antic

i vials que responen a antics camins o carreteres o bé a lleres

de rieres amb trayats que trenquen la geometria de l'eixample.
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IL.LUSTRACIÓ 8. Planol de Sant Martí de Proven�als realitzat per
Pere Falqués l'any 1882. Pot observar-se clarament la difícil
implantació de la quadrícula d'eixample en el barri del Poblenou.
(Font: Galera, Roca i Tarragó, 1972).
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El desenvolupament del teixit urba del Poblenou va estretament

lligat al desenvolupament del teixit social, essent altra cop les

fabriques el nexe entre ambdues estructures. si bé en el primitiu

nucli del Taulat s'hi concentra el redult grup de pescadors, el

teixit social del barri esta definit per una classe obrera, gran

part immigrada, atreta pel desenvolupament industrial de la zona

i que an í.r á

concentrant-se bé en el casc antic al llarg del

carrer Maria Aguiló, bé en edificis alllats prop les fabriques

o bé en petits nuclis d'habitatges disseminats per la zona els

quals esdevindran petites barriades com el barri de la Plata, la

Franya Xica, el barri de Trullas, etc. EIs sectors més

desfavorits es concentraran en barris de barraques com el

Transcementiri, el Somorrostro o el barri de Pekin. En

definitiva, el Poblenou podria considerar-se una zona formada per

petites barriades de vivendes on s'hi concentra població

inmigrant, de clase obrera que viu i treballa al mate ix Poblenou.

Progressivament, aquesta societat an
í

ra desenvolupant xarxes

socials més complexes, en bona part a través d' entitats que

realitzen activitats de caracter lúdic, cooperatives obreres o

societats corals i esportives que seran nuclis importants de la

vida social del barrio

En definitiva, una primera conclusió que pot extreure's és que

la trama urbana i social del Poblenou neix i evoluciona

rapidament a partir del desenvolupament industrial, i aquesta és

una primera característica que pot considerar-se distintiva

respecte a altres zones o barris de la ciutat de Barcelona ja que
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afecta tant a la distribució del sol dins el barri (petits nuclis

de població separats per grans zones d'ús industrial) com a les

caracteristiques socio-economiques, pOlitiques i associatives

deIs seus habitants.

Inicialment, doncs, no podem parlar d'una identitat social urbana

en base a la categoria «barri del Poblenou» sinó de petits nuclis

de població que són considerats com a barris dins el municipi de

Sant Marti de Proven9als, cadascun identificat amb el seu nom

propi i amb determinades caracteristiques diferencials com

l'ocupació deIs seus habitants (el barri de la Plata era un nucli

de boters), l'estructura urbana o els tipus d'habitatges (barris

de barraques, per exemple) o bé determinades manifestacions

caracteristiques com les diferents Festes Majors de cada barrio

A més, les grans zones industrials i els camps oberts afavorien

la delimitació territorial d'aquests nuclis, alguns d'ells

reduIts a un sol carrer o una sola illa de cases.

La composició social de la població, majoritariament irnmigrants

de classe obrera, i el paper que juguen les diferents entitas,

cooperatives de consum i associacions com a catalitzadors de la

vida social seran elements de gran importancia per al sorgiment

de la identitat social del barri del Poblenou, en definitiva, 'per

a un sentit de pertinen9a al barri a partir del que nosaltres hem

anomentat la dimensió social de la identitat.
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2. Un segon bloc dins d'aquest apartat de síntesi es refereix a

la relació historica del Poblenou amb el municipi de Sant Martl

de Proven9als i amb la ciutat de Barcelona. En quant al primer

punt ja s'ha fet referencia a l'episodi d'intent de segregació

del Poblenou respecte de Sant Martí i de les tenses relacions amb

el Clot, barri confrontant del mateix municipi historie. Respecte

a aquest tema, cal recordar que una de les raons que suportaven

la idea de segregació era la diferent composició social d'ambdós

barris i el fet de que mentre el Clot era considerat una zona de

camps i pagesos, el Poblenou ho era d'obrers i indústries. si bé

aquesta categorització resulta poc rigurosa (Nadal i Tafunell,

1992) és un bon exemple que recolza la idea d'identitat obrera

que comentavem anteriorment i, a través d'ella, podríem observar

com una característica social que té una plasmació espacial clara

esdevé un tret distintiu d'identitat social a partir tant del

reconeixement deIs propis habi tants del Poblenou com de la

construcció social d'aquesta categorització que fan altres zones

a través de la qual veuen i identifiquen al barri, sovint conegut

per aquest motiu com el "Manxester Catala".

D'aquesta manera, apare ix per primer cop la plasmació del que

podem considerar la identitat social urbana del Poblenou ja que,

a partir d'un element identificador com és la composició obrera

de la població de la zona, apareix una dimensió rellevant que

afavoreix el sentit d' identitat del Poblenou com a categoria

social urbana a l'hora que permet reconeixer aquesta dimensió per

part d'altres barris (en aquest cas el Clot) i diferenciar-se

d'ell en base a aquesta dimensió categorial (el Poblenou és
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conegut popularment com el nManchester Catalan). El resultat és

l' intent seccessionista del Poblenou en 1870 i les tensions

provocades arrel de l' annexió a Barcelona l' any 1897 (veure

apartat 4.4.4.5.).

Un altra element a tenir en compte és la relació que

historicament ha mantingut el Poblenou amb la ciutat- de

Barcelona. A través de l' aná
í í.s í. d' aquest punt hem argumentat com

es pot considerar al Poblenou com una zona subsidiaria de

Barcelona i com, des deIs seus orígens, ha estat una zona on

s'han ubicat tota una serie de serveis i activitats que, per les

molesties i insalubritat que generaven, eren expulsades del nucli

urba barceloni. Cementiri, hospitals d'infecciosos, camps

d'entrenament militar i, finalment les indústries d'adobs, de

blanqueig, metalúrgiques i últimament empreses de transport són

alguns exemples en aquest sentit. Per altra banda, la implantació

de les linies de ferrocarril van contribuir a encerclar i aYllar

al barri, com també ho va fer l'escassa xarxa de transport públic

capag de connectar al Poblenou amb Barcelona. D'aquesta manera,

entés com un barri sUbsidiari, separat i aYllat espacialment, les

relacions de tipus ecologic entre aquest i la ciutat seran un

factor important en la configuració de la identitat social urbana

del Poblenou.

Com a conseqüencia d'aquests factors arribem a una segona

conclusió a destacar: el Poblenou es defineix i és definit com

un barri obrer i industrial, amb un sentiment d'identitat propia

que es reforga a partir d'un aYllament provocat per barreres
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fisiques i una manca de connexió amb Barcelona. si establim una

relació entre aquesta conclusió i la derivada del punt 1. podrem

interpretar l'evolució del Poblenou com la progressiva formació

d'una societat reduYda, concentrada en petits nuclis urbans,

forya homogenia en quant a composició social i en quant a taranna

ideologic, que desenvolupa tota la seva vida al barri i que es

dota d'una vida associativa rica i dinamica que contribueix a

enfortir les xarxes de relacions socials de la comunitat. Tots

aquests elements contribueixen a configurar una identitat social

propia entorn a una area geografica concreta que té el seu eix

principal en la Rambla del Poblenou.

3. L' aYllament espacial del Poblenou ens introdueix en els

aspectes més ambientals de la sintesi que estem abordant. Una

idea que sembla important destacar de l' aná Lí.s í, efectuada és

l' enorme riquesa toponimica que presenta el barri. Basicament ens

interessa destacar dos fenomens: per una banda els noms que

prenen els carrers i el seu vincle amb la historia del barri; per

altra banda la importancia que tenen els sobrenoms que, a nivell

popular, s' atorguen a determinats espais, concretament a les

fabriques.

En quant al primer punt, al llarg de l'analisi socio-historica

hem procurat plasmar l'estreta relació existent entre l'evolució

del Poblenou i la nomenclatura deIs seus carrers, pressuposant

que si la identitat de barri de la qual parlavem abans és en bona

part fruit de l'evolució i consolidació social i si aquesta

evolució esta estretament connectada amb l'evolució espacial del
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barri, l'estudi toponimic podr
á

ser d'utilitat per veure si

aquesta evolució té una traducció directa en l'activitat de

"labeling" aplicada a l'espai urba, activitat que si bé té una

base cognitiva pot jugar també un important paper a nivell

simbolic. En aquest sentit i en un intent de sintetitzar aquesta

informació cal destacar que deIs noms deIs 145 carrers, places

i passatges que apareixen referits en el nomenclator Els carrers

del Poble Nou (Arxiu Historic del Poblenou, 1982) es despren la

següent distribució:

a) poc més d'un 6% tenen com a referencia directa el passat

agricola de la zona.

b) un percentatge superior al 8% prenen el nom d'antics llocs.

c) el 31% porten el nom deIs propietaris deIs terrenys on es van

trayar els carrers o bé el nom d'industrials que tenien

fabriques al barri (apareixent normalment en passatges al

voltant de l'antiga ubicació de la fabrica).

d) vora un 5% estan dedicats a personatges rellevants del barrio

En total, podem constatar que un 50% de Ls espais urbans del

Poblenou porten el seu nom directament associat al' evolució

historica del barrio Sobre aquesta dada cal matitzar que, si

tenim en compte els primitius'noms deIs carrers i places aquest

percentatge podria augmentar¡ per altra banda no s'ha tingut en

compte els canvis de noms de carrers efectuats amb motiu de la

construcció de la Vila Olímpica, realitzats molt recentment.

Malgrat tot, aquest resultat és pot considerar significatiu

respecte a la relació anteriorment postulada entre evolució
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socio-historica i taxonomia de l'espai urba.

En quant al segon aspecte, si hi ha algun tipus d' element

espacial al Poblenou on la transformació toponímica a nivell

popular es fa més evident, aquest és sens dubte les fabriques i

indústries de la zona. A través de l'analisi efectuat sobre el

tema hem pogut observar com aquests

veritable llenguatge paral.lel al

sobrenoms conf iguren un

deIs carrers acomplint

importants funcions. A nivell simbolic recullen i contribueixen

a preservar noms d'antics llocs desapareguts o a recordar

elements o esdeveniments de la historia del barrio A nivell

cognitiu contribueixen a estructurar l'espai i són importants

fites per a orientar-se en ell, raó per la qual Suñol i Gros els

va incloure en la seva guia (1888). Alguns d'aquests sobrenoms

han vist el seu reconeixement oficial, com el complex municipal

de Can Felipa, mentre que altres han continuat lligats a l'espai

malgrat haq'í.n desaparegut les indústr ies que els motivaren.

D'aquest apartat relatiu a la toponímia i a l'activitat

taxonomica referida al Poblenou podem extreure una tercera

conclusió. La toponimia de l'espai urba del Poblenou esdevé un

veritable "d í.pós Lt; s í.mbó l í.c" de la historia i evolució del barri,

que és conegut i preservat peLs
:

seus habi tants esdevenint un

important element a tenir en compte al analitzar la identitat

social lligada al'espai urbá , Aquesta estructura a nivell

toponimic es completa amb una producció social propia, bé sigui

preservant denominacions espacials antigues, bé construint un

sistema toponímic paral.lel d' important rellevancia tant a nivell
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simbolic com cognitiu. En aquest sentit, podem concloure que la

riquesa toponimica del Poblenou, en tant en quant es mantingui

actualment, pot facilitar una identitat social basada en una

orientació temporal "tradicional" (stokols & Jacobi, 1984),

encara que aquest fet haura de ser contrastat en posteriors fases

de la investigació.

4. Un deIs aspectes que ens interessa estudiar és la delimitació

de l'area que estem analitzant o, en altres paraules, la dimensió

territorial de la identitat social urbana de la categoria «barri

del Poblenou». En aquest sentit, la revisió documental efectuada

ens pot oferir indicis que caldra contrastar en posteriors fases

de la investigació. si atenem a la informació obtinguda de

l'analisi socio-historica, podem plantejar una primera acotació

del Poblenou els limits de la qual estarien formats per:

a) el mar i la via del ferrocarril Barcelona-Mataró

b) la Riera d'Horta, actualment Rambla Prim com a límit amb el

municipi de Sant Adria

c) la Gran Via com a límit amb el Clot

d) la linia del ferrocarril interior coma límit amb Barcelona.

Malgrat aquesta delimitació guarda una estreta correspondencia

amb els actuals limits administratius (veure FIGURA 4 en

l' apartat 4.2.), una aná Lí s
í

més aprofundida en els aspectes

socials ens suggereix una acotació més estricta segons la qual

el nucli del Poblenou estaria configurat pel casc antic, tenint

com a eix vertebrador la Rambla del Poblenou i com a limits a
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llevant i a ponent la platja i la Carretera de Mataró (actual

carrer Pere IV) respectivament. A partir d' aquest nucli principal

es distribueixen altres nuclis de població que, malgrat poden ser

considerats del Poblenou, queden més dilults entre grans arees

industrials: al nord trobem la Franya Xica, algunes cooperatives

de vivendes i, més recentment, el barri de Diagonal Mar; al sud

apareixen el barri de la Plata, el barri de Trullas o el

Transcementiri. Per últim, la zona compresa entre els carrers

Pere IV i la Gran Via ha tingut poca incidencia en l'analisi

efectuada i, malgrat alguns deIs seus residents són els antics

barraquistes del Tanscementiri, hem hipotetitzat la feble relació

que manté aquesta zona amb la resta del Poblenou i, per tant, el

poc lligam a nivell d'identitat que manté amb ello

5. Un últim punt d'aquesta slntesi fa referencia a aquells espais

que, a través de la informació analitzada, poden ser considerats

espais s Imbó l í.cs urbans del Poblenou. En aquest sentit, els

considerarem també hipotesis de treball sobre les quals

fonamentar la recerca emplrica. Aquests espais són:

a) Les fabriques. En aquest mateix apartat j a hem comentat alguns

deIs aspectes que fan que aquest element sigui d'especial

importancia per al Poblenou. El fet de contribuir a la

coneo.l í.dac í.ó del teixit urbá i social del barri, la funció

d'orientació que acomplien en les primeres epoques actuant a

modus de fites o estructuradors cognitius de la zona i l'estret

lligam entre aquests edificis i la gent del barri a través deIs

sobrenoms atribuits popularment són factors que poden determinar
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la consioderació de les fabriques com a elements simbolics

urbans.

b) Pla9a Primo Aquest element, juntament amb el carrer Taulat

configuren el nucli primitiu del Poblenou i, en aquest sentit,

el seu significat es troba associat a les arrels historiques del

barrio

c) Casino L'Alian9a del Poblenou. Pot ser considerada l'entitat

més emblematica del Poblenou. Ubicada en la Rambla, simbolitza

el passat del barri en la seva dimensió

d) Cementiri del Poblenou. Historicament pot ser considerat el

primer element construYt sense una finalitat miltar en la zona

que avui ocupa el Poblenou. Inicialment pertanyent a la ciutat

de Barcelona, va ser recuperat pel barri i ampliat amb gran

nombre de tombes i mausoleus que, a banda d'estar dedicats a

personatges representatius del barri, ofereix un caracter

monumental al lloc.

e) Rambla del Poblenou. ÉS, sens dubte, l'element eSp'acial de més

rellevancia en el Poblenou. Inicialment concebut com un tipic

carrer d'eixample, adopta posteriorment 1 'estructura urbanistica

tant caracteristica d'aquests tipus de passeigs, ampla vorera

central arbrada flanquejada per dos carrila de circulació,

completada en aquest cas per una serie de rodones que

distribueixen el transit rodat en els encreuaments amb altres

carrers. La Rambla recull gran part dels esdeveniments socials
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que han marcat la historia del barri, des de manifestacions

populars fins a festes majors. A l'hora, s'hi ubicaren entitats

i locals representatius d'aquesta historia, essent el cas més

paradigmatic el Casino L' Alianya. Pero, a més, la Rambla ha

esdevingut l'eix de la vida social del Poblenou, essent

hstoricament el lloc de trobada i de passeig per excel.lencia.

Un exemple del lligam establert entre la gent del Poblenou i

aquest espai és el nom donat al lloc. Oficilament anomenat

Passeig del Triomf, popularment va ser anomenada des del

comen9ament com la Rambla del Poblenou, recollint el toponim del

barrio Aquesta denominació no ha estat oficilament reconeguda

fins al 1986.

f) Per altra banda, per la informació obtinguda de l'¡analisi

socio-historica, la platja sembla tenir una rellevancia s Lmbó l
í

ca

menor malgrat en ella s'ubicaren elements destacats del barri com

els Banys de la Marbella o el Club Natació Poblenou.

Altres espais que possiblement puguin tenir

rellevancia a nivell simbolic són:

- PQa. Lope de Vega, on s'ubica l'antic camp del Júpiter, un deIs

actualment

clubs esportius més representatius del barri,

- Els 4 Cantons, crullla entre dues vies importants del barri

(Maria Aguiló i Pere IV), lloc de trobada per sortir cap al barri

del Clot i element que marcava els límits del Poblenou amb

aquesto

- Altres entitats com la Flor de Maig, el Centre Moral o l'Ateneu

Colon.
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En definitiva, de l'analisi socio-historica efectuada es

desprenen un conjunt d'elements els quals, alhora de determinar

l'evoluci6 urbanistica i social del Poblenou, doten a aquest

barri d'una serie de trets característics que contribueixen a

configurar la identitat social urbana deIs seus habitants. Tal

vegada hem pogut identificar una serie de I10cs que, per la seva

rellevancia historica, possiblement puguin ser considerats- com

a espais simbolics urbans pels habitants del Poblenou (veure

FIGURA 11). Les conclusions a les quals ens hem referit finalment

apunten cap a aquest sentit, pero ca Ldr á

contrastar aquests

resultats amb els obtinguts en altres aproximacions

metodologiques centrades específicament en l'analisi empiric de

la realitat del barrio
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FIGURA 11. Localitz.ació deis Ilocs més significatius detectats en I 'analisi socio-histórica.

1.Placa Prim (Placa Isabel) 4. Rambla del Poblenou. 6. Placa Josep Trueta o Lope de Vega.

2.Casino L' Alianca del Poblenou.

3.Cementiri del Poblenou.

S. Platja de la Marbella. 7. Els 4 Cantons.
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4.5. ANALISI QUANTITATIVA.

4.5.1. Introducció.

Després d'una primera fase d/ aná Ld s í, a partir de la qual, a

través d'una recerca documental, s'han pogut establir els trets

fonamentals de l'evolució socio-historica del Poblenou aixi-com

la rellevancia deIs aspectes ambientals dins aquest context,

passem a les fases d'analisi que corresponen propiament a

l'estudi empiric de la investigació de camp, és a dir a la

recerca i analisi d'informació obtinguda directament deIs

habitants de l'area escollida per a la investigació.

Concretament, en aquest capitol presentarem les dades obtingudes

en el que hem anomenat aproximació quantitativa, seguint

l'esquema de la proposta metodologica que apare ix en la FIGURA

7 (apartat 4.3.1.). De la revisió d'aquest esquema aixi com de

l'esquema general de la tesi que apareix en la FIGURA 1 (apartat

2.) es despren que aquesta fase d'analisi acompleix, en el marc

d'aquesta tesi, quatre funcions basiques:

A) Com a primera fase de l'estudi propiament empíric (el qual es

completara amb una aproximació qualitativa a través de l'analisi

de grups de discussió), respon clarament a un deIs objectius

generals d' aquest treball, és a dir, la recerca d' evidencia

empirica sobre els aspectes teorics que defineixen l' espai

simbolic urba com un element rellevant per a la identitat social

urbana associada a la categoria barrio
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B) En tant en quant aquesta aproximació es concreta en unes

tecniques de recollida i analisi de la informació - utilització

d'una enquesta telefonica i d'una analisi estadistica-, la

definició d'aquestes tecniques i, concretament la construcció de

l'enquesta telefonica, tenen com a base les hipotesis de treball

que s'originen del marc teoric de referencia (apartat 3.4.3.).

Aquesta informació quedara especificada convenientment en les

introduccions que precedeixen a les analisis de cadascun dels

ítems utilitzats en el qüestionari. Com a primera aproximació,

pero, cal puntualitzar que l' enquesta pretén recollir dades sobre

els següents aspectes teorics:

l. Informació sobre les característiques diferencials del

Poblenou respecte a altres barris, partint de la hipotesi

de treball segons la qual aquests elements són rellevants

per a l'establiment de la identitat social en relació a la

categoria barrio Dins d'aquest punt caldra determinar en

quina mesura els referents espacials contribueixen a aquesta

funció de distintivitat a nivell social (Lalli, 1988).

2. Informació sobre fins a quin punt el nom del barri i els

límits d'aquest són suficientment homogenis i coherents com

per poder determinar una delimitació cognitiva-espacial

concreta des de la perspectiva dels propis subjectes,

partint de la premissa de que un barr i no respon a una

delimitació administrativa sinó que és el resultat d'una

construcció social, de la qual aquests elements poden

esdevenir indicadors importants a l'hora que faciliten una
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identificació social en base al propi barrio

3. Informació sobre quins són els llocs que, pel fet de ser

representatius o prototípcs del barri, poden ser considerats

espais s LmbeLí.cs urbans. Seguint la idea de Stokols & Jacobi

(1984) sobre la relació existent entre perspectiva temporal

del grup social i relació simbolica amb l'espai, es cercara

també informació sobre quins són els espais més

representatius del passat i del futur del barrio

4. En base a la relació entre significació de l'espai i ús

d'aquest postulada amb diferents matissos per Proshansky

et.al. (1983) i Stokols & Shumaker (1981) i tenint en compte

que el mecanisme d' apropiació espacial també relaciona

estretament ambdós elements (PoI, en premsa), es cercara

informació sobre quins són els llocs més freqüentats pels

subjectes del Poblenou, intentant analitzar si existeix

relació entre aquests espais i els que puguin ser

considerats com a representatius del barrio

5. Per últim intentarem estudiar la possible relació

existent entre els aspectes mencionats i les

característiques socio-demografiques deIs subjectes

analitzats, és a dir, fins a quin punt les respostes donades

en el qüestionari mostren relació amb les característiques

deIs individus de la mostra analitzada.

334



e) Per al' elaboració de l' enquesta, pero, no tan sols s 'ha

tingut en compte el marc teoric de referencia i les hipotesis de

treball que s r en deriven. Atenent a l'estructura lineal de

l'esquema de la FIGURA 7 podem entendre aquesta fase com un segon

pas de la investigació de campo En aquest sentit hi ha una segona

base d'informació previa, l'aportada per l'analisi socio

historica. A través d'ella hem obtingut una serie de conclusions

que cal contrastar a nivell empíric, esdevenint noves hipotesis

de treball que també orienten i guien aquesta etapa de la

investigació. En aquest sentit, de l'analisi socio-historica es

desprenen les següents n í.pot.es í,s de treball o supós í.t.s que

tractarem de contrastar:

1. Les fabriques del Poblenou són elements de gran

rellevancia en el nostre estudi ja que simbolitzen el passat

del barri a l'hora que esdevenen un tret característic

d'aquest i diferencial respecte als altres barris.

2. Un altre element que pot ser considerat diferencial és

la consideració del Poblenou com una comunitat consolidada,

estable i, fins a cert punt amb una vida social propia i

autoctona de la resta de Barcelona.

3. si atenem a la informació obtinguda de l'analisi socio

historica, en aquesta fase s'haura de plasmar la riquesa

toponímica de la zona. Caldra dones contrastar fins a quin

punt la informació empírica mostra la preservació d'antics

noms d'espais urbans així com l'activitat taxonomica que
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opera a nivell popular a les quals feiem referencia en

l'analisi precedente

4. Hi ha una manca de coincidencia entre el que

historicament podem considerar l'area geografica del

Poblenou i la delimitació administrativa actual del barri,

la qual cosa porta a pensar que deterininades zones

concretament la zona més propera a la Gran Via- mostrara un

menor sentit de pertinenc;:a al Poblenou que l'area més

propera al mar, on s'ubiquen els primitius nuclis de

població del barrio

5. La Rambla del Poblenou tendira a apareixer com l'element

urba amb més forta carrega simbolica mentre que la platja

tindra un paper molt menys rellevant. Altres elements

susceptibles d'apareixer an aquesta analisi com elements

simbolics urbans són les fabriques, la Pc;:a. Prim, el Casino

L'Alianc;:a i el Cementiri del Poblenou.

D) En tant en quant l'aproximació quantitativa, a través de

l' enquesta telefónica, té per objectiu recollir Lnfoz'mac í.ó rapida

i especlf ica d 'una mostra representati va de 1 ' area d' estudi ,

esdevé la base sobre la qual s' estructurara la tercera fase

d'analisi, és a dir, l'aproximació qualitativa a través de

l'analisi de grups de discussió. En aquest sentit, i com ha

succeYt amb l'aproximació socio-histórica, la present fase haura

d' aportar informació rellevant que es contrastara i complementara

amb l'aportada en la tercera fase de la investigació.
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4.5.2. objectius i procediment.

En definitiva, doncs, podem veure com aquesta fase quantitativa

pren com a referencia els objectius generals de la tesi i les

hipotesis que es deriven del marc teoric respecte als conceptes

d' identitat social urbana i espai s í.mbó Lí,c ur-bá , Al mate ix temps,

com a primera etapa propiament empírica de la investigació de

camp, tracta de completar i contrastar les informacions

obtingudes en la fase d' aná Lí s
í socio-historica a 1 'hora que

serveix de base per a la següent fase d'analisi qualitativa. Per

últim, la informació que s'obtingui es reprendra en el moment

d'efectuar la triangulació i interpretació global de les dades

obtingudes en les tres fases de la investigació.

Els aspectes relacionats amb la construcció de l'enquesta i la

descripció tecnica deIs ítems, mostratge i analisi estadística

emprats queden recollits en l'apartat 4.3.1.3. del capítol

corresponent als aspectes me't.odo Lóq i.c s de la investigació de

campo Aquí, pero, creiem pertinent recollir algunes idees

importants que afecten tant als aspectes tecnics com al

tractament de la informació obtinguda.

En primer lloc, en quant al tipus d'informació que cerquem en

aquesta fase d'analisi, cal recordar que un deIs objectius que

perseguim és el d'obtenir informació rellevant d'un nombre

considerable de subjectes del barrí. En aquest sentit, la tecnica

d'enquesta telefonica permet assolir aquest objectiu¡ en el

nostre cas ens hem recollir dades d r una mostra N= 405 subjectes.
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Per les caracteristiques d'aquest tipus de t�cnica, per5, la

informació que s'obté és necessariament breu i puntual, sense

possibilitat de donar respostes matisades o d'afegir informació

complementaria al que es pregunta. Per tant, les dades que

presentem a continuació tenen la característica d'apar�ixer fins

a cert punt independents deIs continguts o les raons que han

motivat la seva producció, malgrat l'analisi estadística amb la

que han estat tractades permet aportar alguna informació en

aquest sentit.

En segon lloc, s'ha considerat basic el tractar de determinar

quina és l'acotació que fan els subjectes del seu barri i si

podem arribar a definir una area geografica que pugui ser

categori tzada com PoblenoU. En aquest sentit, hem hagut de partir

necessariament d'una delimitació administrativa del barri, per5

la informació obtinguda de l'analisi socio-hist5rica ens situa

en la hip5tesi de que aquesta acotació no es correspon exactament

amb la construcció social que del barri han configurat els seus

habitants. Per aix5 hem dividit el Poblenou en quatre zones a

efectes de mostratge i també d'analisi de les dades recollides

en el qüestionari (veure FIGURA 10 en aparta� 4.3.3.2.).

Especialment rellevants en aquest aspecte seran el nom que donen

els subjectes del seu barri i la delimitació que fan d'aquest.

Un tercer aspecte a destacar té relació amb les caracteristiques

de la toponimia del barri que es desprenen de l'analisi socio

hist5rica efectuada, especialment si considerem que el nostre

objectiu és estudiar llocs o espais urbans entenent-Ios com
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productes socials. Aquesta qüestió ha afectat al tipus d'ítems

que hem emprat per elaborar l'enquesta, ja que hem considerat

oportú utilitzar majoritariament ítems de resposta oberta.

Tanmateix, la justificació d'aquesta elecció es troba

desenvolupada en l'apartat 4.3.3.2. En funció d'aix5, un cop

registrades les dades a partir deIs qüestionaris correctament

complimentats, s'ha procedit a efectuar un primer llistat on es

troben totes les respostes emeses pels subjectes de la mostra,

pel total d'ells i per a cadascuna de les zones mostrals. En un

segon moment, s'ha procedit a efectuar una categorització de les

respostes emeses en els ítems de resposta oberta, seguint

criteris específics per a cadascun d'ells i procurant, en aquells

casos que es considera necessari i que les respostes ho

permetien, efectuar una categorització unitaria per alguns ítems

per tal de facilitar una comparació de dades posterior. Així,

s'ha realitzat una categorització específica pels ítems:

- 'nom del barri'

'diferencies respecte a altres barris de Barcelona' i

- 'llocs que frequenta més'

mentre s'ha preferit elaborar una categorització unitaria pels

items:

- 'llocs característics'

'llocs representatius del passat' i

- 'llocs representatius del futur'.
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En base a aquestes categoritzacions -les quals s'especifiquen en

els apartats corresponents a l'analisi de cadascun deIs items

s'ha aplicat un tractament de tipus estadistic, deixant el

llistat inicial per a una aná Lí.s í, qualitativa complementaria. EIs

items corresponents a variables quantitatives discretes i els

corresponents a variables qualitatives nominals amb

categorització previa a la passació no han sofert cap mena de

recodificació.

4.5.2.1. Descripció de la mostra utilitzada.

Com s'ha comentat anteriorment, a través d'un rnostreig aleatori

estratificat en el qual la variable estratificadora era les zones

d'estudi en les que s'ha dividit el barri administratiu, s'ha

obtingut una mostra total de N= 405 subjectes que van accedir a

la passació de l'enquesta telefónica i que van contestar

correctament al qüestionari. A través de la informació recollida

en aquest pel que fa a variables de subjecte, passem tot seguit

a mostrar les principals característiques de la mostra utilitzada

en l'estudi.

Respecte a l'edat deIs subjectes, la rnostra total presenta les

següents dades:

Mitjana

Moda

44.842

20.000

Error esto

Desv. esto

.932

18.748

Mediana 45.000

Variancia 351.505
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L'analisi de les diferents zones a través de proves no

parametriques mostra que la ZONA 4 difereix significativament de

la resta presentant una mitjana d'edat superior, en torn als 50.5

anys.

Pel que fa als anys de residencia deIs subjectes en el barri, les

dades obtingudes són les que a continuació es presenten:

Mitjana 29.244

Moda 20.000

Error esto

Desv. esto

.976

19.649

Mediana

Variancia

23.000

386.101

En aquest cas, la zona que mostra una diferencia estadisticament

significativa respecte a les altres és la ZONA 3. EIs subjectes

d'aquesta area porten una mitjana de 18.5 anys residint al barri,

sensiblement inferior que els de les ZONES 1,2 i 4 que es situen

per sobre deIs 30 anys de mitjana.

En quant a la resta de variables personals, les dades referents

al total de la mostra es presenten graficament en les GRAFIQUES

1, 2, 3 i 4. Efectuant la comparació entre les diferents zones

a través de proves de chi-quadrat, apareixen diferencies

estadisticament significatives en les variables 'nivell

d'estudis' (X2= 29,80324; gl= 15; p= 0,01265) i 'categoria

socioprofessional' (X2= 55,66502; gl= 24; p=0,00025).

Atenent al nivell d'estudis, la ZONA 3 és la que compta amb més

subjectes amb estudis primaris i rnenys universitaris, mentre que

en relació a la categoria socioprofessional és la que compta amb

més subjectes arnb treball qualificat. Per la seva banda, la ZONA
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4 difereix de la resta al comptar amb més població jubilada.

Per últim, i per concloure aquest apartat corresponent al

procediment de la investigació quantitativa, constatar que en

l'analisi deIs diferents items de que consta l'enquesta no es

seguira l'ordre en el qual estan col.locats en el qüestionari

(veure model d'enquesta en ANNEX A). si bé aquest ordre responia

a criteris tecnics de funcionalitat en la passació, l'ordre que

es presenta a continuació respon més a criteris de coherencia

conceptual de l'analisi.
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SEXE

N= ,(05

GRAFICA 1. Descripció de la
mostra per la variable sexe.

NIVELL D'ESTUDIS

NS/NC
0,7

PRlMARlS

43,2

F.P

16,3

BATXlu.ERAT

19

GRAFICA 4. Descripció de la
mostra en funció de la
categoria socio-professional.

ESTU OlA O TREBALLA AL BARRI

.,

.�
NO

62.6

GRAFICA 2. Descripció de la
mostra en funció de si
treballen o estudien al barrio

GRAFICA 3. Descripció de
la mostra en funció del
nivell d'estudis.

TREB. NO C¡UALlF
15,1

ATURAT
1,7

MESTRESSA

14,1

11= 405

PROFESSIO

RESPONSAS.

7,7

lIS/Ne
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7,4
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16,8
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4.5.3. Anilisi dels resultats obtinguts.

La presentació de la informació corresponent a l'analisi de les

dades obtingudes seguira la següent estructura. L'analisi item

a item comenca amb una introducció deIs aspectes teorics que

justifiquen la seva utilització en referencia a les hipotesis de

treball plantejades. A continuació es mostren els percentatges

d' incidencia per als valors més destacats de les categories

confeccionades, especificant previarnent quines són aquestes

categories i els continguts implicats en elles. Posteriorment es

detecta si hi ha diferencies estadísticarnent significatives entre

les diferents zones mostrals i, en cas afirmatiu, s'especifica

la tendencia d' aquesta signif icació. En aquestes fases

s' incorporen taules amb les freqüencies i percentatges obtinguts,

generalment a través de les taules de chi-quadrat, aixi com un

tractament graf ic de les dades que perrnet una visualització

rapida deIs resultats, siguin aquests globals o en funció de les

diferents zones d' estudi. Finalment cada apartat recull, a manera

de sintesi, la informació més rellevant de.tectada en l' aná l í.s í,

efectuat.

En una primera revisió de les dades obtingudes pel qüestionari,

hem pogut constatar alguns efectes inicials que impliquen una

primera presa de decisions en quant a la posterior analisi deIs

resultats.
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Com ja hem comentat anteriorment, en cadascuna de les preguntes

corresponents a aspectes especifics del barri plantejades en

forma d' items resposta oberta ('nom del barri', 'diferencies

respecte a altres barris de Barcelona' , 'llocs que frequenta més' ,

'llocs caracteristics' , llocs que representen el passat del

barri' i 'llocs que representen el futur') no s'induYa

expllcitament al subjecte a emetre un nombre de respostes

determinat, contemplant-se la possibilitat d'anotar tres

respostes diferents per a cadascuna de les preguntes (excepte

l' item 'llocs caracteristics del barri' que podien anotar-se fins

a cinc respostes). Aquesta raó responia basicament al fet de que

pressuposavem que l'ordre en l'emissió de les respostes no era

un factor determinant, i que calia deixar que el subjecte

contestés amb totes les respostes que considerés convenient

davant la pregunta formulada, recollint-les totes per a la

posterior analisi.

Aquesta anáf í

s
í

, pero, ens mostra que la incidencia de la

resposta emesa declina substancialment a mesura que avancem pel

nombre d'opcions, de tal forma que si en primera opció els

subjectes són capacos d'emetre alguna resposta gairebé en el 100%

deIs casos, en les altres opcions aquesta circumstancia es dona

en molt menor grau, augmentant considerablement el percentatge

de «no resposta» a mesura que anem passant a la segona, tercera,

quarta o cinquena opció (veure TAULA 3).
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La detecció d' aquest fenomen de tipus estadístic ve també avalada

per una valoració de la qualitat de les respostes emeses en

aquestes opcions minoritaries. Malgrat inicialment haviem

considerat que l'ordre d'emissió no era un factor rellevant, hem

pogut observar que les opcions que no corresponen a la primera

emesa afavoreixen la resposta minoritaria en detriment de la

resposta que té major percentatge d'incidencia. Una analisi

NOM 1 NOM 2 NOM 3

0% 81,7% 97,3%

DIF 1 DIF 2 DIF 3

0,2% 61,7% 87,4%

FREQ 1 FREQ 2 FREQ 3

0,2% 47,9% 82,0%

LLOC 1 LLOC 2 LLOC 3 LLOC 4 LLOC 5

0% 40,0% 72,6% 90,9% 97,8%

PAS 1 PAS 2 PAS 3

0,2% 62,5% 86,7%

FUT 1 FUT 2 FUT 3

0,5% 64,4% 90,9%

TAULA 3. Percentatge de «no respostesll per cada pregunta i per cadascuna de
les opcions de resposta (no induides explícitament).
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global que inclogués totes les opcions possibles, doncs, portaria

a emmascarar estadísticament les respostes majoritaries,

augmentant el percentatge d'incidencia de les minoritaries sense

arribar a un valor percentual prou rellevant com per a ser

considerat destacable des del punt de vista estadístico

Les raons anteriorment exposades tenen com a conseqüéric La directa

el fet que prenguem en consideració la primera opció de resposta

com a pregnant en la resolució de l'ítem, i que com a tal la

considerem com a única rellevant per a l'analisi quantitatiu, és

a dir, considerar només les variables N1, D1, FR1, LL1, P1 i F1

(veure llistat de variables en apartat 4.3.3.2.)1.

Les altres opcions de resposta, pero, no s' anulo len ni es

descarten ja que, encara que amb percentatges d' incidencia

mínims, aporten dades sobre la riquesa toponímica de la zona,

element de gran interes per al nostre treball. Així doncs, hem

considerat que aquestes respostes, la importancia estadística de

les quals no esta renyida amb el seu gran valor a nivell

qualitatiu, seran un element a tenir en compte quan passem a

posteriors fases de l'analisi de dades.

Abans d'entrar a analitzar cadascun deIs ítems del qüestionari,

cal destacar un segon efecte que té importants implicacions per

a l'orientaci6 d'aquesta analisi, a l'hora que apunta cap a la

1
Aquesta opci6 és contemplada, per exemple, en Agresti

(1990) o Fox & Scott Long (1990). També és adoptada en estudis
com l'Enquesta de la Regi6 Metropolitana de Barcelona (IEM, 1990)
per als ítems corresponents a ús i imatge del territorio
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confirmació d'una de les hipotesis derivades de l'analisi socio-

historica recollida en la introducció d' aquest capitol. En

efectuar una primera revisió deIs resultats obtinguts en les

diferents zones en les que s'ha dividit l'area a estudiar, s'ha

pogut detectar que la ZONA 3, és a dir, la zona més allunyada del

mar i delimitada pels carrers Pere IV i Gran Via (veure planol

en FIGURA 10), tendia a mostrar-se forc;a diferent en quant al

tipus i distribució de les respostes que les ZONES 1, 2 i 4 pel

que fa a la major part d'items de l'enquesta. Aquest fet ha

quedat constatat a través de l' aná Lí.s í, comparativa entre les

quatre zones deIs items més rellevants a partir de proves de chi-

quadrat, obtenint-se els següents resultats:

N1 X2= 336.51851 gl= 57 p= .0000
D1 X2= 111.35171 gl= 42 p= .0000
LL1 X2= 227.07944 gl= 36 p= .0000
FR1 X2= 257.08496 gl= 30 p= .0000
P1 X2= 94.53929 gl= 36 p= .0000
F1 X2= 129.77692 gl= 24 p= .0000

Complementant aquesta informació, i per confirmar la idea de que

la ZONA 3 difereix significativament de la resta, 9'ha procedit

a agrupar les ZONES 1,2 i 4 i s'ha comparat aquest grup amb la

ZONA 3 obtenint-se els següents resultats:
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N1 X2= 228.43797 gl= 19 p= .0000
D1 X2= 61.31403 gl= 14 p= .0000

LL1 X2= 152.44485 gl= 12 p= .0000

FR1 X2= 186.27175 gl= 10 p= .0000

P1 X2= 80.66791 gl= 12 p= .0000

F1 X2= 95.75416 gl= 8 p= .0000

Un cop constatada la tendencia de la resposta en aquesta zona per

als principals ltems del qüestionari i, observant que, en efecte,

aquesta difereix de manera estadísticament significativa de la

mostrada per a les altres tres zones d'estudi, ens veiem obligats

a considerar la possibilitat de manten ir aquesta zona al marge

de l'analisi general de les dades referit al barri del Poblenou.

Aquesta decisió es fonamenta en un deIs objectius general s de la

investigació de camp: analitzar els espais simbolics urbans del

Poblenou i la seva incidencia respecte a la identitat social

urbana referida al barrio Aixo implica no fer una delimitació

apriorística del barri sinó analitzar el que la gent entén per

tal categoria urbana, amb les característiques que els subjectes

consideren com a propis del Poblenou, considerant-lo doncs com

una categoria "natural" (Amérigo, 1990) o com una categoria

urbana socialment elaborada i definida (veure apartat 3.4.1.).

Si bé inicialment plantejem l'estudi d'una area de Barcelona que

administrativament rep el nom generic de Poblenou, no podem

utilitzar aquesta delimitació de forma absoluta i més si, com

veiem, una part d'aquesta area tendeix a diferir

significativament en les seves respostes de les donades per la
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resta de zones. És per aquest motiu que hem optat per

diferenciar, a nivell d'analisi, la ZONA 3 de les altres zones

i reservar un apartat d'aquesta analisi al estudi de les seves

respostes. Com es podra observar en l' apartat 4.5.3.9., els

continguts que apareixen en elles ens permet confirmar la

hipotesi perfilada en les conclusions de l'analisi socio

historica, és a dir, la zona compresa entre els carrers Pere IV

i Gran Via pero que concentra el seu nucli de població entorn a

aquesta última, manté un lligam feble amb la resta del barri en

la qual s'ubiquen els primitius nuclis de població del Poblenou.

En conseqüencia, les respostes emeses pels subjectes de la ZONA

3 permeten perfilar la idea de que la identitat social urbana

d'aquest grup en base a la categoria barri no esta clarament

definida i, en tot cas, no es correpón amb la categoria urbana

«Poblenou» en base a la qual s'identifiquen la resta de zones

analitzades.

A efectes d'exemplificar en un primer moment l'efecte que acabem

de plantejar, hem decidit efectuar l'analisi deIs ltems 'nom del

barri' i 'llmits del barri' (el qual no apare ix en les taules

anteriorment presentades) pel total de la mostra i per les quatre

zones comparativament, deixant l' ana
í í

s I de la resta de respostes

de la ZONA 3 per a un moment posterior.
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4.5.3.1. Nom del barri (variable N1)

Referents teorics

En el moment de plantejar el tema de la identitat social urbana

d'un grup com a resultat del sentit de pertinenga a una

determinada categoria urbana, hem resaltat el paper que el nom

donat a aquesta categoria pot jugar com a element simbolitzador

d'aquesta identitat. A través de l'activitat t.axonómí.ca els

individus estructuren i classifiquen el seu món (stryker, 1983)

i, en aquest sentit� classifiquen i identifiquen els entorns

urbans a través d'una toponimia socialment establerta. Per la

seva banda, Lalli (1988) considera també la importancia del nom

atribuit a un determinat poble com a element identificador de

tota la gent que hi viu en ell i com a caracteristica diferencial

de la resta d'individus.

En base a aquestes idees s'ha plantejat la hipotesi de que una

major cohesió de les respostes deIs subjectes en relació al nom

donat al seu barri pot indicar una major consolidació de la

identitat urbana relacionada amb aquesta categoria. O'aquesta

manera, l'activitat t.axonomí.ca lligada al barri esdevé hel

resultat d'un procés de categorització social de l'espai que

permet la seva diferenciació respecte als altres barris a l'hora

que, com assenyala el mate ix Lalli (op.cit.) esdevé, juntament

amb altres caracteristiques distintives, simbol global d'aquest

procés d'identitat urbana.
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En funció d' aquesta idea, plantejem la h
í

pot.as í. de que la

identitat social deIs habi tants del Poblenou estara més clarament

definida quan més clarament estigui definit el barri a nivell

tiaxonómi c , és a dir quan menys dispersió es detecti en les

respostes emeses en relació a l'ítem 'nom del barri'.

Resultats

En aquest sentit, en base als resultats obtinguts, podem

constatar una tendencia majoritaria deIs subjectes enquestats a

anomenar el seu barri com «Poblenou». Pel total de la mostra

analitzada (N= 405), el percentatge corresponent a aquesta opció

és d'un 69.4% mentre que la segona resposta emesa, «Sant Martl

de Provenc;:als» rep un percentatge molt inferior (11,6%).

Aquestes dades generals, pero, cal matisar-les a partir de

l'analisi de les diferents zones de mostratge, ja que apareixen

diferencies estadlsticament significatives entre les quatre arees

considerades:

x2= 336,51851; gl= 57; p= 0,0000

'si atenem a les dades presentades en la GRÁFICA 5 podem observar

que mentre l'opció «Poblenou» recull a un 92% de subjectes de la

ZONA 1, a un 73,1% de la ZONA 2 i a un 85,1% de la ZONA 4, tan

soIs suposa un 27% per a la ZONA 3.
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Observant els resultats d'aquesta última zona, es pot detectar

l'alt grau de dispersió en les respostes obtingudes, la qual cosa

pot considerar-se, en principi, una dada significativa per a

confirmar els plantejaments comentats al comenyament d'aquest

apartat. En aquest sentit, cal destacar que les respostes de la

ZONA 3 concentren el percentatge d'incidencia més alt en l'opció

«Sant Martl de Provenyals» amb un 36%, que és el nom del

districte administratiu que engloba al barri del Poblenou. En

segon lloc, com ja hem vist apare ix el nom d'aquest barri, pero

a continuació apareix el nom dela «Gran Vi a» (vial de comunicació

rapida de la ciutat) i el d'altres barris com «La Verneda» (14%)

i «el Clot» (7%), denominacions que són totalment obviades per

les altres zones d'estudi.

Considerant, per altra banda, les respostes emeses únicament en

les zones 1,2 i 4 (N= 305) la tendencia majoritaria deLs

subjectes és a considerar el seu barri sota la denominació

«Poblenou»; un 83,3% deIs enquestats en aquestes zones es

decanten en aquesta direcció. Entre elles, pero, també s'han

detectat diferencies estadlsticament significatives en quant a

les respostes emeses, com es pot observar en la TAULA 4. Donat

que la taula original, resultat de la comparació de variables a

través de la prova de chi-quadrat, no acompleix les condicions

d'aplicació, s'ha optat per reagrupar les categories de resposta

obtenint-se el següent resultat:

x2= 13,48852; gl= 2; p= 0,00118
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S'ha considerat més convenient, pero, presentar la taula original

ja que és la que permet efectuar una interpretació de les dades

més acurada, obviant la taula amb categories reagrupades ja que

tant soIs té per objecte corregir un efecte estadístic, essent

inoperant per a l'analisi. Aquesta explicació és valida també per

a les TAULES 7, 8, 9, 10 i 11 que corresponen a les variables D1,

LL1, P1, F1 i FR1 respectivament.

Tornant a la variable objecte d'aquest apartat, és a dir, el nom

del barri, hem de destacar que, malgrat totes tres zones

segueixen la tonica general anteriorment apuntada (el percentatge

d'incid�ncia més alt es concentra en la resposta «Poblenou») la

zona que mostra una variabilitat major és la ZONA 2. Un 13,5%

deIs enquestats en aquesta area considera el seu barri sota el

nom de «Diagonal Mar», recollint la denominació d' un barri format

cap a l'any 1965 en la zona limitant a la del barri del Besós,

per la banda de mar (AAVV Diagonal Mar, 1991) el qual, através

principalment de la seva Associació de Velns, ha portat a terme

una tasca de reivindicació d'aquesta denominació com a subbarri

del Poblenou. Aquesta concentració percentual, per si sola,

explica el fet de que aquesta zona sigui a l'hora la que mostri

un percentatge d' Lncí.dénc í.a menor de la resposta majoritaria

respecte a les ZONES 1 i 4, ja que les altres respostes emeses

concentren percentatges d'incid�ncia extremadament baixos.
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BADAJOZ

BESOS

DIAGONAL

ESPRONCED

GRANADA

LLULL

LOPE VEGA

MAR AGUIL

MARESME

PERE IV

POBLENOU

ZONA
Count

Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

1
100.0

1.0
.3

1
100.0

1.0
.3

14
MAR 100.0

13.5
4.6

2
A. 100.0

1.9
.7

6
100.0

5.9
2.0

1
100.0

1.0
.3

1
100.0

1.0
.3

4
O 100.0

4.0
1.3

1
100.0

1.0
.3

2
100.0

2.0
.7

92 76 86
36.2 29.9 33.9
92.0 73.1 85.1
30.2 24.9 28.2

Row

Total

1
.3

1
.3

14
4.6

2
.7

6
2.0

1
.3

1
.3

4
1.3

1
.3

2
.7

254
83.3
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ZONA

PUJADES

Count
Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

2
100.0

1.9
.7

2
100.0

2.0
.7

3
100.0

2.9
1.0

2 3 6
P 18.2 27.3 54.5

2.0
-

2.9 5.9
.7 1.0 2.0

Row

Total

RAMBLA PN

SELVA MAR

ST.MARTI

Column
Total

100
32.8

2
.7

2
.7

3
1.0

11
3.6

104
34.1

101 305
33.1 100.0

TAULA4. Resultats de la comparació entre les variables N1 i zona

d'estudi a través de la prova de chi-quadrat per a les ZONES 1,
2, i 4.

Pel que fa a la resta de respostes de les ZONES 1,2 i 4, emeses

de forma més minoritaria, apareix o bé «sant; Marti de Provenc;als»

com a nom historie del municipi o generic de l'actual districte

barceloni, o bé respostes marcades per l'efecte de "proxemia" ,

és a dir, el nom del propi carrer en es viu (<<Maria Aguiló»,

«Rambla del Peble Neu», «Lepe de Vega», «Granada», etc.) o_ bé de

subbarris o barris adjacents (<<Maresrna», «Besós»), respostes que

es troben englobades en la categoria «altres» en la GRAFICA 5

pero que apareixen amb els seus correspenents percentatges en la

TAULA 4.
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ZONA 1 ZONA 2

GRAFlCA 5. Percentatges d'incidencia de la variable NI (nom del

barri) en funci6 de les zones d'estudi.

,_..
•

-
.

........
•

_......
....

"'N

ZONA 4 ZONA 3

..... N.100

Síntesi i conclusions

Podem concloure, doncs, que, pel que fa a les ZONES 1,2 i 4, la

majoria de la població enquestada identifica el seu barri com

«Poblenou» la qual dada esdevé una important evidencia empírica

de la hipotesi de treball que havíem formulat respecte al nom del

barrio

357



Per la seva banda, la ZONA 2 és la principal responsable de que

apareguin diferencies estadísticarnent significatives entre

aquestes tres zones al considerar tarnbé «Diagonal Mar» corn a nom

de barri, la qual dada ens orienta cap a la conclusi6 de que,

possiblement, un determinat nombre de subjectes d'aquesta zona

s'identifiquen amb una categoria urbana que resp6n a aquest nom

i que pot incloure's en una categoritzaci6 superior denominada

«Poblenou». En aquest sentit, sera interessant confirmar aquesta

informaci6 quan tractem l'analisi del grup de dicussi6

corresponent a aquesta area en la tercera fase de la investigaci6

de camp (apartat 4.6.3.1.).

D'aquesta manera, és possible plantejar el fet de que el nom del

barri sigui un indicador útil per a avaluar el grau d'identitat

social respecte a aquesta categoria urbana. Aquest fet es posa

també de manifest al contrastar les dades obtingudes en les ZONES

1,2 i 4 amb les de la ZONA 3, on la dispersi6 de noms evidenciada

podria mostrar que ens trobem davant d'una zona on la categoria

barri té unes caracteristiques molt rnés inespecifiques i a on el

sentiment d'identitat social en relació a ell és molt més dif6s

que en les altres zones analitzades. A través de l'analisi del

nom del barri, podem observar com es tendeix a una identificaci6

bé amb els barris confrontants («Poblenou», «Clot», «La

Verneda»), bé amb l' element espacial predorninant en la zona

(«Gran Via») o bé, com a resposta arnb més alt percentatge

d' incidencia, identificant el seu barri a través del nom del

districte administratiu («Sant Martí de Provengals»), és a dir,

utilitzant una categoria urbana de nivell superior d'abstracci6
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determinada a nivell administratiu o macrobarri en el sentit de

Marans i Rodgers (1975). La orientació vers un element urba com

és la Gran Via (via de circulació rapida que funciona com a

sortida de la ciutat de Barcelona i que divideix contundentment

l'antic municipi de Sant Martí) i la seva ubicació, d'esquenes

al Poblenou i confrontant amb els barris del Clot o la Verneda

poden ser elements que expliquin aquest comportament diferenciat.

En qualsevol cas, els resultats obtinguts en aquesta variable

hauran de ser contrastats i posats en relació amb altres aspectes

importants, entre ells els límits del que els subjectes

consideren el seu barrio
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4.5.3.2. Límits del barri (variables LLl a LL15).

Referents teorics

Els limits del barri acompleixen una doble funció. Per una banda

contribueixen al' estructuració cognitiva de la imatge mental del

barri (en el sentit de "bordes" que proposa Lynch, 1960). Per

altra banda, estructuren a nivell simbolic el sentit de

pertinenc;:a a un espai determinat, així com les relacions de tipus

ecologic amb altres barris (Hunter, 1987). D'aquesta manera, els

limits circumscriuen l'area geografica objecte d'apropiació i

identificació espacial.

si en aquesta primera part del qüestionari estem investigant

sobre determinats aspectes capa90s de donar-nos alguna indicació

sobre el grau d'identitat social urbana associada al barri, ens

interessa també coneixer quins creuen els subjectes que són els

limits del seu barri, pressuposant que, quant més clarament

estiguin definits aquests limits, amb més propietat podrem

inferir que el sentiment d'identitat social respecte al Poblenou

té un referent espacial comú i aquesta identitat urbana podra

estar més clarament definida. En altres termes, i referint-nos

especificament a les hipotesis de treball formulades sobre la

identitat social urbana, l'aparició d'uns límits clarament

definits pels subjectes del Poblenou ens remetra a la rellevancia

de la dimensió territorial d'aquesta identitat i contribuira a

la "saliencia" de la categoria urbana objecte del nostre estudio
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si bé en un primer moment es preguntava al subjecte de forma

oberta quins són els límits del seu barri, varem considerar que

la pregunta comportava una gran dificultat com per realitzar-se

en una enquesta telefonica, sobre tot si el subjecte mostra

algun tipus de dubte o vacil.lació a l'hora de respondre. Per

altra banda, si volíem aplicar una aná Lí s í, estadística a la

informació recollida, la pregunta formulada de forma oberta no

oferia dades prou solides per a un tractament d'aquest tipus. De

fet, els resultats obtinguts en aquest ítem no són clarament

analitzables.

Per aquest motiu es va optar també per seleccionar

apriorísticament 15 elements del barri i preguntar als subjectes

si els consideraven pertanyents al que entenien pel seu barrio

Els elements que composen aquest bloc, els quals es mostren en

la FIGURA 12, van ser seleccionats en tant en quant reunien

determinades característiques formals o estructurals com per ser

considerats potencialment límits en el sentit de Lynch (1960),

és a dir, seguint criteris d'ordre físic, de canvis en la

qualificació de l'ús del sol (Pla General Metropolita, 1976) o

si consideravem que marcaven un trencament o una discontinuYtat

en el teixit social en base a les observacions efectuades

inicialment (veure procediment metodologic en apartat 4.3.3.2.)
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FIGURA 12. Elements testats com a possibles límits del barrio

1. el L1u11
2. el Pere IV
3. el Tau1at
4. Gran Via
5. La p1atja
6. Rambla del Pob1enou
7. el Bae de Roda
8. Cementiri del Pob1enou

9. el Josep P1a
10. Vi1a Olímpica
11. Rambla Prim
12. el CarIes 1
13. el Alfons el Magn�nim
14. Pare de la Ciutade1la
15. P9a. de les Glories

Resultats

Per tal d'ana1itzar les respostes obtingudes en aquest apartat,
s'ha proeedit per una doble via. En primer lloe s'han ana1itzat

e1s pereentatges d'ineideneia de les tres possibles respostes

(si/no/ns) per a cada 110e en funeió de les quatre zones d'estudi

(GRAFICA 6).
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GRAFlCA 6. Percentatges d'incidencia de les respostes emeses en

cadascun dels elements espaials testats en funció de les zones

d'estudi.

TAULA 6.
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Per altra banda, s'ha recategoritzat les respostes «NS»

considerant-Ies "missings" i s'ha procedit a la comparació

estadistica a través de proves de chi-quadrat de les zones

d'estudi per cadascun deIs elements. Un cop constatat que, per

a tots els items testats, les diferencies entre les quatre zones

eren estadisticament significatives (veure TAULA 5) s'ha procedit

a efectuar la mateixa comparació pero aquest cop només entre les

ZONES 1, 2 i 4. EIs resultats d'aquest analisi es mostren en la



ITEM 1 X2= 145.20871, gl= 3, p= .00000
ITEM 2 X2= 49.71265, gl= 3, p= .00000

ITEM 3 X2= 102.88367, gl= 3 , p= .00000
ITEM 4 X2= 104.26647, gl= 3, p= .00000
ITEM 5 X2= 120.83546, gl= 3, p= .00000

ITEM 6 X2= 97.73176, gl= 3, p= .00000
ITEM 7 X2= 31.46867, gl= 3, p= .00000
ITEM 8 X2= 138.88553, gl= 3 , p= .00000
ITEM 9 X2= 17.55661, gl= 3 , p= .00054

ITEM 10 X2= 96.07798, gl= 3, p= .00000
ITEM 11 X2= 10.51257, gl= 3 , p= .01468
ITEM 12 X2= 16.47811, gl= 3, p= .00090
ITEM 13 X2= 14.68117, gl= 3, p= .00211
ITEM 14 X2= 26.29223, gl= 3 , p= .00001
ITEM 15 X2= 46.27799, gl= 3, p= .00000

TAULA 5. Resultats de les proves de chi-quadrat al realizar la

comparació entre les ZONES 1,2,3,4.

ITEM 1 X2= .98269, gl= 2 , p= .61180
ITEM 2 X2= 3.91937, gl= 2 , p= .14090
ITEM 3 X2= 5.14027, gl= 2 , p= .07653
ITEM 4 X2= 14.30395, gl= 2, p= .00078
ITEM 5 X2= 10.37057, gl= 2, p= .00560
ITEM 6 X2= 3.76111, gl= 2, p= .15251
ITEM 7 X2= 23.14016, gl= 2, p= .00001
ITEM 8 X2= 6.06102, gl= 2, p= .04829
ITEM 9 X2= 15.05701, gl= 2 , p= .00054
ITEM 10 X2= 3.09374, gl= 2, p= .21291
ITEM 11 X2= 4.52615, gl= 2, p= .10403
ITEM 12 X2= 7.10819, gl= 2, p= .02861
ITEM 13 X2= 13.34471, gl= 2, p= .00127
ITEM 14 X2= 12.07241, gl= 2, p= .00239
ITEM 15 X2= 15.88348, gl= '2, p= .00036

TAULA 6. Resultats de les proves de chi-quadrat al realitzar la
comparació entre les ZONES 1, 2, i 4).
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De totes aquestes analisis efeetuades i dels resultats reeollits

en les figures i les taules anteriorment exposades poden

extreure's les següents eonelusions en referencia als limits del

barri del Poblenou.

En primer lloe, cal destacar que les respostes emeses en les

ZONES 1,2 i 4 guarden una major coherencia entre si que les

mostrades en la ZONA 3. Aquesta última zona es defineix de manera

molt difosa i irregular en quant als límits proposats en el

qüestionari, seguint dones la toniea mostrada també en la

variable 'nom del barri'.

Pel que respecte a les altres tres zones (1,2 i 4), cal destacar

que hi ha un important grau d'aeord en considerar determinats

elements del barri pertanyents o no a ell, és a dir, la

eomparaeió entre les tres zones no mostra diferencies

estadistieament signifieatives. Així dones, es consideren

elements pertanyents al barr i, en pereentatges que oseil.len

entre el 87% i el 100% dels casos, el «el Llull» (item 1), el «el

Pere IV» (i tem 2), el «el Taulat» (i tem 3), la «Rambla del

Poblenou» (item 6) i la «Vila Olímpica» (item 10).

Per altra banda, hi ha un con j unt d' i tems que, malgrat la

tendencia eomú en les tres zones sigui considerar-los del

Poblenou, mostren diferencies signifieatives entre elles. És el

eas de la «platja» (item 5) on la ZONA 4 mostra una menor

tendencia que la resta a considerar-la del barri, al igual que

sueeeeix amb el «el Bae de Roda» (item 7) amb una tendencia en
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sentit afirmatiu més alta en la ZONA 2 que en les ZONES 1 i 4.

El mate ix efeete es produeix en el «el Josep Pla» encara que és

l'item que mostra un major pereentatge de gent que respon «no

sap» (29,2% del total deIs enquestats en les ZONES 1,2 i 4).

Curiosament, el que és un del límits administratius del barri és

també l'element més deseonegut i difícil d'ubiear per part de la

gente En quant al «Cementiri del Poblenou» (item 8), malgrat

totes tres zones eoineideixen a considerar-lo dins del barri, la

ZONA 2 és la que manifesta aquesta tendencia amb un menor grau.

Un altra grup d'items són eonsiderats, en eonjunt per a les ZONES

1, 2 i 4, eom a no pertanyents al barrio En aquesta situaeió es

troben el «el Alfons el Magnanim» (item 13) encara que la

tendencia és més clara en les ZONES 1 i 4 que en la ZONA 2, el

«Pare de la Ciutadella» (item 14) i la «PQa. de les GI�ries»

(item 15). En aquests dos últims items és la ZONA 4 la que mostra

una menor tendencia a exelourel' s del barri. Per úl tim, els

resultats obtinguts en la «Rambla Prim» (item 11) i el «el CarIes

I» (item 12) no són eoneluients per determinar si els enquestats

els consideren o no pertanyents al barri, espeeialment en el eas

de les ZONES 1,2 i 4.

Per tal de presentar de manera grafiea els resultats fins ara

eomentats, la FIGURA 13 es mostra un mapa del Poblenou on s'han

definit aquelles delimitaeions earaeterístiques i representatives

per a les ZONES 1,2 i 4. La ZONA 3, per la seva indeterminaeió,

ha quedat exelosa ja que no podem perfilar cap delimitaeió

eoherent amb les respostes donades.
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Com es pot observar en la FIGURA 13, apareix una area central del

Poblenou que és comuna a les delimitacions efectuades en les

ZONES 1,2 i 4 i que coincide ix amb el que es considera el casc

antic del barri. A partir d' aquesta área d' intersecció, les

diferents zones amplien els limits en funció de la seva ubicació.

Aixi, la ZONA 1 i la ZONA 4 inclouen la Vila Olímpica i, en un

menor grau, el Parc de la Ciutadella, mentre que la ZONA 2

prolonga els seus limits fins el carrer Josep Pla i, en un menor

grau, sobrepassa el carrer Pere IV fins a la Gran Via o arriba

fins a la Rambla Prim (antiga Riera d'Horta i límit natural de

l'antic Poblenou).

Sintesi i conclusions

A manera de sintesi, cal destacar que les tres zones que

s'identifiquen com Poblenou (1,2 i 4), a diferencia de la ZONA

3 mostren un important grau d'acord a l'hora de definir quins són

els limits del seu barri, fenomen que és totalment coherent amb

els resultats obtinguts en la variable referent al nom d'aquest.

En aquest sentit, a partir de les delimitacions efectuades pels

subjectes de les ZONES 1, 2 i 4 queda definida una area

d'intersecció que correspon al que es pot considerar el casc

antic del barri, és a dir, aquella zona que té com a eix

vertebrador la Rambla del Poblenou. A partir d' aquesta area

central, les diferents zones amplien els límits del barri en

funció de la seva ubicació geografica.
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Podem concloure, dones, que la identitat social urbana de les

ZONES 1,2 i 4 ve determinada, en quant a la dimensió territorial,

per la delimitació d'una zona geografica que, com hem pogut veure

en l'analisi socio-historica, esdevé el nucli fonamental de la

configuració del barri del Poblenou. En la ZONA 3, en canvi, la

dimensió territorial no apareix com a rellevant per a alguna

categoria urbana definida, com succeia en el cas de la variable

'nom del barri'. Aquest resultat referent a la ZONA 3 confirma

una de les conclusions apuntades en l'analisi socio-historica.

Si haviem considerat inicialment tant el nom del barri com els

limits d'aquest possibles indicadors d'identitat social urbana,

estem en possibilitats d'afirmar que, en el cas del Poblenou,

aquests dos elements guarden una relació entre si en el sentit

de que en tots dos aspectes, les zones 1,2 i 4 coincideixen

ampliament mentre que en la ZONA 3, es detecta una molt major

dispersió de les respostes, resultat aquest que podria

interpretar-se com un menor grau de consolidació de la identitat

urbana respecte al barri en aquesta area.

370



4.5.3.3. Diferencies del Poble Nou respecte als altres barris de

Barcelona (variable D1).

Referents teorics

si recollim les tesis de Lalli (1987), les caracteristiques

distintives d'un poble o barri actuen a nivell simbolic com a

configuradores d' identitat urbana. En el desenvolupament del marc

teoric hem pogut constatar com aquestes idees són afins a les que

proposa Turner (1987) al parlar de les categoritzacions del self

en relació a la identitat social. Segons ell, elements

determinants d'aquesta categorització social són les similituts

intragrupals pero també les diferencies de l'endogrup respecte

de l'exogrup.

Així dones, podriem dir que amb aquest item tindrem una

possibilitat de poder detectar quines són les caracteristiques

del Poblenou que, pel fet de ser diferencials respecte als altres

barris de Barcelona, poden esdevenir determinants i

configuradores de la identitat social urbana respecte la

categoria urbana barri, així com detectar fins a quin grau

aquestes caracteristiques diferencials -que per Lalli poden ser

el nom del poble, determinades manifestacions culturals o

aconteixements especifics, i també determinats espais- es

refereixen a elements espacials concrets del barri, com una

primera aproximació cap a la detecció d'espais simbolics urbans

en el Poblenou.
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En definitiva, si anteriorment hem analitzat el nom del barri i

els limits d' aquest per intentar detectar 1 ' existencia d' una

categoria urbana que possibiliti la definició de la identitat

social urbana deLs habi tants del Poblenou, l ' aná Lí.s í, de les

caracteristiques diferencials referides pels nostres subjectes

aportara una tercera via d'aproximació'a aquest fenomen social.

Resultats

En base a aquesta idea, un cop recollida la informació hem

procedit a realitzar una primera categorització de les respostes

emeses en les ZONES 1,2 i 4, separant aquelles que es refereixen

a llocs concrets del barri com a element diferenciador i aquelles

que responen a altres caracterítiques del Poblenou, sense fer

referencia explicita a llocs concrets. EIs resultats poden

observar-se en la GRAFICA 7.

Com es pot observar, la determinació de diferencies distintives

el barri es basen un 24,6% sobre llocs concrets d'aquest. També

és destacable que, sobre aquest percentatge, el 23% estigui

cobert per tres llocs: la Rambla del Poble Nou (2,3%), la platja

(6,9%) i com a més destacat la Vila Olímpica (13,8%).
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DIFERENCIES
Ref'er-encí es espaials concretes

Pera aquesta primera categoritzaci6 bipolar («llocs»/<<no llocs»)

LLOCS CONCRETS
24,6

ALTRES ASPECTES

75,4

no és suficientment explicativa de la riquesa de les respostes

GRAFICA 7. Percentatge d'incidencia obtingut en la variable 01

que correepon a referente espaials concrets del barrio

emeses. Per aix6 hem confeccionat una altra categoritzaci6,

basada més en criteris conceptuals o t.emat.Lcs , procurant mantenir

els tres llocs esmentats anteriorrnent corn a aglutinadors de la

majoria de respostes que es refereixen a llocs concrets per poder

ponderar la seva relevancia respecte a les altres categories.

D'aquesta manera s'han configurat un total de 15 categories de

resposta que tot seguit passem a descriure:
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CATEGORIA 1. ccAGRADA». Aquí s' inclouen respostes que

fan referencia a sentiments d'agrat respecte al barrio

En aquest cas, el fet diferencial no es troba tant en

l'exterior del barri sinó en un procés afectiu intern

al subjecte, difícil de concretar sinó és amb

expressions com «és bon í.c»; «és eL millor», «és molt

maco», «estic a gust en ell», etc.

CATEGORIA 2. ccPOBLET». En ella s' agrupen totes

aquelles respostes que fan referencia al Poblenou com

a una comunitat reduYda, amb un teixit social

consolidat que genera un entorn acollidor, familiar i

peculiar. Seria un tipus de qualitat

"quasipsicol�gica" en teminologia de Lalli (1987) que

es tradueix en un sentiment de pertanyer a un grup

social específico Així trobem respostes com «ambient

tranquil», «entrenyable», «sentiment de barrL»,

«ambient familiar», «tothom es coneix», o la més

característica i definidora de totes: «és com un

poblet».

CATEGORIA 3. ccRELACIONS SOCIALS». Molt relacionada amb

l'anterior, aquesta categoria inclou respostes q�e fan

referencia explícita a la gent o a les realcions.

socials.

CATEGORIA 4. ccANTIGUITAT». Les respostes d' aquest
.

apartat fan clara referencia al fet de que el Poblenou

és un barri h
í

st.ór Lc de Barcelona i aquesta

particularitat el fa diferent d'altres. Apareixen

respostes com «la hist�ria», «és un barri antic», «la
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tradici6» o «la solera».

CATEGORIA 5. ccAILLAMENT)). Aquesta categoria, a la qual

hem fet referencia explicita en l'analisi socio

historie com a una de les més destacades del barri,

inclou respostes referides al distanciament o

aillament del barri respecte de Barcelona recollint

respostes com «és un barri abandonat», «apartat»,

«aillat», «les distancies», «mal transport», «mala

comunicaci6», etc.

CATEGORIA 6. ccINDÚSTRIES». El fet de que el Poblenou

es diferencia de la resta de barris per la seva

concentraci6 industrial queda recollit en aqueta

categoria amb respostes com

fabriques», «abans era/ara

«les indústries»,

és industrial»,

«les

«les

agencies de transport», etc.

CATEGORIA 7. ccOBRER)). Aqui, relacionat amb l'anterior

categoria, es fa referencia a la composici6 social del

barri trobant respostes com «és un barri obrer» o «és

un barri pobre».
-

CATEGORIA 8. ccASPECTES NEGATIUS)). La heterogeneitat

intracategorial és especialment gran en aquest

apartat, des de respostes com «brut», «deixat», «manca

llum», «el soroll», «la humi t.at,», f ins a «drogues»,

«deficit de serveis», «no és un barri segur» o «no

agrada».

CATEGORIA 9. «INFRAESTRUCTURA/ SERVEIS)). En aquesta

categoria es troben recollides respostes que fan

referencia a aspectes estructurals del barri com «és
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un barri molt gran», «és ample» o «h í, ha molt

d'espai», aspectes de modernitat o renovació com «les

obres», «és un barri nou» , «és un barri modern» o «té

molta innovació», i també aspectes referits a serveis

del barri: «h í, ha de t.ot,», «botigues», «serveis»,

«pares» o «espais verds».

CATEGORIA 10. ccVILA OLíMPICA»

CATEGORIA 11. ccPLATJA)). També s' inclou la resposta «el

mar» •

CATEGORIA 12. c<RAMBLA DEL POBLENOU»

CATEGORIA 13. c<DIAGONAL))

CATEGORIA 14. c<RES/NS)). Incloent-hi la resposta «igual

que els altres».

CATEGORIA lS. c<ALTRES ••

Un cop realitzada aquesta categorització, s'ha procedit a obtenir

els percentatges d' incidencia corresponents a les respostes

emeses pels subj ectes de les ZONES 1, 2 i 4, els quals es

presenten en la GRAFICA 8 (veure també TAULA 7).

Com es pot observar, el percentatge d'incidencia més alt es situa

en la categoria «res/igual» amb un 16,7% de les respostes emes

es. Aquesta dada, pero, no resulta excessivament concloent en

quant a un possible sentiment d'homogeneltat amb la resta de

Barcelona es refereix, i queda immediatament matisada si

observem els percentatges d'altres categories.
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DIFERENCIES
ZONES 1,2,4

20

(*) 1. Agrada 9. Infraestructura/serveis
2. "Poblet" 10. Vila Olímpica
3. Relacions socials 11- Platja
4. Antigüitat 12. Rambla del Poblenou
5. AYllament 13. Diagonal
6. Indústries 14. Res/igual
7. Obrer 15. Altres
8. Aspectes negatius

10., .........

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(*)
N= 305

Així, la categoria «poblet» rep un percentatge molt proper a

l'anterior

GRAFICA 8. Percentatge d'incidencia de les categories
configurades per a la variable DI.

(14,4%) Olímpica» obté un

significatiu 13,8%. D' altra banda, si ajuntéssim els percentatges

mentre que «Vila

de les categories «poblet» i «relacions socials»

obtindríem un 21% de les respostes emeses esdevenint el

(6,6%)

percentatge de més alta incidencia.
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D'aquesta dada s'extreu que el fet diferencial més significatiu

deIs habitants del Poblenou respecte als altres barris de

Barcelona és aquest sentiment de comunitat particular i

característica, on la qualitat de les relacions socials que es

donen en el seu si generen un ambient familiar i acollidor, un

ambient de poble dins una gran ciutat, fruit d'un teixit social

consolidat i estable, aspecte que ja havia estat destacat per

Jacobs (1961).

Altres categories destacades són «agrada» (7,5%), possiblement

com a conseqüénc í.a explícita d' a L'I
ó

exposat anteriorment, i

«indüstries» (7,2%), resultat aquet coherent amb. les conclusions

de l'analisi socio-historica. En quant a la incidencia de llocs

concrets, ja hem comentat l'alt percentatge que rep la categoria

«Vila Olímpica», amb un 13,8% de les respostes emeses; és

destacable també el que fa referencia a la «platja» (6,9%) mentre

que la «Rambla del Poblenou» rep un 2,3%.

L'analisi a través de les zones d'estudi ens mostra diferencies

estadísticament significatives en quant a aquesta resposta (veure

TAULA 7) obtenint-se, un cop reagrupades les cat.eqcr í.es de

resposta els següents resultats:

x2= 21,56672; gl= 8; p= 0,00579

378



1

AGRAT

POBLET

SOCIALS

ANTIC

AILLAT

INDUSTRIE

OBRER

NEGATIU

SERVEIS

VILA

PLATJA

ZONA

Count

Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

1 7 6 10
30.4 26.1 43.5
7.0 5.8 9.9
2.3 2.0 3.3

2 17 16 11
38.6 36.4 25.0
17 .0 15.4 10.9
5.6 5.2 3.6

3 9 7 4
45.0 35.0 20.0
9.0 6.7 4.0
3.0 2.3 1.3

4 4 2 1
57.1 28.6 14.3
4.0 1.9 1.0
1.3 .7 .3

5 2 4 2

25.0 50.0 25.0
2.0 3.8 2.0

.7 1.3 .7

6 7 3 12
S 31.8 13.6 54.5

7.0 2.9 11. 9
2.3 1.0 3.9

7 2 4 4

20.0 40.0 40.0
2.0 3.8 4.0

.7 1.3 1.3

8 3 6 11
15.0 30.0 55.0
3.0 5.8 10.9
1.0 2.0 3.6

9 5 12 6

21.7 52.2 26.1
5.0 11.5 5.9
1.6 3.9 2.0

10 17 13 12

40.5 31.0 28.6
17.0 12.5 11.9
5.6 4.3 3.9

11 14 4 3
66.7 19.0 14.3
14.0 3.8 3.0

4.6 1.3 1.0

Row

Total

23
7.5

44
14.4

20
6.6

7
2.3

8
2.6

22
7.2

10
3.3

20
6.6

23
7.5

42
13.8

21
6.9
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ZONA

D1

Count
Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

12 4 2 1
57.1 28.6 14.3
4.0 1.9 1.0
1.3 .7 .3

13 2
100.0

1.9
.7

14 9 21 21
17.6 41.2 41.2
9.0 20.2 20.8
3.0 6.9 6.9

15 2 3
40.0 60.0

1.9 3.0
.7 1.0

RAMBLA

DIAGONAL

RES

ALTRES

Column
Total

100
32.8

104
34.1

101 305
33.1 100.0

Row

Total

7
2.3

2
.7

51
16.7

5
1.6

TAULA 7. Resultats de la comparació entre les variables D1 i zona

d'estudi a través de la prova de chi-quadrat per a les ZONES

],,2,4.

DeIs resultats presentats es despren que la ZONA 1 mostra una

major que tendencia que les altres zones a considerar com a

element diferencial la «platja» (14% de les respostes emeses en

aquesta zona) mentre que és la que rnenys incideix en el

percentatge de la categoria «res/igual» (9% en front del 20,2%

de la ZONA 2 i del 20,8% de la ZONA 4), resultant doncs la zona

que mostra una major tendencia a considerar-se diferent de la

resta de Barcelona.
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Per la seva banda, la ZONA 2 tendeix més que les altres a

considerar la categoria «serveis» com a element diferencial

(11,5%), mentre que per la ZONA 4 es destaca en el mate ix aspecte

pero en les categories «indústries» (11,9%) i «aspectes negatius»

(10,9%) • EIs percentatges d'incidencia de les diferents

GRAFICA 9.

categories en funció de les zones d' estudi es mostren en la

DIFERENCIES

15

(*) 1. Agrada 9. Infraestructura/serveis
2. "Poblet" 10. Vila Olímpica
3. Relacions socials 11. Platja
4. Antigüitat 12. Rambla del Poblenou
5. AYllament 13. Diagonal
6. Indústries 14. Res/igual
7. Obrer 15. Altres
8. Aspectes negatius

25�----------------------------------------------�

20 .

10

5

o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(*)

_ ZONA 1 � ZONA 2 rn;m ZONA 4

GRAFlCA 9. Percentatges d' incidencia de les categories de la
variable DI en funció de les zones d'estudi.
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5íntesi i conclusions

En síntesi, si hi ha alguna característica que pugui ser

considerada pels subjectes del Poblenou element distintiu de la

resta de barris de Barcelona, aquesta és l'ambient peculiar del

barri, semblant al que es pot donar en un poble. La intensa vida

social que es desenvolupa en ell, la qualitat d'aquestes

relacions socials, el sentit de comunitat estable i l'ambient de

tranquilitat que es respira contribueixen a crear un entorn

familiar i agradable que, pels habitants del Poblenou, és

característica distintiva de la resta de Barcelona. EIs resultats

presents confirmen la idea de Jacobs (1961) segons la qual la

vida que es desenvolupa en un barri és analoga a la d'un poble

o area suburbana a l'hora que permeten una contrastació de les

conclusions que respecte a aquest tema hem resaltat en l'analisi

socio-historica efectuada amb anterioritat. Aquesta

característica, dones, és la que millor pot definir a la

categoria social urbana "Poblenou" segons els subjectes

enquestats, característica que, com veiem, f� marcada referencia

a la dimensió social d'aquesta identitat.

En un sentit que podria ser considerat contradictori amb allo

anteriorment exposat, un altra element destacat és precisament

un referent espacial de caire més metropolita: la Vila Olímpica.

Aquests dos elements juntament amb la platja predominen en les

respotes referents a la ZONA 1 mentre que la ZONA 2 afegeix els

serveis i la ZONA 4 es fa ressó de la implantació industrial així

com deIs efectes negatius que aquesta genera.
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Concretament, en quant a la rellevancia de determinats espais com

a elements de diferenciació intercategorial, l'analisi efectuada

permet una confirmació deIs plantejaments de Lalli (1988)

resul tant que, pel que fa al cas del Poblenou, gairebé una quarta

part de les respostes emeses consideren a llocs específics del

barri com a elements distintius respecte als altres barris de

Barcelona. Molt possiblement aquest percentatge variaria si

analitzéssim altres zones de la ciutat, en funció de la

potencialitat simbolica deIs seus llocs característics pero, si

més no, aquesta pot ser una dada de referencia per a qualsevol

posterior estudi en altres barris o arees i obre la possibilitat

de formular una hipotesi de treball susceptible de poder

contrastar-se en altres investigacions a l'hora que ens

introdueix en l'analisi deIs llocs que són considerat més

representatius o prototípics del barrio
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4.5.3.4. Llocs representatius del barri (variable LL1).

Referents teorics

Com ja hem comentat en l'apartat 3.4.1. i especificament en el

3.4.2., la caracteristica fonamental d' un espai s í.mbó l í,c urbá en

relació a la identitat social urbana és la seva prototipicalitat,

és a dir, el fet d'ésser considerat un element representatiu de

la categoria urbana en base a la qual es defineix un grupo En el

nostre cas, al analitzar la categoria «barri Poblenou» hem optat

per preguntar directament als subjectes quins són els espais que

consideren caracteristics, representatius o definidors del seu

barri per, d'aquesta manera, identificar aquells elements

espacials que, pel fet de ser ampliament reconeguts, poden ser

considerats elements s í.mbó Lí.os d" aquesta categoria social urbana.

Cal destacar que la pregunta sobre els 110cs caracteristics d'una

determinada ciutat ja va ser utilitzada per Lynch en el seu

estudi de Boston (Lynch, 1960). Per altra banda l'Enquesta de la

Regió Metropolitana de Barcelona (l.E.M.,. 1990) utilitza una

altra formulació també c Láss í.ca s "Quan acompanya a parents i·

amics que no viuen aqui, a quins 110cs els porta?" ..

En base a les hipotesis formulades, considerarem que la detecció

d'identitat social urbana respecte al barri del Poblenou

comportara també la detecció d' espais s í.mbó Lí.os urbans que

representin aquesta identitat, i que aquests espais, pel fet de

ser prototipics de la categoria urbana «Poblenou» hauran de ser

considerats com a tals per un ample percentatge de la nostra
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mostra. Per altra banda, si atenem als resultats de l'analisi

socio-historica efectuada, possiblement la Rambla del Poblenou

sigui l'element espacial que més clararnent pugui ser identificat

com espai simbolic per als subjectes enquestats.

Resultats

Per aquesta variable (LL1) , així com per les que es refereixen

als llocs que representen millor el passat (P1) i el futur del

barri (F1), hem realitzat una única categorització de totes les

respostes per tal de poder fer, si s'escau, comparacions

percentuals entre una mateixa categoria per cadascuna d'aquestes

tres variables. Aquesta categorització no respon tant a criteris

tematics, com succeeix en D1, sinó que s'han agrupat les

diferents denominacions que es refereixen a un mateix lloc o bé

s'han confeccionat categories específiques que engloben diferents

respostes relacionades amb una rnateixa zona del barri. El

resultat és un conjunt de 18 categories de resposta que es

presenten a continuació:
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1. RAMBLA DEL POBLENOU
2. PLAC;:A PRIM
3. VILA OLíMPICA
4. MERCAT DE LA UNIÓ
5. PLATJA MARBELLAjMAR
6. CASINO L'ALIANC;:A
7. DIAGONAL
8. GRAN VIA
9. ESGLESIES
10. PC;:A. JOSEP TRUETA
11. CASC ANTIC

12. NOUS HABITATGES
13. ESPAIS VERDS
14. FABRIQUES
15. LLOCS DEL BARRI
16. PC;:A. AJUNTAMENT
17. RESjNS
18. ALTRES

si bé algunes d'aquestes categories són exclusives d'alguna de

les tres variables (per exemple, les categories 14 i 15 són

exclusives de P1, i les categories 12 i 13 ho són de F1), les 18

categories resultants resulten mútuament excluients. Per últim,

comentar que les úniques categories confeccionades amb un criteri

tematic són la 12, 13, 14, 15, 17 i 18.

Un cop explicada la-categorització de les respostes, procedim amb

l'analisi de la variable corresponent a aquest apart�t. si, com

hem considerat, la pregunta sobre quins són els espais

representatius del barri (LL1) pot ser una bona aproximació per

a la detecció d'espais amb carrega simbólica relacionada amb la

identitat social urbana, a la llum deIs resultats obtinguts la

Rambla del Poblenou s'erigeix com l'element simbólic de més

rellevancia en el Poblenou (veure GRAFICA 10).

386



LLOC 1 (ZONES 1,2,4)

2 3 10 11 17 18

Com podem observar, un 55,7% deIs enquestats en les ZONES 1,2 i

4 5 6 7 9

N= 305

4 consideren com a lloc rnés representatiu del barri la «Rambla

GRAFICA 10. Percentatges d'incidencia per a les categories de la
variable LL1 en les zones 1,2 i 4.

del Poblenou» mentre que en un segon terrne, rnolt per sota en

quant a valor percentual, es troben la «Vila Olimpica» (8,5%) i

el «Casino L'Alian9a del Poblenou» (6,9%).

En quant a l'analisi comparatiu per zones d'estudi, observem

diferencies estadisticarnent signif icatives entre elles, obtenint-

se el següent resultat un cop reagrupades les categories de

resposta:

x2= 20.10171, gl= 4, p= .00048
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La tendencia majoritaria entre les tres zones es manté fidel a

la línia general (veure TAULA 8): la «Rambla del Poblenou» és

l'element amb major percentatge d'incidencia: 59% en la ZONA 1,

50% en la ZONA 2 i 58,4% en la ZONA 4. Apareixent pero alguns

elements específics per a cada zona d' aná Lí s í, que expliquen

aquest efecte estadístico

Així, en la ZONA 1 el «Casino L'Alianc;a», amb un 12%, pren major

rellevancia que en les altres zones (3,8% en la ZONA 2 i 5% en

la ZONA 4). La «Vila Olímpica» és forc;a més destacada en la ZONA

4 amb un 16,8% de les respostes emeses en front del 2% i el 6,7%

de les ZONES 1 i 2 respectivament. La ZONA 2 . és l'única que

anomena la «Diagonal» com a element característic (6,7% de les

respostes emeses en aquesta zona) mentre que és la que manté un

percentatge més elevat en la categoria «altres» (12,5%) oferint,

en general, una major heterogeneltat en quant a les respostes.

Els percentatges d'incidencia en les diferents categories,

analitzat per zones, apare ix graficament presentat en la GRAFICA

11.
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LL 1 ZONES 1,2,4
70

60

1 2 3 4 5 6 11 17 187 9 10

_ ZONA 1 � ZONA 2 � ZONA 4

GRAFICA 11. Percentatges d'incidencia de les categories de la
variable LL1 en funció de les zones d'estudi 1,2,4.

Sintesi i conclusions

En conclusió, i a través de les respostes emeses pels subjectes

de les zones que es defineixen com a barri del Poblenou (ZONES

1,2 i 4), podem afirmar que la Rambla del Poblenou és l'element

espacial més caracteristic i definidor del barri, és a dir, pot

ser considerat l' espai s í.mbó l í,c uroé més rellevant d' aquesta

categoria urbana.
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LL1

RAMBLA PN

PCA PRIM

VILA OLIM

MERCAT UN

PLATJA

CASINO

DIAGONAL

ESGLESIES

PCA JOSEP

CASC ANTI

ALTRES

ZONA
Count

Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

1 59 52 59
34.7 30.6 34.7
59.0 50.0 58.4
19.3 17 .0 19.3

2 5 5
50.0 50.0
5.0 4.8
1.6 1.6

3 2 7 17
PICA 7.7 26.9 65.4

2.0 6.7 16.8
.7 2.3 5.6

4 6 3
lO 66.7 33.3

6.0 3.0
2.0 1.0

5 5 4 2

45.5 36.4 18.2
5.0 3.8 2.0
1.6 1.3 .7

6 12 4 5
57.1 19.0 23.8
12.0 3.8 5.0
3.9 1.3 1.6

7 7
100.0

6.7
2.3

9 2 4
33.3 66.7
1.9 4.0

.7 1.3

10 2 6 1
TRUETA 22.2 66.7 11.1

2.0 5.8 1.0
.7 2.0 .3

11 4 1 1
C 66.7 16.7 16.7

4.0 1.0 1.0
1.3 .3 .3

12 5 13 9
18.5 48.1 33.3
5.0 12.5 8.9
1.6 4.3 3.0

Row

Total

170
55.7

10
3.3

26
8.5

9
3.0

11
3.6

21
6.9

7
2.3

6
2.0

9
3.0

6
2.0

27
8.9
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3
1.0NS-RES

Count
Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

13 3
100.0

2.9
1.0

ZONA

Row

Total
LL1

Column
Total

100
32.8

104
34.1

101 305
33.1 100.0

TAULA 8. Resultats de la comparació entre les variables LL1 i
zona d'estudi a través de la prova de chi-quadrat.

Aquesta afirmació apareix amplament reflectida en les tres zones

sobre les quals s'ha efectuat l'analisi, malgrat en un segon

terme cadascuna d'elles destaca espais que es troben dins la seva

propia area: el Casino L'Alianya en la ZONA 1, la Vila Olimpica

en la ZONA 4 i la Diagonal en la ZONA 2. Aquests elements, en tot

cas, reben percentatges molt inferiors al de la Rambla, la qual

esdevé l'espai més representatiu del barrio Les dades presentades

confirmen, per altra banda, els resultats obtinguts en l'analisi

socio-historica.

Com a conclusió, podem confirmar l'existencia d'espais simbolics

en el barri, principalment la Rambla del Poblenou, malgrat no

podem en aquesta fase analitzar els continguts atribults pels

subjectes a aquests espais. En aquest sentit, aquesta aproximació

quantitativa resulta incomplerta i sera complementada amb

l'analisi deIs grups de discussió en la terecra fase d'aquesta

investigació.

391



4.5.3.5. Llocs representatius del passat del barri (variable Pl).

Referents teorics

Una de les característiques que pot definir a un espai amb

carrega simbolica és la seva capacitat d'esdevenir element

referencial del passat de la zona on esta ubicat. En aquest

sentit esdevé simbol global de la historia del barri i la seva

presencia és un punt de referencia important de la identitat

social associada a aquesto Aquesta idea ha estat recollida de

forma explícita per stokols & Jacobi (1984) al parlar de la

relació simbolica amb l' espai deIs grups amb una orientació

temporal de tipus tradicional: l'espai és el refernt ambiental

del passat del grup el qual desenvolupa conductes de preservació

deIs llocs historicament significatius per tal que els records

associats amb ell (la memoria urbana segons Aguilar, 1990)

perdurin en futures generacions.

La variable Pl a la que correspon aquest apartat pretén recollir

aquest punt i, en aquest sentit, tractar d'identificar aquells

espais que poden simbolitzar la dimensió temporal que, com veiem

en l'apartat 3.4.1. esdevé especialment rellevant en la

configuració de la identitat social urbana del barrio

Les categories de resposta utilitzades en aquest ítem són les

mateixes que en l'analisi de LL1 realitzat anteriorment, encara

que cal matisar que la categoria «Vila Olímpica» d' aquest apartat

engloba les respostes referides a l'antic barri d'Icaria, que és
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on actualment s'erigeix la Vila Olímpica.

Resultats

Analitzant els resultats obtinguts en aquest ítem pels subjectes

de les ZONES 1,2 i 4, podem observar en primer lloc que la

resposta obtinguda mostra més variabiliat en la distribució

percentual que la variable LL1 examinada anteriorment (veure

GRAFICA 12 i TAULA 9). Així, malgrat la «Rambla del Poblenou»

continua essent l'element que obté el major percentatge

d'incidencia, aquest es concreta en un 22,6% per al total de les

tres zones analitzades en aquest apartat. El segon lloc l'ocupen

les «f�briques» (12,5%) i el «casc antic» (12,1%). Altres

percentatges destacables són els que obté el «Casino L'Alian9a»

(11,5%) i diferents «llocs del barri» agrupats també en un 11,5%.

Un 10,5% deIs enquestats per aquestes zones manifesten no trobar

cap element espaial representatiu del passat del barri. EIs

resultats es mostren en la GRAFICA 12.

Com podem observar,doncs, els resultats destaquen per una banda

la Rambla del Poblenou com a element característic del passat del
,

barri, confirmant la rellev�ncia d' aquest espai detectada en LL1.

Per altra banda trobem la referencia directa al passat fabril i

industrial de la zona, element fonamental en el desenvolupament

urb� i social del barri (veure apartats 4.4.2. i 4.4.7. en

l'an�lisi socio-historica).
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PASSAT l(ZONES 1,2,4)

3 5 6 9 11 14 15 16 17 182 4

N= 305

GRAFICA 12. Percentatges d'incidencia per a les categories de la
variable Pl pel total de les ZONES 1,2,4.

(*) 1. Rambla del Poblenou 9. Esglesies
2. Pya. Prim 1l. Casc antic
3. Vila Olímpica 14. Fabriques

(antic barri d'Icaria) 15. Llocs del barri
4. Mercat Unió 16. Pc;a. Ajuntament
5. Platja Marbella 17. Res/NS
6. Casino L'Alianya 18. Altres

En un tercer lloc apareix el casc antic del Poblenou, les

característiques urbanístiques del qual i la seva conservació poc

alterada el fan un testimoni present dels orígens del barrio

Seguidament trobem el Casino L'Alianc;a, l'entitat més destacada

en l'analisi socio-historica del Poblenou.
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Per altra banda, sota l'epigraf «llocs del barri» (percentualment

equiparable al Casino) s'inclouen una serie d'espais que, encara

que amb percentatges d' incidencia baixos, ajuden pero a completar

aquest "mapa" de la historia del Poblenou. En aquesta categoria

de resposta trobem elements industrials emblematics com «Can

Girona» (Macosa) o «La vanguardia»), entitats tradicionals com

«L'Artesana», «La Flor de Maig» , «L'Ateneu Colon» o el «Centre

Moral i Cultural»; espais tradicionals del barri convertits

actualment en equipaments com «Can Felipa» (antiga Indüstries

catex) o la «PlaQa Dr. Trueta» (també anomenada «Lope de Vega»

o "antic camp del Jüpiter")¡ el «Cementiri», que és l'element

espacial més antic del barri com comentavem en l'analisi socio-

historica. Per ültim, alguns enquestats fan referencia a espais

que, malgrat avui ja no existeixen, van ser caracteristics o

representatius del passat del Poblenou: zones com el «Camp de la

Bota» o el «Somorrostro», els «camps» i «horts» que durant molts

anys van conviure amb les fabriques, aixi com referencies a «la

via del tren», «el pas a nivell» (antigament l'ünic lloc del

Poblenou per accedir a la platja) o «l'estació de ferrocarril del

Poblenou» com a testimoni d'un element que ha estat present en

el barri des dels seus inicis fins al passat més recento

Cal destacar, per ültim, que l'analisi comparatiu entre zones no

mostra diferencies estadisticament significatives:

x2= 4,92692; gl= 6; p= 0,55322

El fet que els subjectes es referissin a aquestes
indüstries pel seu nom concret explica que no haguem considerat
oportü incloure-les juntament amb la resposta "les fabriques",
molt més inespecifica i, en cap cas, referida a llocs concrets.
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Aquesta és doncs una de les poques variables del qüestionari en

la qual totes tres zones mostren una paritat de criteris

demostrada a l'hora de respondre.

Sintesi i conclusions

Cal destacar en primer lloc que, com �ra lógic esperar, l'analisi

de la resposta corresponent a aquest ítem del qüestionari guarda

un elevat grau de coincidencia amb els resultats extrets de

l'analisi socio-histórica efectuada en la fase anterior de la

investigació. En aquest sentit, la Rambla del Poblenou es manté

com l' element més característic (a l' igual que succeYa en la

variable LL1) encara que, en aquest cas, apareixen altres

elements espacials també destacables: les fabriques, el casc

antic i el Casino L' Alianc;:a. Coincidint també amb l' aná I í.s í

socio-histórica, s'ha constatat el fet que la Platja de la

Marbella té una escassa incidencia com a element representatiu

del passat a l'hora que apareixen altres elements que, agrupats

en la categoria «llocs del barri» són també destacats en

l'analisi precedente

Una dada d'especial importancia és el fet que no apareguin

diferencies estadísticament significatives entre les zones

d'estudi, la qual cosa pot interpretar-se com que aquests espais

representatius del passat del barri són unanimement reconeguts

com a tals pels subjectes de la mostra, és a dir, existe ix un

passat comú reflectit en aquests espais que pot constatar la

presencia de la dimensió temporal de la identitat d'un grup que,
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pel que fa a aquest punt, manté una orientació temporal de tipus

tradicional (stokols & Jacobi, 1984).

En definitiva, les resultats que en aquest apartat hem analitzat,

ens mostren la riquesa espacial del Poblenou en quant a elements

significatius del passat del barri i, potser quelcom més

important, el fet de que la seva presencia i reconeixement es

compartit i troba encara viu entre els seus habitants. El fet que

només un 10,5% deIs enquestats manifestin no coné í.xex cap element

espacial representatiu del passat del barri és una dada que

recolza aquesta idea.

ZONA
Count

Row Pct
Col Pct Row
Tot Pct 1 2 4 Total

PI
1 23 18 28 69

RAMBLA PN 33.3 26.1 40.6 22.6
23.0 17.3 27.7
7.5 5.9 9.2

2 8 8 2 18
PCA PRIM 44.4 44.4 11.1 5.9

8.0 7.7 2.0
2.6 2.6 .7

3 3 3 2 8
VILA OLIMPICA 37.5 37.5 25.0 2.6

3.0 2.9 2.0
1.0 1.0 .7

4 4 2 3 9
MERCAT UNIO 44.4 22.2 33.3 3.0

4.0 1.9 3.0
1.3 .7 1.0

5 3 3 3 9
PLATJA 33.3 33.3 33.3 3.0

3.0 2.9 3.0
1.0 1.0 1.0

6 13 12 10 35
CASINO 37.1 34.3 28.6 11.5

13.0 11.5 9.9
4.3 3.9 3.3
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9 2 2 1 S

ESGLESIES 40.0 40.0 20.0 1.6
2.0 1.9 1.0

.7 .7 .3

11 11 15 11 37

CASC ANTIC 29.7 40.5 29.7 12.1
11.0 14.4 10.9
3.6 4.9 3.6

18 3 3 3 9

ALTRES 33.3 33.3 33.3 3.0
3.0 2.9 3.0

1.0 1.0 1.0

17 8 14 10 32

NS-RES 25.0 43.8 31.3 10.5

8.0 13.5 9.9
2.6 4.6 3.3

14 13 11 14 38

FABRIQUES 34.2 28.9 36.8 12.5
13.0 10.6 13.9
4.3 3.6 4.6

15 8 13 14 35
LLOCS BARRI 22.9 37.1 40.0 11.5

8.0 12.5 13.9
2.6 4.3 4.6

16 1 1
PCA AJUNT 100.0 .3

1.0
.3

Column 100 104 101 305
Total 32.8 34.1 33.1 100.0

TAULA 9. Resultats de la comparació entre les variables P1 i zona

d'estudi a través de la prova de chi-quadrat per a les ZONES

1,2,4.

398



4.5.3.6. Llocs representatius del futur del barri (variable F1).

Referents teorics

La relació que s'estableix entre un grup o comunitat identificat

amb una categoria urbana i els espais que es troben en ella pot

tenir, des de la dimensió temporal, una referencia directa al

passat d'aquest grup o comunitat i, en aquest sentit, ser

considerat sota una orientació temporal "tradicional" com

proposen stokols & Jacobi (l984). Per aquests autors, pero, cal

considerar també el fet de que els grups puguin establir

relacions espacials en base a interessos, inversions o

preocupacions sobre el futur, és a dir, adoptin una orientació

temporal "futurista". Es per aixo que, en base a les hipotesis

de treball formulades, hem considerat convenient preguntar als

subjectes sobre aquells espais que consderen representatius del

futur del barri en un intent per completar l' estudi de la

dimensió temporal associada a la identitat social urbana deIs

habitants del Poblenou.

Cal recordar que la categorització de respostes utilitzada en

aquest apartat és la mateixa que la corresponent a les variables

LLl i Pl anteriorment analitzades.
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Resultats

En base als resultats obtinguts, la «Vila Olimpica» apare ix com

l' espai del Poblenou majorment considerat com a representatiu del

futur del barrio Aquesta resposta obté un 48,5% del total emeses

en les tres zones analitzades (ZONES 1,2 i 4). Cal també destacar

un 13,4% de respostes que destaquen la «platja de la Marbella»,

recentment recuperada i remodelada com a «Pare de Mar». Per altra

banda, un 10,5% deIs enquestats veuen en els «nous habitatges» -

alguns construits a la Rambla pero la majoria centrats en la zona

de l'Avinguda Diagonal i en el projecte Diagonal Mar i Front

Maritim - com un important element per al futur del barrio EIs

resultats obtinguts es mostren en la GRÁFICA 13.

FUTUR l(ZONES 1,2,4)
50

18

40,,' .

30,,' .

20,,' .

o
3 5 7 13

GRAFlCA 13. Percentatges d'incidencia de les categories de la
variable Fl pel total de les ZONES 1,2,4.

N= 30li

(*) 1. Rambla del Poblenou
3. Vila Olimpica
5. Platja Marbella (Pare de Mar)
7. Avinguda Diagonal
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Observant la grafica anterior, no podem deixar de banda un fet

que en principi pot passar desapercebut pero que té una

importancia fonamental en el nostre estudio Encara que amb un

percentatge d' incidencia relativament baix, quan es pregunta pels

llocs representatius del futur del barri també apare ix la «Rambla

del Poblenou» (5,6%). La importancia radica en el fet de que

aquest espai, majoritariament anomenat com a lloc caracterlstic

del barri (variable LL1) i com a lloc representatiu del seu

passat (variable P1), juga també un important paper en quant a

la perspectiva de futur, essent doncs un element aglutinador de

la dimensi6 temporal del barri, capa9 de recollir en el seu si

tant la tradici6 historica com els interessos respecte del futur

de la zona.

si analitzem aquests resultats en funció de la variable zona

d'estudi (veure TAULA 10), observem diferencies estadlsticament

significatives entre les tres zones poblenovines. Un cop

reagrupades categories de resposta s'obté el següent resultat:

x2= 18,90016; gl= 4; p= 0,00082

Analitzant els resultats que apareixen en la TAULA?* cal

destacar en primer lloc que totes tres zones apunten

majoritariament a la «Vila Olímpica» com l'element més rellevant

del futur del barri, essent aquest efecte més clarament manifest

en les ZONES 1 (50%) i 4 (56,4%) que en la ZONA 2 (39,4%), més

allunyada geograficament d'aquest espai.
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ZONA

F1

Count
Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

1 5 5 7
29.4 29.4 41.2

5.0 4.8 6.9
1.6 1.6 2.3

3 50 41 57
PICA 33.8 27.7 38.5

50.0 39.4 56.4
16.4 13.4 18.7

5 22 14 5
53.7 34.1 12.2
22.0 13.5 5.0
7.2 4.6 1.6

7 6 1
85.7 14.3
5.8 1.0
2.0 .3

12 12 14 11
32.4 37.8 29.7
12.0 13.5 10.9
3.9 4.6 3.6

13 3 8 8
15.8 42.1 42.1
3.0 7.7 7.9
1.0 2.6 2.6

14 7 14 11
T 21.9 43.8 34.4

7.0 13.5 10.9
2.3 4.6 3.6

15 1 2 1
25.0 50.0 25.0

1.0 1.9 1.0
.3 .7 .3

Row
Total

RAMBLA PN

VILA OLIM

PLATJA

DIAGONAL

ALTRES

NS-RES

NOUS HABI

ESPAI VERD

Column
Total

100
32.8

104
34.1

101 305
33.1 100.0

17
5.6

148
48.5

41
13.4

7
2.3

37
12.1

19
6.2

32
10.5

4
1.3

TAULA 10. Resultats de la comparació entre les variables F1 i
zona d'estudi a través de la prova de chi-quadrat.
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Un altre fet destacable és la importancia que els subjectes

enquestats atribueixen a la «Platja de la Marbella», especialment

la ZONA 1 (22%) i, en un menor grau, la ZONA 2 (13,5%). La ZONA

4, pero, tant soIs acumula un 5% en aquesta opció efecte que

possiblement es pot explicar pel fet de que la Vila 011mpica,

ubicada concretament en aquesta zona, absorbeix el valor s í.mbó l í.c

en quant al futur en detriment de la platja.

En quant a la resposta «nous habi tatges» (que inclou també

millores en l'infraestructura viaria i l'espai de Diagonal Mar)

els percentatges oscil.len entre el 7% de les respostes en la

ZONA 1, el 10,9% en la ZONA 4 i el 13,5% en la ZONA 2, que és on

més s'esta intervenint en aquest sentit. En aquesta última zona

també apare ix espec1ficament «l'Avinguda Diagonal» (5,8%). Els

valors percentuals per a cadascuna de les categories de resposta

poden observar-se graficament en la GRÁFICA 14.

S1ntesi i conclusions

Per concloure aquest apartat, podem dir en primer lloc que en el

Poblenou s'ha pogut detectar espais considerats pels subjectes

enquestats rellevants pel futur del barri, basicament espais de

nova creació o recent remodelació com és el cas de la Vila

011mpica i la platja de la Marbella, recuperada actualment amb

el nom de "Parc de Mar". Com a element complementari apareixen

també els nous habitatges que estan proliferen en el barri,

principalment en la zona de prolongació de l'Avinguda Diagonal.
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Per altra banda, hem pogut observar com la Rambla del Poblenou

apareix també entre les respostes d' aquest ítem, fet que confirma

la seva rellevancia com espai simbolic en quant a la dimensió

temporal. El fet de ser considerat un espai representatiu tant

del passat com del futur del barri pot ser interpretat en termes

de que la Rambla del Poblenou facilita una orientació temporal

"coordinada", segons stokols & Jacobi (1984), del grup o

comunitat identificat amb la categoria social urbana «Poblenou».

F1 ZONES 1,2,4
60

30 .

20 .

10

o
1 3 5 7 12 13 17 18

_ ZONA 1 � ZONA 2 WHl ZONA 4

GRAFlCA 14. Percentatges d'incidencia de les categories de la
variable Fl en funci6 de les zones d'estudi.

(*) 1. Rambla del Poblenou
3. Vila Olímpica
5. Platja Marbella (Pare de Mar)
7. Avinguda Diagonal
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12. Nous habitatges
13. Espais verds
17. Res/NS
18. Altres


