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03. - LA MOR�'OLOGIA URBANA

"La persona que c onegua Manchester,

pot, doncs, judicar el caràt�r sJcial

de cada districte observant, simple

ment, l'aparença dels edificis que de

limiten els carrers per on passa. Al

hora, l'aspecte del carrer no permet
de formar-se una imatge veritable de

les condicions dels districtes obrers,

situats i�nediatament darrera la faça-
na dels carrers principals".
Friodrich Enge l.s , Aportacio�:J ,a la

histbria del moviment obrer. Ed. $2,

'Barcelona, 1968; pàg. 27.

En aquestes �araules sencilles i curtes, que

pertanyen a la seva obra La situació de la clas�e obrera

a Angl_���_erra de 1845, Engels .destaca dos fenòmens dife

rents i importants. D'una banda assenyala el paisatge

urbà com a indicatiu i demostratiu d'un fenomen més pro

fund, i llavors e nc a r-a b e n recent, el de la segregació
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social de l'espai fruit de les t r-anafo r-mac í.uns de la 80-

c ietat capi talista amb la Revolució .indu st rLa.L, Ell ma

teix indica 8. continuació que "a.que s ta hipòcrita planifi
.

c ac í.ó urbana" és comuna Et totes les gran.s ciutats, però

que Manchester n'és un C8.S extrem i únic" Però t ambé as-

senyala un altra fet, més concret, el tra�at de carrers-

-pantalla que amaguen als ulls dels bur-ge e o s i dels visi

tants la misèria palpable dels barris dels obrers. Això

que avui ens apareix tan clar, no deixa d' és s er un gran
,

avenç assenyalat ja fa mé s de cent trenta anys.

Aquests fen�mens s'ajusten bé a Sants des del co

mençament de la seva urbanitzaci6� La carretera, el gran

lloc de pas, fou aglutinat de localització comercial 1

dels edificis mé n alts i més bcna ; el que s 'hi amaga dar

rera només pot endevinar-ge per les obertures, general-

.merrt estretes, dels carrers '-travessers. l en t.emps ac-
.

tuaIs ja algú ha parlat d'una "nova via Laiet3.na" que ha

fertdit un bon tros de Sants 1 n'ha canviat totalment el

contingut •

. .. perquè éontinent l c ont
í

ngut són en r-e Lac ió ben

·estretü, volem ara analitzar el continent, el paisatge,

la morfologia de Sants. Per a veure com s'hi ha manifes

tat l'acci6 dels agents que estem estudiant, propietaris

del sbl i industrials,,· Per a veure tawbé com aquesta ac

e i 6 no és úni c arn ent d' e f ec t e s ext e r-i o r s , s inò qlienaf e e ta

també al contingut d'aquesta morfologia, als seus habi

tants, en deí'initiva el més important, Són els efectes

sobre la poblaçi6, en aquest cas doncs, subje6te passiu

. / ..
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de l'acci6 dels dits agents, el que veritablement ens

mou i ens interessa, no l Ci. c o ns.i de r-ac ió d eL paisatge
.

des d'un punt de vista estètic, és clar.

l pc r-qu
è

hom parla de SElntD com l'un barr i obrer,

hom parla tanbé d'un8. barriada po bne i poc dot ada , llet

ja. Fabr-e l Hue r-t a s (i) ci ten una rec1dcci6 d'una nena

del bar-ri publicada a "El Correo
-

Catala.n" 1 't"�1Jril de

1966 en la qual diu, entre altres coses: "IJ�ts calles de

mi barrio son e s t recha s f ••• ) La s ca ca s son viejas y f'e a sv ,

b.Llf3 mateixos ag¿_,fen aqu e at.a darrera frase per a donar

tft61 a un dels apartats referits u la Bordeta. Aquesta
é

o donc s l'opinió majori t8.rié� l que cal unaLat zur J.

matitzar d'a prop.

Aquesta anàlisi
_ <1_ue empr eric ara s8é!uelx com

-

ja

Val[; anunc Lar c r i toris històrics, de leo etapes
- dife

rents de l'evoluci6 de Sants. Efectivament, cada una d'a

questes etapes és caracteritzada pel major pes d'un

sector o l'altre de la població, pur l'actuació d'uns

o al·t�es agents, per tant a cada etapa ha de corres�on

dra un impacte diferent sobre la forma i el contin�lt.

En aquest capital �s on m�s notbria és la influència

històrica, 'no s o Ls per a explicar i entendre el s ori

gens l l' evoluci6 dels fets actuals, sinò sobretot per-_

qu� la perdurabilitat de les formes urbanes provoca la

pe r-ví.vè nc
í

a de fets i estructures més e:nllà del temps

de-duraci6 de les causes que el provoquen. Per aquesta

ra6 s'imposava hqui tamb� de segulr un ordre cronolbgic
en l'estudi per bé que trobarem alguns elell1ents que dia-
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03. Ol. L'ETAPA, PHEINDTTSTRIAI¡.

Com jd hem vint aquesta etapa és b�sicament' domi�

nada per la paf.38sia i els c ome rc í.nrrt s ; �):J.nts és un rrrll

nicipi rural vora el c arn
í

ral, i res rn(�J. IJa primera

noticia sobre les seves edificacions prov� de les lli

br-et e s de comuni6, d.esaparegudies, però que tant el

Monit or (2) com Juc in.t Laporta (3) pogueren copiar; com

hem vist tenen informació sobre l'amo de cada casa i, en
, I

cas du que on hi hu,gu60, sobre el mu aove r ; devien incli

car també el número d'ànimes de comunió que residia a

cada casa, però a nosaltres nOm(3S ens ha arribat 8UHlé.Lt'

per a tota la parrbquia. El primer estat data del 1124,

i dóna detall de trenta-una cases l Clnc més a la banda

de Marina; aquestcsciu.c totes tenen masover, l una

d'elles pertany a un propietari del yoble, el fet cu

riós és que l' ermi t a de Port figura entre les a i t r e s 31

í amb ma sov er , Aquest grup més gran deu c onpr-erid r e unes·

cases agruI)ados, ben possiblement les dotze que figu-

ren sense masover, entre les quals hi ha les de Josep

santomà i'la casa del rector; les demés podrien ésser

més o menys disperses pels camps.' El 1726 apareixen set

cases noves, entre elles d�es més de Josep Santom�,
una de les quals és a Marina, i l'any següent apa.r-e i.x

la casa d e.l. "Hellotge" al carni d'EsIJlueues, que ha

d'ésser Iu mateixa que avui hi ha vora l'esgl�sia al

peu de l'U:Lt ic camí, abans de la construcció d e L e a.uf
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ral a finals de D'aquest ¿ny conelxem el total-,

s egie ,

d'ànimes de comuni6, 160, pel que podem 'calcul¿_;,r una

mitjana de 3,7 habitants per a cada casa, mitjana for-

ça baixa, si no f6s que bIs nens no hi són comptats.

El 17,30 aparelxen eijcara cinc cases noves m�s, tres

d'elles encara de Josep Santomà, a les quals s'ens diu

que hi Jiz:.ivien 818 estadants o f am
í

La e s , due s a cada ,casa.

A partir d'aleshores �os notici�s s6n més in-

segures, referint-se només als totals sense coplar el

d e t ..L'L de propietaris, la Ll i.s t a dels quals "és un

tant entret in�:uda" (4). Que Lapo rt.a tam JOC la e opi i

ens fa sospitar que va .t r-ebaTl.ar- només amb l'original

del Monitor, però no amb els llibres de comuni6, la

qual e o sa és un llàstima.

El 1786 s'iniciaria l'època protoindustrial ja

que p�r primera vegada apareixen consignats vora el to

tal de cases -l54� disset prats d'indianes; l'any 1780

no n'hi havia cap epl que cal suposar que els disset

-o uns quants menys" com assenyalavem al cap I t o L an...;.

terior- s'hi instal.laren en aquests sis anys d'inter

val. Des del 1730 s'haurien construit doncs prop de

dues case s. cada any. Empro el condicional, però, 'per.;...

qu� per a l'uny següent disposem d'una font u'informa

ci6 que considero m�s fiable1 Sl més no perqué l'he

1Io�;l(da c o.rsul t.a r directament f sense 11 .í.n te rrne d í.a.r-La'",

la resposta al qüestionari de Zamora (5), que ofereix

Unes xifres més modestes. Efectivarnent , malgrat que as

senyala el fet de la recent c ons t ruc c í.ó de la nova

. / ..
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carretera real, "tiene treinta palmos de 8úcho, y a

cada lado morales o azeitunos" (6), la qual fou inicia

da el 1764· i fins al 1769 n6 s'acabà .el pont de Carles

III sobre el Llobregat entre Molins de Rei i Sant Vicenç
dels Horts (7), aosenyala només pel municipi noraI ta-set
cases, cinquanta-set menys que les que el mopit2r indica
per l'any anterior. �s clar �ue part de les dlfer�ncies

poden venir (e que ol c or.r o spon .:;al de Zu,nora, Joan lVl:..LS,

compti només edificis, mentre que·els llibres de comunió

registrin els habitatges; és íor�a versemblant.

Joan Ma.3, aporta, però, uno o drid o s més inter .o sarrt a

encara en descriure l'agrupament ele les ·edificacions.

Assenyala que el.poble és dividit en dos trossos, l'6n
en torn Ei _L' e:3(31ésia, l'u.ltla aJ. I.l:_t.rg de La c a.r-r-e t e r-a

nova, el més recent ja que indica "lét.s cass s de este úl

timo �uaGi se ha fabricado todas de unos aius a esta

parte, pues dos Due
ñ

o s aoLamerrt e han levantado treinta,
quasi bajo un mismo Plan" (8). Aquest· fet for�a important
de cara a l'expansió set-centista de Sants, ha estat ja
comentada en parlar dels propietaris. A continuació cita

alguns masos dispersos i anomena alguns dels seus propie
taris, ent�e els quals no falta Josep Santomà, a més apa

reixen· Pau Santomà i Josep .Nav2.rro. Quan al nucli assenya

la que no té cap forma e s pe c aa.L, que només té una "mala

plaza"anomenada plaça major i que no té altre passelg

que la carretera o els horts del mas de Josep Clasqueri�
De les cases assenyala que són sencilles, però ben fetes.,
amb pedra de Montjuïc i emblanquinades, de terra enrajo
lat, amb otos els serveis a la planta l un plS per a dor-

. / ..



mitori. Tot correspon a un poble pagés no galra pobre.
De l' e s gl

é

sia, a mé f" de llargue s disquisici ons sobre el

seu origen (9), assenyala que data del. s eg l.e XV, de 1453

l que té el cementiri a la vora. L'ajuntam�nt diu que

tenia tres cases -ignorem ort perb sembla probable qUè fos

Sln ja al seu lloc del vuit-vents- de les quals indica

que una es antiga i que les altres dues daten de 1783
i que foren :fetes per un tal Pere Darba. 1'ünic altre

edific i que destaca és l ' ermita de Port (10),. de la que

també fa una llarga disquisició.

Per b� que descriu l'existencia de la carretera

a Sant Boi, no menciona, en canvi cap nucli habi tat al

112.rg seu pel que hem de suposar que encara no existia

c om a tal. Pc r e ontra a 1. e s de sc r í.pc Lo ns qu e han d' é

sn e r

més o menys contemporànies del bar6 de Maldà (11) sj. que

hi surt: "Part de l di t Ll.o ch -Sants- queda en lo carni .

que va directe al del Hospitalet, ab casas a una y altre

costat nomenades las de la Bur'd e t a " • (12). Poqu e s noti-

cies més en dóna però, el baró, que no s i gu i.n La descrip-
I

ci6 de l'església que encara ésla matei:x.a·que subsistí

f in s al 18 3 O _" pet i ta y no roolt .

e Iu, ra 11
-

, l del e s s e ves

campanes, aixi com de' les festes de Sant Bartomeu, "mol

tíssima la concurrència de ambdos sexos, �rincipalment
de Barcelona" -probablement ell fos un dels que hi anava-,

j_ de La casa del comerciant Janer, de la qual ja hem par

lat, i (tuc Lap o r-ta (13) ha localitzat en la casa ·de l'Hort

nou, situada on avui hi ha el mercat de Sants, el.que ens

confirma que aviat s'acaba el nucli del poble i comencen

les cases de·camp.

. / ..
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Les nóticies posteriors provenen Ja del Diccio

narlO GeogE�fico Universal (14) que ens descriu el terr�

tori de Sants com un pla espai6s i una mica aixecat, amb

el poble' situat 'al llc:.rg de la carretera, "0-[111e larga

con posadas y aLmac cne s v

, amb Ccii:ies e spa r-e e s . "d·8 labran-

za y de recreo" i el barri d e La Bordeta, "calle lUlil'or

me". AS�3c.Llyl:.Ll::t també que no fou Lrnpo rtan t fins a 18. d�tr

re ria del s e t - e ent s , .fJ o s s i bl e ment per l' i rap ae t e del LL

locali 't z ac i.ó dels prats i. la ccn st r'uc c í.ó de la carretera

de que Ja hem parlat, per be que també diu que 811 aquell

moment hi ho. una decadòncia de les fàbriques de pintats.

Parla també de l'esglés_ia, però jEt d e la nova, els plans

de la qual féu 1 'arquitecte Lgriasi fJJarch encara que fou

acabada pur lí'rs.nce;;c Renard , i e nc a.r-a no del tot.

Arribem aixi al mapa del municipi de Sants dc

1838 (15) amb el qual hem iniciat més amunt l'etnà.lisi

de les activitats agricoles amb força profit. Com que

el mapa és del ,itérmino y pue b l.o
" també ens és útil

per a con�ixer l'aparença i el pla del poble en aquell

.

moment. Abans que res notem una certa manca d'habitat

dispers, l'autor, l'arquitecte Gras, no indica les m�

sies escampades, més ben dit, n'indica molt .poques; en

canvi apareixen clares tres agrupacions diferents dins

del poble. En realitat del mapa podriem dir que dibuixa

tres pobles diferents, tots tres defj_nits al llarg d'un

camí o carretera; el pr-Lrne r , el que deu ésser més antic

al llarg de l'antic carni d' "Esplugues II
, aproximadament

el que avu i é�3 carrer del Sant Crist -que per molt temps
fou carrer-principal i així trobarem, per exemple com el

. / ..
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1877 encara hom hi volia traslladar ca lo. Vila -1 que

deiKava un xic enretirada cap al nord l'església nova

i el cementiri, el segon cronològicament seria ben pro

bablement la Bordeta, pintadEL�ui com un continuu a b�nda

i banda de carretera en el tram mé s proper al terme de

l "Ho spa t�Llet, on encara a vua en hi ha el nucli del barri;

·i finalment, un altre acarrerament, més discontinu, però
t arnbé molt més regIJ.Jar, com si volgués indicar ben cla-

rament que es tradcta d'edificis de nova planta, fets de

poc 'i "quasi bajo un mí smo P'lan " com deia c í.nquant a any s

abans Joan M::?�s re sponerrt a Zamora. Hom pot d e s tac e r tdrn

b�, a la dreta de la carretera anant cap a l'Hospitalet,
una mena de plaça força regular que b·sn podria ésser la

plaça de �a la Vila, dit� de la Constituci6 primer, d�s

pr6u do Vic t o r Bala.c;trür o del "Ni.ñu" i avui d e saparcguüa

sota el primer cintur6 de ronda.

Les no t Lc í

e s s 'han completat les unes amb les al

tres indicant una progressi6, un creixement moderat pert

contimlat. Les dades del Monitor ens indiquen que caV el

1830 hi havia 307 cases, xifra que doblava la darrera

que haviem vist de 154 pel 1786 i que suposa una cons

trucci6 de 3,5 cases l'any, ritme que devia ésser més

elevat ja que la interrupci6 per la guerra det·francès

va .desballestar totes les activitats." No he profunditzat

en detalls que considero un xic su
..:_erf'lus i, en tot cas

tractats ja a d'altres llocs com �s la situaci6 de l'es

glésia; certament, representen un indici de la pot�ncia
econòmica del poble, però crec que amb les dades que hem

vist en tenim prou per a copsar un municipi rural flo-
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reixent, beneficiat en tots sentits de la proximitat
..

de la c ap ita L que proporcionava un. mercat als seus

productes �gricoles, que potenciava els eixos de co

municacions que suposaven la vitalització d'aquest
. autèntic r'a vu L barceloni, j_ que acabà surm.n i a't rurrt els

c ap itaLs que durien la indústria, la c on ro rmad o ra de

l'ospai m�s important.

,r
...

••• ..._ J
' ..

,
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03.02.- EIJ PAISATGE INDTlSTRIAL

El 1840 és la data que hem considerat d'entrada

de la indlÍstria moderna, del "vapor". t:s imt_)ortant de,

destacar que aquesta indú.stria arriba a un poble que

experiment9.va ja gairebé ,una centüria l mitja de cre-'

ixement continu�t, amb prou feines interromput pels

episodis bèl.lics. Existia l..m.a classe dominant local

consolidada, formada de pagesos rics, de propietaris

del f3òl' i de c omor-c Lant e , sobretot, a l'engr6s, que

s'havia sabut adaptar als canvis promoguts des de Bar-

e e Lona i seguia exercint el seu paper. La indústria

arrib� atte-ta per la facilitat de comunicacions -recor

dem que del "vapor veL'L" no s 'hi c orieí.x cap lligam an

terior amb el poble- s'estengué en els terrenys que al

guns Lndu s't r í.aLe , la majoria forans tenien ja al munl

aipi com a prats. La industrialització de Sants, bé

que és deguda al ma-teix impuls, i el mateix moment,

de les mateixes persones que industrialitzen Barcelona,

Sant Mart!, Gràcia, Sant Andreu, juga aquí el paper

que a aquests darrers, Gràcia i Sant Andreu, nuclis

també consolidats, i ben diferenciats del de Sant Marti

de Provençals, municipi polinuclear, on els industrials

trobaran llibertat absoluta per a imposar les seves

condicions en crear el Poble Nou (16). De sants no tenim

• /.»,
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noticies de cap gran fabricant que construís habitatges

pels seus treballadors, que hagueren d'aprofitar els

del poble; així ·els industrials hagueren de treballar

amb l'entesa, fàcil d'altra barida , de les oLi.gar-qud e s

·locals. Així l'impacte d e la Lndusbr ia.l í t.zac i.ó no 8S

només un impacte ext e rn , sinò que supo sà una transfor

mació fonamental dirigida de fora, per� aplicada des

de din3, fet que possiblement permeté lo. conservaci6

dels aspectes menestrals de Sants, j urrtarnent als pura-

ment obr e rn que s 'introduiren .a pn.rtir de llavros amb

;gran força.

Al Monitor (2) tornem a trobar les pr ime r-e.s noti ....

e i es d'aquest període també. En un lloc cita que el 1842

hi havia 570 cnses i an un altre que n'hi havia 657,
• sense quü poguem saber quina és la dada que val; per

al 18'51, que' �s la .data de la redacció ja en d6na 1140,
.

el que supo sa en qualsevol.dels casos de partida un

gran avenÇ{, gairebé una duplicació del número de cases

fetes. A més, afegeix referint-se a la xifra de 657 el

1842," ••• eix ahy de 1851 niha 1140 junt ab·les que se

estan edificant f'aran doble número en 1852." (17). De

totes maneres doncs, la construcci6 dels primers anys dè

la industrialitzaci6 és febril ja que com a minim podem
' ..

dedui.r que el 1851 a tot el terme eren en c ons t ruc c t.ó

entre s e.ixarrt a i cent cases! Es c Lar que aquestes dad o a

fan referència 8.1 terme parroquial, no al municipi, p e r

al qual, j_ per pr-ime ra i I�nica vec;;,1.da com hem vist, el

.Monitor especifica que n'hi pertanyen dues tercéres

parts, 770 c a s e e , .umerrtr-e que la tercera part restant és

·1. ·
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d'Hostafrancs. D'aquestes 770 cases, perb, que podrien
ésser més ja que no' sabem si hi eren comptades les de

la "Bordeta de Baix", unes planes més enllà en la cò

pla. de la c ont r iouc i ó

que paga el poble el 18�51 ens

diu que norné s 300 són enc adu a t r.rd e e ; et la llista però,
la cbVia de moss6n Miralles -i rnalahu�adament Lqport� no

c ona.i.d e r'à .í.rnpo r-tant s aquestes dades, am-b un concepte
ben reac c .i ona r

í

• de la hi st òrio.- dot a.LLa 280 pr'o pi e taris

del :poble i -182 de fora, que si e .du .un tingu6s només

una ca sa serien 470 cases. Corn hem vist es tracta de 300

cases més p�ces de terra, i l'error no és al total,

sin6 aLi: pr'op i.e tar i.a veïns que d i.u e n é s s e r ;�28 del po

ble i l82-de fora, 410 en total, perb no hi h� res de

segur, és clar. El fet és en tot cas que d'un milfhr

ga i re bé de C�tSCS norné u paguen una t erc era part o i: na

'mica més; no sabem qui enganya el municipi encara que

seria més fàcil pensar que ho fJien els rics i conec

tats amb J.'ajuntament, com :passa avui. De tota manera,

donat el gran percentatge de propietaris forans, que

sembla exagerat i la frase del Monitor en que com hem

vist comentant el fet assenyala, "cuant terriblement mes

pujaria aqueixa contribució ques faria insoportable Sl

hae;uesin encatestrat totas las casas ••• " (18), dóna peu

a pensar que els que no pagaven eren petits propietaris
de cases modestes, autoconstruides o no, barraquetes

I

en definitiva pertanyents als trebaJladors que no po

dien pagar cap mena de contribuci6. No és més que una

h i.pò t e s i , que exp l í.c a.r í.a pe r
ò

el mot 11 Lnaopo r-t abl e a'' del

Monitor l el baix percentatge de propietaris locals •
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El diccionari de Madoz (19) Ja explicita la divi

si6 del municipi en barris, senyal del seu creixement,

alhora que confirma �l que ja veiem al mapa de 1838,

que ei més .i rnuo r tarrt era el barri d e la carretera, el

nucli nou format al llarG de la nova via de comunicació

i a l'entorn de l'ajuntament. Segueix -assenyalo.nt tar:bé

l'exis-Gencia de masies disperses.per tot el terme; però

el fet nou i que ja hem citat, és .l "apar
í

c í.ó de .. les· fà

briques grans, totes dues situades, l'una ben a prop de

l'altra, a ponent de la �arretera. Aquestes grans fàbri

ques, el. ",vapor ve lL" al carrer del Nord i "La Espafía "

a la carretera, han perdurat, amb a.l gun e s ampl i.ac i on n ,

tal com foren construides llavors i la més antiga, el

"vG.por vell" encara subsisteix, mentre que· liLa España"

és ja avui pr-àc t í.c ament una ma s sa d'edificis enrunats,

abatudes les seves xemeneies alteroses, tan car�cteris

tiques l lue ·els plans populars alternatius havien pre

tés de conservar tot i �eruodelant completament la seva

superficie. D'aqu8stes xemeneies de les quals.la rOVlS

ta de Lapo rta deia pomposament 'el 1877 (20) "que parecen

desafiar las nubes y que se destacan del horizonte como

hendl.endo el manto' azul de los cielos para elevar ci Dios

el incien::::o di los altares de la industria". D'al.uestes·

xemeneies, poques en resten ja a Sants, hauriem·d'anar

'a la Batl16 de les Corts per trobar una iàbrica vuit-cen

tis'ta.

La gUla de Victor Balaguer (21) de 1857 recull un

altre fet molt important en __la morfologia de Sants, l'ar

ribada d e l. ferrocarril de Bardelona a Martorell, acabat
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dos anys abans i que tenia dues estacions al terrré.

Efectivament, l'una era al :nucli Cle.Sants, al, carrer

Riego, "Boni ta estaci6n por c í.e rt o la que de pronto

aparece a la vista del viajero y a la puerta de la qual

se detiene el tren. Es un lindo edificio g6tiqo con sus

c a.Lado sv , L'altra' era a la Bordeta, La via s epa rà e.1s

dos vapors i entre Sants i la Bordeta era flanquejada

ja de cases a l'esquerra, mentre que a la dreta encara

restaven camps' oberts, l'IIHort Nou", per exemple a

tocar de la Carretera. Balaguer copià una altra llista

de la contribuci6 de Sants, de la qual ja hem parlat,

on surten 402 cases habitades al poble, 42 cases de camp,

6 fàbriques i 8 rajoleries; com en,el cas d.e sis anys

abans al bonitor aqui hem de pensar tanili� que moltes

es ::->00 no �16n encadastrades, així com fàbriques. :Efecti

vament, el mateix Balaguer -com ja hem vist al capitol

anterior- cita en canvi 18 Ïorns de rajoleria, 6 fàbri

ques de ceràlllica ordinària, i més de tretzè fàbriques

m�s, entre les quals destaca les dues grans, especial

ment "La' España " de la qual fa uno. d e sc r-ppc í.ó completa

de les seves Lns t.aLv Lac í.ons , 'al revés que Madoz, accio

nista de l'empresa, que en descriu el seu utillatge.

Si de les Iàbriques la mateixa o·uia ensb indica'

la falsedat en la ,Llista de contribuciones -sense 'que

l'autor però ho mencí.on.i n i en fagi cap comentari, no

com mo as
é
n Casanova.s , q u e no deixa d'ésser s í.grrír í.c at i.u

-de les cases ho podem suposar igualment, i pels mateixos

motius que deiern abuns. Aixi ho confirma a m�s el cens

de 1860 (22) que registra 1052 cases, de les quals 946
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d'agrups.des al· "lugar", nuc Li. del poble que. Ja d o via

comprendre els tres nuclis que el 1838 a�areixien sepa

rats més les edificacions que els enllaços; fig·uren
aixi 106 càses disperses, de les"quuls sis s6n fàbri

ques l establiments de tint, com ja hem vist, .jan-ts és,

doncs, un nucli important en ell mateix, i t� gran qüan

ti tat de cases e spa r-se s , El mateix any només era superat

per Gràcia i Sant Andreu entre els deúés municipis del

pla que s'agregarien a Barcelona, ja qUC! Sant IVlarti,

que el superava' força en el total d'ediCicis -1.501-'

presentava, en .canvi, diversos nuclis habitats: 459 ca-
.

ses al Clot, 390 al Camp de l'Arpa, 3bO al Poble Nou,

80 a'L Poble' Sec i 48 a l e s . cases d '}�11 Boada. De la ma

teixa font podem veure corn el ritme de c on e t r-uc c
í ó fou

força elevat fins a l
'

agJ.'egaci6 amb prop de 84 edificis

anuals entre 1860 l 1887, l amb prop de 87 entre aquest

darrer any l l'agregaci6 (23) •

Perb abans d'arribar-hi a l'agregaci6 trobem en-

cara més noticies que ajuden a donar coloraci6 a la

morfologia santsenca d'aquest prlmer periode industrial.

Efectivament, trobem a tot el llarg dels anys en que

s'han conservat les actes municipals, com hem vist, el

detall dels permisos·de construcció que permeterien de

fer gairebé un mapa del creixement ele Sants, el periode

per bé que curt és d'un dels m�s actius de la seva his

tbria. Aixi per �xernple entre el 9 de maig l �1 12 de

desembre de 1877 foren concedits 43 permlSOS de construir

Cases noves, 16 per a alxecar plSOS a cases ja fetes

l SlS més.per a construccions industrials. La nova es-
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gl�sia Ja estava acabada del tot i el cementiri nou

havia quedat ara al bell mig (el nucli habitat, al Golar

on avui hi ha les cotxeres, .i nr-e p r e s errt ava el p r-ob l.ema

urbanístic més urgent el trobar-li un al tre ernj Laç amerrt ,

Els carTers anaven dotant-se de voravies, el 1878 arriba

va. el gas p..r' a la il.luminaci6 dels carrers i de les

cases, �nstal.lat per la SO.ciedad Catalana de Gas,S.A.

l tres anys u.bunu ho havia fet eL 't r-a: via que unia Sants

a Barcelona� I.

D'aquests moments de creixement en tenim tamb� tes

timonis diversos. Per e xempl e , la t�uia de Ba re e lona de

Cornet i Mas (24) ens d6na el quadre seBÜent: "Nada con

tiene la iglesia digno de particular menci6n. Su facha

da ae nc í.L ísima en adornos, p re s errta buen aspecto, sobre

todo vista desde el pié de la gr�deria de veinte escalo

nes de piedra que hay en la nueva plaza hecha hace dos

años. La torre de las Campanas y del reloj es muy alta

y delgada, y remata enarmaz6n de h:i.erro ·para las del

reloj de 18'76.( ••• ) Al lado de la iglesia hay el cemen

terio l al pi� de este la estaci6n de la tram-via y el

teatro. En la acera del frente se vé el Gran casino,
con caf� y casa de comida. La plaza d�l mercado es cua�

drada, notable por el tinglado sostenido por columna. de

hierro y con techurnbre de tejas mecanicas.( ••• ) Las ca

lles que hay � la izquierda de lEL iglesia son estrech�8

y tortnosas que d e.nu e st r-an 1:.:� anb i gu ed.ad de, aquel barrio.

L� calle d e lé� carretera Real por la cual pasa la de

L1L1�drid donde se halla Gt�:.blecido la tram-via, es wuy

ancha y tiene arboLcs." Pod erniveu r e ja l'església de
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1827'completament acabada, ja qü.e com hem vist el 1851
,

mossén Casanovas indicava que encara no ho era del tot,
,

,

que havia fet fer lU13 pLane més sencills per a la f'a çana

al' ar-qu-it ect e oantsenc .Io s e p Ràfols i q�e "la gran vis

ta que tindr�n los campanar� scrJn l� millor atalaya de

eix pLa y la conveniencia del poble Sl se po sa lo relot

ge nou ab dos bonas campanas com jo vas fer f6 en lo

poble del .ïra t en 1831 essent allavors vicari" (25) •

. L'antiga eselésia erG, oberta a wigdia, de cara a l'ac

tual p l.a ça d'Ibèria, que' e ru La ma j o r . 1J8. construcci6

de la segona mot ivà l'o b e r tiur-a de La plaça de Màlaga,

aprovada per governaci6 el 6 de juliol de 1870, on els

S<:tntomà tenien la casa; així d'un Santomà és un dibuix

de' l'església .fet probablement de casa seva on destaca

L 'altiusli,J() c ampunur , to t s cJOB edí, ri c í.e c remat s ol, ju

liol' de 1936. Aixi ens ho explica 1VIirac l e (25): "Enfront

de l'església hi hav
í

a la casa d o La santomà, on huv i a

servit de minyona la m'eva mare i on viviu el 1\eCe112.S que

rn 'havia de pagar la carrera. Només s'aguantaven les pa

rets mestres: tot havia estat consumit per les flarb.es;".'

D'ell tamb¿ és la descripci6 d'una pujada a l�alt cam

panar -"El ¡campanar de Sants era molt alt: cinquanta

-vuit metres, un m8nys que el monument a Colomll.- però
de dalt estant només parla de les c ampane s i dels fal

cillots que s/hi, estaven, privant-nbs d'una visi6 a�ria

de Sants de la qüant i tat de la que hem pogu.t reproduir

de les activitats agricoles de can Mantega (27). La

plaça del Mercat �s la plaça d'Osca actual, que poc

feia havia estat coberta d'una estructura de ferro i al

mig tmngué .li). font del. "N'i.ñ o 11 de Vallmi t jana que pa s eà

../ ..
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després a la pLaça de l "a jurrtarnerrt ,

Però 12... gui a de Cornet de 1882 (24), encara ens

dóna més inÏormacions. Efectivament "Uno de los barrios,

de esta pOblaci6n, antes separado por campos y huertas

y hoy un i do al de l��� i{:�lesia por largas calles de casas

de moderna c o nst r'ucèi ón , denomínase Tia Bordeta. Por una

l�rga calle pasa la carr�tera de,S. Boy, y en ella

hay tiendas, caf�s y como en la Carretera Real, espa

ciosos almacenes. En este barrio se ven muchas f8.bri-

cas ( ••• ) Este es otro barrio (es refereix ara al de

Iv18.rinn) con una muy f
é

rt i L vega que se estiende na s ta

el mar, regada por el mencionada canal (el de la Infanta),

y en la que se ven dichas fabricas y casas de labranza,

la ermita de Ntra. Sra. del Port y la Farola del Llobre-

gat. Denomínase el euarto barrio de l� Travesia de las

Corts. Hace pocos aLlos eran muy con"tadas las cas2.S que

habLa en este ha r-r i o , mas hoy fo rman ya cal�es, al guna s

anchas y tiradas a c o r-d eL,' y ba s tarrt es se en.Laz an con

las del Ensanche por la parte de Hostafranchs. En este

barrio �ay ls estacion y 10$ talleres de recomposici6n
del material del ferro-carril de Tarragona. Junto a es-

,

tos tallcr�s pasa la calle de Colon que es la'mas ancha

y ld.rga dOS1H1és de la CE�rretera Real." Trobem aqui una

descrjJpc..:':L6 força completa de l'aparença del Sants de

llavors, on pot apreciar-Be �olt bé la rapidesa del seu

creixement, el predomtni de cases populars que és clar

en la m.nc a d'ecfIj.l'icis notables que no siguin l'església
o les fàbriques; per no destacar-ne no destaca ni l'a

juntament, que sempre volia mudar-se a ,algun edifici
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noble, bosa que no arribà a fer mal. Pot apreclar-se

també en aquesta creixen�a la urbanitzadi6 del sector

de ponent del ferrocarril, amb l'exist�ncia del carrer

Colon -avui Vallespir- un dels que conserva encar-a el

. regust més popular i mé s cncalnlat de la barriada.

De les preocupacions de l'ajuntament per trobar

una e a sa de 1:,:, Vila ad e qüuda 'a la creixença del j.obl e

en pot �sser testimoni els esforços que féu el 1877 per

a traslla.ddr-se a casa del regidor Cros, a1 carrer del·

Sant Crist •.Esforços que li valgueren a la corporaci6

la crítica de la revista que dirigia Lapo rt a K2'8) , prou·

ben relacionat amb l'oligarquia local com p.er aturar el

pro�ecte. Que l'ajuntament ·acabés serise casa adeqUada

Jat ÓU:l(:J.' .i.rJ"I;OrjlrotLLt tar(lht� corn un a
í

rnbo L mat e r i.a'I de que.

la creixença no �s feta per prbpia capacitat local, sinb

que és impulsada de fora, des de Barcelona. Perb encara

voldria destacar més el caire de marg.í.nac í.ó de, Sants en

l'anàlisi que en f�u l'oligarquia santsenca, possible

ment el mateix Laporta, Sl més no la seva revista (29),

que afirma que no entén el progrés material de Sants i

l'estancament cultural en que es trobava, "es Sans tanta

mas importants por su activldad material como raquiti-.

ca y miserable por su actividad espiritual". �s reduir

el problema a dimensions exclusivament culturalistes,

c ons í.d e r.nrt que la ur-bana tzaci6 i l
'

organització ao c aaL

r'e sj.onun u. lleiE1 naturals segons la ideologia burgesa

de llavors, però no deixa d'ésser tat Jbé un index de com

fins i tot aquestes oligarquies locals gra�itaven sobre

Barcelona bàsicament. El mateix Laporta n'68 una il.lus-
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traci6; la seva revista santsenca que he� citat diverses

vegades va gaudir de menys d'un any de vida, mentre que

la barcelonina La Ilustraci6 Catalana en la qual col.la

borà de manera asldua va durar una vintena d'anys. Pro

porcionalment Le s classes populars amb uns mi t j aria molt

inferiors prebentaren molta m�s creativitat en aquest camp

organitzat una gran qUantitat d'associabions de les quals

parlarem més endavant •

• 1

Abans perb voldria ressenyar encara la descripció
d'una altra ��la, aq�csta dedicada exclusivam�nt a les

rodalie s de Ba re e Loria ; e s tracta de la guia de li i ter

(30) a la qual ja hem al.ludit altres vegades. Primer

d e talLu tots els medí s de comunicació amb Barcelona;

encara hi havia òmnibus ele la plaça del Pedró a la plaça
del Mercat de Sants -avui plaça d'Oscé1- que sortien cada

cinc minuts i valien 12 cèntims; el tren que havia de fer

7 km per a arribar EL Sants costava 55, cèntims en tercera

-76 en segona i 90 en primera- i en sortien deu dc Ba�

ce10na- de les 5;20' h a les 20,22 h- 1 vuit de Sants c�p

a la capital -de les 7,03 h a les 21,23 h-; finalment

el'tranvia, mogut a sang fins al 1904, sortia de la carre

tera, nQ 29 i fins a les Rambles feia, 3,8 km i costava

20 cèntims a l'interior i 15 a l'imperial amb un horari

de sortides cada sis minuts de 7 h a 21,50 l'hivern i

mitja hora' m�s aviat l'estiu. S�gons aquesta guia el tran

via -trdnsportava. més el 'un mili6 i rm g de viatgers I."any. ,

Més intere�sant és perb.la descripdi6 q,ue fa del

poble, en aquest cas sobretot per les coses que no diu •
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Es cur í.ó s que tractant-se d'una gua a exclusi vament

,dedicada als afores, digui menys coses 'que la de Cor-

ne t i Mas, per bé CIue , é s c lar , é:;) ro01. t mé s pet i ta.

F� una histbria detull�da partint de les obres de La

porta, perb-explicant amb gran detall els fets bèl.lics

que afectaren (31) f í.n., al G mé s rec ent s i de s i.gne po-
,

pu.lar , "en 1856, en 1869, en 18rio, en 1874 y aun en

fechas postc�iores, el paisanaje de Sans ha patentizado

8U indomable valor y energia, luchando con las fuerzas

regulares det ejército." No deixa d'ésser curi6s i de

,destacar, d'una banda l '¡::tbribuci6 dels fets al paisa

naj e -nosaltres hi' llegim les e La s s e s popu.lars- i de,

l 'altra, '.sobretot la rnr.nc a de 1 c'. sombra de' critica més

11(;u, ans al contrari 18. seva Lnc Lu s i ó

rera I'e t s glo

riosos, com és ara la lluita contra el francès o el

setge del 171/1. Seguidament inclou un ncmenc Lat o r dels

carrers de S nts, amb expr e ssi
é dels d'entrada i de sor

tida, que conté 111 carrers divic1its encara .en d o s bar

ris, Sants i la Bordeta. A l'hora de la descripci6 en

primer lloc s'estén sobre les fàbriques -com ja hem

comentat- j_ s e gu í.úamerrt ho fa sobre el que en diu:

li inst i t.ue Lone s" .r-e ferint-se a a l.gune s S'(_jC .i et at s coral s

i culturals, i finalment ,té un epígraf d'edificis en

que diu' exactament: "Oomo no sean las fi. br í c a s y sus

construcciones anex8.s, escasos edificios de alguna im

po r-banc ia contiene el vueblo de Sans" • Cita l'església
i el seu 'campanar tan elevat, 118e nota pOT su elevaci6n

en los clistintos extremos del llano de Barcelona", i

acaba "La Caso. Avurrtarní.errt o , empLaz ada en la carretera

núm-ero 20, "nada tiene de notable" (32). Ben clar queda
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aquest caracter popular del barri sense edificis desta

cables que puguin interessar al "forastero" a Qui van

dedicades aquestes guies, més notable en la que comentent '.

Ja que és dedicada exclusivament als pobles dels afores.

Agregat ja a Barcelona les noticies són m�s es

cadu�seres, S�nts s'ha cbnvertit en un suburbi, en el

sentit pejoratiu del mot, lins i tot legal i juridica

ment; ja no és. aquell poble industrial dels af'o res que

es podia anar a �isitar cami de l'Hospitalet o del Baix

Llobregat. Plenament incorporat a la marxa de la e.iutat

se�leix creixent i densificant-se; des de l'agregació, ro

que comptava amb 2697 edificis fins a l'any 1930 es,

construi a un ritme de prop de 47 edificis-any. Així

en una guia de 1931 (33) podem veure a través del nomen

clator que publica com gairebé tota la superfi.ctte'és

ocupada, llevat d'alt;:runs buits edificatoris al bar-r i

de J\1agòria, tocant al que avui és Infanta Carlota, l I

un altre al barri de Tena, entre la riera Blanca i les

vies del ferro-carril.

El 1894 havia estat creada una altre 11nia dc

tranvia de Sants al po�t, pel Paral.lel, electrificat,

juntament amb l'anterior de Sants a les Rambles', e L

1904, j_ que el 1916 fou perllongat fins a Col1blanc.

Les c omun í.c ac
í

oris milloraren enc.i ru més al barri quan

el 1926 arribà la linia.del metro transversal, en la

construcci6 de la qual havien arribat grans contingents

d'immigrats, procedents de IlJfLírcia especialment, que ha

ti taren al· sector d e Coll-blanc i de la 'l'o rr-a.aaa , dí.rrt r e
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ja del terme de l'Hospitalet; aquest darrer barri era

conegut popularment com la "Múrcia xicall• L'anarquista

lï'elipe Alaiz en un article de tipu:J :Vfe'trospectiu escrit

el 1935 (34) destaca justament. l'existència del que ell

anomena un elevat ."cens" llevanti i murcià als dos ex-

trems de la carretera, tot referint-se a Hostafrancs

i a Coll-blanc. Ell mat e ix constata la transformació

que 'sofri la pLa çu <.1' E::::lJ.Janya. amb motiu d e l' cxpo a i c
.

Ó

internacionul de 1921, quo segons ell quedà conve�tida en

'.

un "amas i j o de adoquinos y uofalto". Aquo s t e a t r-anato r--

mac i.ortn aupo aa.r-en El Sants la desaparici6 del p ont d. 'En

R(lb'lC'ioa, p r.i mo r- pn.:._� cap a La d e eo.pur-i.c j 6 to tal de Ln

riera que e e r i.a consumada uns anys mé s tard.

D'uno anys Ja 1928, 6s un article de Josepabans ,

Miracle sobre un dels elements .caracteristics del paisat

ge sante enc (35) al qual fins ara no hem fet massa re

fer�ncia: les places. S'exclama Miracle del mal est�t de

les places de Sants ·11avD�8; nom�s en salva la del F�

niz -"El dia que es tallin els arbres de la plaça del

Fènix, Sants perdrà l'ónica bellesa que.li resta en les

seves places urbanes"- però centra el comentari en la
,

d'osca que a començaments de segle havia perdut el.mer-

cat i un xic abans ln font monumental que el centrava.

Aquesta plaça d'Osca als temps de Miracle era un X1C

destartalac1a i l'ajuntament en t emp s de la Mancomunitat

hi munt
à

un jardi d
I

infant s pr-ov í.aa ona.t , que durant la

Generalitat havia d'ésser centre pilot; tot quedà'però
en una ••• "caseta que mai no s'obre (que) comença a veu

re que li .arrenquen bocins de ceràmica primer, l'embigat
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dels porxos més o menys grecs despr�s, la teulada al cap

de poc •.• l la gespa s'esgrogueix i s'esborren les 11-

Ot t l d l
°

d' "ni e s arqua ec u rai s e_ jar 1 ••• (36) •

La font monumental del merc�t, feta posar pel

regidor Carreras fou reivindicada per la revista d'En

Laj.o rta (37) el 1877 que n 'atribueix l'estàtua a Va11-

mitjana i, mostra �ltra ve�ada de les bones relacions

entre La minoria dom i.uarrt;' l'ajuntament els hi féu C,-18,

i la traslladà a la pla�ci de la Consti�uci6, despr6s

de Vi�tor Bala��er. Desaparegud� la plaça, la font,' que

Ja no r-a ja és avui als j::l.rdins de can Mantega; es tr�Lcta

de la famosa font del "Niñu" que batejà la plaça, els

anys 'vint i que com diuen els amics d'En Laporta" es de lo

poquLu'lmo bUOHO que "tcnomCJs en C(;:HH1".
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OJ. 03 •. AJ.JGTTNS ASPECTES DE 1'ORGAnITZACIÓ DE IJA VI])A SOCIAL
__;;;....___:=.._-------_.. .._ -------- -_.�.- ._-

Pins ara hem vist el s a s p e c t e s mé s mu terials

de la mOTfològia santsenca de les primeres etapes de la

seva evolució. ])'ells s'en poden deduir ja força con-

clusions re spec t e u. quin era llur contingut social;
.

c oric Luu í.orrs que d e aerrvo Lupar em de marie ra més àmplia
en la tercera part d'aquest treball en tractar de la

població. ?erb la morfologia urbanct, tal com l'entenem

nosaltre.G no resta cenyida 6nicament a aquests aspectes

més materials, sinè que abasta aspectes molt més variats.

Harold Carter ha dit: "The morphology of towns, or the

study of internal structure, is related to thre varla

bIes. Thes8 are plan or layout, land-use or de function

of buildings and the architectural style of buildings •.

These three vary independentIy and produce au infinita

variety of urban scene". (38) l efectivament, aquí hem·

vist i veurem la planificaci6 o organitzaci6. de les

formes urbanes; aqui hem vist l veurem la forma i estil

o manca d'estil de les edificacions; aquí hem vist i

·veurem In funció d'aquestes edificacions. Funció, perb,

qUe no cal entendre únicament en sentit econòmic, sinà

que abcsta camps d'activitats no productives, ben diver

sificades, algunes, com les que anem a estudiar ben
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significatives del resultat d'una organitzaci6 de la

ciutat i de Iu mor io Lo g i.a social que n'ha r-e suLta t ,

Dintre d'aqLl8stes .funcions no productives, anom

a estudiar a r-a el quo a la gui.a d e Josep l¡\iter (30)

apareix sota l'epigraf d'''institucions". Anem a exa

minar, doncs, aquelles organitzacions que significaren

un en lbr :L ó d e vi da d o L • l e e t :i. va i quo' ex pli quen 1(1i11 or

que moltes dades els trets definidors del barri. Hem

vist corn l'oligarquia santsenca clamava per la m ...... l1.ca de'

vida cultural que ella mateixa era incapaç de crear, o

que desp1egava a Barcelona. Le s classes populars elles

mateixes hagueren de crear les seves prbpies organitza

cions, alGunes de les quals no omplirien el buit que veia

la burgesiu, sinb que donaven 'mostres de tot un aLtI�

ésperit que a la terce�a p�rt del treball tractarem d'��

na l.í. tzar, 1
'

esperit de resistència d 'aquestes e La s ac o

populars.

Una d'aquestes organitiacions que a Sants han

tingut més vitali.tat han estat les oooperatives. Veiem
,

sinb el que en de�a �iracle referint-se a començaments

de segle (39): "En aquella època una de les formes de

tend�ncia socialitzant era la creaci6 de cooperatives

obreres de consum. Fonamentalment es tractava de ser

(sic) unes societatg que subministrassin als socis els

articles que haurien d'adquirir on els comerços .establert�

sobretot els queviures. Era, en definitiva, una manera

d'oposar-se al capitalisme. La bona marxa de les coopè

ratives depenia del seny administratiu dels seus diri-

. ( . .
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gents; i si bé és cert que en aquest ram hi 4agué

alguns .intents fallits, també ·ho és que la major part
de les cooperatives començaren amb una bot ígue ta a

Ll.o gu er i é... cabaven amb edifici -p ro p
í

, Era un movi-

ment de molta envergad�ra que en aquell moment capita�
nejava un senyor que es deia Salas Arrt orr'! , J.Ja primera
c o ope r-at i.va santsenca de que hem trobat noticia é

s la

Uni6n Obrera do �L,ns, I'urida.da el 1873 per CI. La fabrica

ció de pa, i qL1.(� va obrir botiques de vi i oli, tot

'pro duet e e ben })o pu l.u r-e ; 86 ¡ ibLu q LlU acunmLaV:"L e13 bene-

ficis i no els r�purtia en'tre els seus associats (40).'
El 1897 t'ou fundada IJa N'lleva, qv e El partir' de' 1�)2ü pa asà

a denominar-se IJa Nueva Ob:l?era, encara avu i exi st ent;
la seu social és al carreT de Guadiana, 22, en un edj_fi

ci de tres plantes; li hem trobat diverses publicacions:
ün� programes de festes en català; del trenta-cinc anl

versarl el 1932 i d'hom�natge als socis �és antics el

març de 1936; a partir del maig de 1952 treu. uno.. Circu

lar Lrf o rmat iva , en castellà i mon suaL, Tenia llavors

algun edifici més, una casa del carrer del Sant Crist

on 'el 1951 estabii la pista de ball., i compta�a amb

.'

seccions de teatre, escacs, dardanes, i excursionisme
,/

i el 1953 s'hi afegi una secció colombbfila; a partir
de l'agost de 1967, al ndmero 184, hi'ha un canvi de

linea notable, fent-se de no dir res a esquerranista,
tot incloent a n�meros posteriors una b�ografia 'd'Angel
Pestaha i una cronologiri dels fets de malg del 68 a

Parfs.
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El 1001 fou f'uridada la c o o pe r-atí va �/lodel0 del

Si{;lo XX, al carrer de Robrenyo, que estrena nom l se

gle gaireb6 alhora; tenia uns dos-cents socis i'els

donava assistència mèdic o-farmacèutica i assegurances

de mort; el 1943 es fu s ionà amb E� Amparo Obrero per

a formar J_¡8., Vopule,r Sansehse. El 1905 justament era

fundada aqu e st a c o o pe rat i va El �aro Obrero primer al

ca.r-r s r de la Lliberta tv-després Au't onomí.a i avui Unidad!

n s 5, trasl1ü.dant-se després Li Masnou, 27 a , finalment ,
,

al carrer de Promià, 1.3; abans de fusionar-oe r.mb l'an

terior di ap o aava d'una C8.1Xa c omo r-c í.a L que feia el 4-}{,:

,11 190) fou c r'cada una altre cooperativa, .JJt�ueva Ac

tividad Obrera, al carrer dels Jocs Florals, ,Lla -enca

ra que sembla que fins al 1�)2�- fou una, 11 tro. la seva

seu oocJ.aJ.-; tenia uns e cnt trcnta-c .inc S)C i s l un

dèficit crònic que l'obligà a fusionar-se amb La Nueva

Obrera de q1!_0 ja hem parlat. De començaments de s e g l.e

també, però sense que n'haguem trobat massa Ln f'or-mac
í ó

,

tenim noticia de l'cxistbncia d'altres cooperatives'

com la Obrera' Familiar liLa Ho_rmiea de Oroll, més cone�

guda com la "Po rm i.ga obrera", si tuada al carrer del

Nord, avui Galileu, que era on, treballava de forner el

pare de Josep Miracle (41), davant per davant del "va

por vell" i que un temps hostatjà l'Orf eó. de Sant s, del

qual parlarem més endavant; existia també La Lealtat

Obre!.'a, al carr-e r d. 'O�zinelles, 31 on avu í. hi ha la

sala de ball Ba.h i.a , pe�rò·�.!u:¿>,·A"Í\�· ctIlh�,#&roljliJrI'. m' .: nc b Lc í

e s ,

Jrinalment, com ja ha
.

estat dit, el 1943 apar-egué La

Popular Sansense, producte de la fusió de la Modelo del
-_-----

Siglo XX i, de �_:,li�2aro Obrero, 8. la seu social de la

.. / ..



qual, al carrer de Premià, 13 segueix encara avu i amb

més de 300 socis i uns beneficis força conGiderab1e�,

destindts en un 30� a obra bènefic�i, un 50% a distribu-

oí.ó 'entre els associats i Iu resta E.L amo r't i tzació.

·1· ·

Un capí t o L fOl'�'a dens que d cmo st ru la vi talitat

de les classes pop\1;b.L:LS sarrt s enquc s que organitzen una

mena d; aut o de i .nua cnt ra la v.i d a cura i 1 G S pr-e c
à
ri e s

e o nd i.e i one d'ex:Ls·tèncüJ. en que e1_8 po eava el s
í

o t ema in

clustrial que 8 "huv í.u d o apl ogat durant la segona meitat

del vuit-cents. Pe r-ò n'hi hav i.a d'altres d'institucions

de ti})us po puLar . A part dels partits poLft í.c s, 1.e s no

ticies d�ls q��18 86n massa esparses i localitzades,

coneixem des de'L segle passat associacions de caire obrer

i 1J o'p uL LLr , e o rn un e LL u :ino :Ee �nÒ �n ��_c o l YJ:3 t r lJLC t ivo_�� e
...)5an fi ,

fundat el 1833 de cara a l'esbarjo de les classes �0.fJu-

lars, o com les associacions de ao c o r a mutus, as�·)oc].a

Clons pat8rn�listes catbliquos, de sta. M� de Sants Jal

1852 i de Sant Bartomeu del 1864. Del 1883 hem trobat

un carnet de soci d'una Sociedad de Operarios Cerrajeto�

ÑIecanicos de
.. Sans, que devia ésser de caire sindical •.

______.

Entre·1887-9l com a 'mínim sabem que funcionà un Centro
'.

-

Industria'l de Sants, que agrupava petits industrials,

artesans i comerciants, la distribuci� dets socis del qual

segona la seva residència hem donat al'cap:(tol anterior.

A començaments del segle fu�cionava també l'Atene? Ra

ci�nalista de S§Lns, de caire anar-qu
í

e+a , situat àl carrer

de Colon, avu í, Vallespir, on el 1918· fou celebrat el

congrés de la Confederaci6 Regional'del Treball de Oata

lunya que cDnstj.tuí el sindicat ónic per ram, el famós



443

Congrés de Sants. El 1933 foti fundat l'Ateneu Enciclo

pèdj.c _SeJT.lEre_1\,!an'�., al carrer de Hi e 2.;0 , 2, de caro. a la

pr orno c Ló cu l to r-a L i al' esbarjo de La rr,ent tr\..iball'::tdora

del barri; els seus socis e� distingiren força en la

lluita. arrt í.fe í.x is t. a la gue rra deLs tros anys i el

1�39 [ou ò

Lausurat i ocupat ppr }'alange; aquesta enti

tat ha tornat a rebrotar, amb el mateix car�cter inde

pendent, i ¡1mb els mat c i xo a af'uny s c u ltnr-a.t e en un nl":'

tre local del carrer de Riego, aV1..1i ZUlílalacarreGUj_,.
molir El prOp del ferrocarril i emp{8 per membres ele

l '(';111ti�a j-lulta; fou inaugurat el 1978 i comptava ja amb

més dc quatre cents SOC18.

Amb un c a i r-e també força popular lJ_e;uren les

s òc
í

o tat s c o ru l s que tenen el ae u or í.gen , ni que s
í

gu í,

re!Oot en el moviment dels cors de Clavé. La més antiga

era "E'L Porvenir de Sans" que j a per I e s f e st o s de la

Mercè de 1877 participà en l'encontre de masses corals·

c Lave r i.ane s a la plaça de 't or-o s de la Barceloneta com.

la segona més antiga, només després d'''Euterpell; el

seu estatge era. al carrer Colon, on oreria balls amb

rnús i.c a de cor, bàsicament de repertori de Clavé. Del

1806 data Lu fundaci6 de la coral "Amigos. del Pr-og r e sov ,

dos" anys més tard era fundada la coral "La Catalufia",
" l encara sabem que al ca r r-e r de Riego, 5 hi havia "JJa

HarHlonia·"de Súns", que" al carrer.dels Jocs :Florals hi

havia "La Floresta" i aixi com altres corals menors de

e a i re satiric qu.e tenien llur seu en bars que els hi

donaren origen a aixopluc, pe r exemple, "El Barret ",

tlEl Pa r-ai gua!' o IIJ¡(l Portadora". rrambé feien activitats

. / ..



corals altres c e rrt r-e.s recreatius populars com "lla Pa-

miliar Obrera de Sants·1I dedicada també al teatre ja el

1875, mentre que, els' anomenats "Centro RecreatiVOli ,

que "n 'hi haviaddos un a Sants i 1 'altre a la Bo r'd e t a ,

els rnateixo$ anys es dedicaven sobretot a orgaúitzar

baLl.a d e s populc.:�rs.

Al costat d 'aquest reguitzell d
'

entitats popu.Le.r-s

n'hi havia moltes més encara d'altre caire. Com el

Centre Catblic de Sants, de tipus confessional és clar,
...
_ .

creat entre 1879 i 1888 -que les dues dates hem trobat-

on sobretot es feia teatre els diumenges, una llarga tem

porada nomes fet per homes' en defensa de la moral. (42);

és de les que encar-a existeixen, al carrer dels Jocs

Florals, 33 'una de les poques sales que fan cinema ln

fantil a l'actualitat a Barcelona. O en el ram del cant

coral l 'Orfe6 de Sants, creat el l'900 exactament, que

peregrinà per diversos locals de]. barri, entre els quals

la cooperativa La Formiga Obrera, fins que posseí un

edifici a la catretera 71-73 on encara és després d'ha

ver cedit eJ. solar a la caixa d'Estalvis perqui l'edi

fiqués el 1966. O en el ram cul t.ur-aL, en el sentit de

Lap o rbu ,
l 'Ateneu do San.s, que fou t'undut cap al 1865

pel d oc t o r Sal tor, a lé.L casa del qual, al carrer del '

sartt Crist tinVl� la primera Geu l anà rodant per cases

i locals diversos fins a tenir-ne de propi al carrer ., i.,

de Nord" prop de la carretera., que hagué de deixar p er

problemes econòmics i fou substituit pel "Circoll!;

l'Ateneu organitz� els jocs florals de Sants de 1879,

que de dos anys abans se celebraven organitzats pels
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mateixos individus que formaven la, s e cc í.ó cientifico

-literària de l'Ateneu, Laporta, Bassegoda, Ruure,

Ubach, etc ... ; tenim notJcies de que el lt)84 encara

organitzu 1.n8 Jocs Florals, que .glTanyaren Bonaven1Ïlura

Bas�'¡egoda, :Conr;:Ld HJUI"\) .i. Francesc Ub.re l, i vínyot a (43).
�:l Circlt.Lo L1� Sants que hem e smerrtut .né ' amunt era un

gran casino amb st.La de teatre que organi tzava el ball

mé s Ll, iït (lt] Lo s io st o u <lo Jantu; d c capure gué eLs anys

5 O per D. d onn r. p�:1 S a 1: ,. c n s o t a de ld Pla�;Ll, de Sant s.

l�ina.Lme nt , no pot oblidar-se el 'Tam de l'e sj.o r-t

que concito. força l'adhesi6 po pnLar , '��l 1908 fou creat

el Futbol Club Gladiador en uns terrenys del carrer de

Nord, i s e t anys més tc.Lrd .'uni al S}Jorting Club de Rans,

del quaL no n'hem trobat l'origen, tot .formant el .Q_entre
d'Esport s de Sans i· el li'u tbol Club Internac LonaL per Ulll-

ficar esforços en la Uni6n De ))ortiva de Sans que té el

club dé futbol de Sants, que perdria el camp en 'les

obres de l '�lvingLJda de l'1adrid els 'anys seixanta, i que

des del 1923. és 'l'organitzador de la "Volta clc1ista a

Catalunya", el que, d6na un senyal de la seva vitalitat.

De les Cooperatives al futbol l al ciclisme hi

va tota una gamma d'activitats i c1'entitats que les
.

organitzen que donen prova del caire popular majoritari

de rants, de la dreativitat dels seus hcbitants, que

arnb l'esforç pa.rt i cuLc.r- havien de suplir el que la so

cietat co r-po r-at í.vame rrt no volia organitzar. Aquestes en

titats, i moltes d'altres que no he mencionat, formen

pa r-t de la- mor .. ologia ao c í.a.t del barri; constitueixen
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.

això que S 'ha, ari omenab tradició a s s o c i.a t Lva , però

que no pot ésser separada del context goneral. Un

element a t enir en e OIYli1t e per L1 .C_: omprendre tant e s en

ti tats 83 que Ll.c.vo r s c rea.r=Le s .o r-a ben ràc í.L; el ma

t e ix J o S 8 P lil i rEL c l (.!, q Li e e re lL o t.l e o n fi i rev i s t e G (4 1-)

diversos a �)ant s o stant d i.u : "en aquella é poca fundar

rev í. e t a o o soc ietats era li;:_ C o sa mé s fàc .i L del' món ,

B21.staVé:L done.r=n e c onei.xernerrt al Govern Civil, és a Llir,

no c aLí.u d emanar p e rru
í

c ..• lI (/15). 'llot a l'inrevés que

els 't ernp s Gt venir, quan no s'en pod í,a crear i s "hav ion

,

I

d'aprofitar t ') t e 8 1 e s fIO S s i bi l i tat s l e gal s per a intro .,

duir-se a qua.Lae vo L lloc; els temps que ara anem a' ana l.L t-

zar.

Po r
ò

ubans vo í.dr-La ucubur aquest apa r-tat amb una

imatge ben gràfica qU(� e neu ra ho podria ésser més.

Ef e e t i varnent, 1 e s pp i rn e r e s . peL. l i eu]. e s del' Es ta t e s

panyol foren fetes a Sants per Fruit6s Gelabert, gra-

cienc de naixement, pcrb que visqué a Sants i tinê�é
el seu 8stuui a la carretera prop del Casino de Sants;

avui'malhanradament s'han .perdut però els seus temes

són ben significatius de la morfologia social santsenca

de qne tractem: la primera fou Hiíía en �n caf é

, rodada'

als _patis del "vapor vell", la segona "Salida de los

tr�.Lb3.jadores de La Espafia Industrial, lIla tercera Salida

del público de lL", ]�glesia .E�ll"�·o.9.uial de Sants,i final

ment encara santsenca la de 1902, La professó delIes

filles de maria a la ']2�b�:11,lia de Sants. Baralla de
'--�--

café l sortida de c r-e ba.LLad o r-s -1 de "La Españalt!-

no podia haver res més representatiu del caraeter

.1. ·
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obrer. i popul . r del barri; 81s al tres dos films rel1re
senten l'en.perit encara dominant de l'església catòlica
en la vi du qu o t .í d í.ana , f .ín s i tot 8-1 s barr i s .po pu l.a r s ,

el que explica potser les explosions cicliques d'anti-
c Le r i.c.. 'l i Grr�e. Nomé s podem lamentar q ne aqu o st s documerit s

pr-e c i o ao s s 'hagin perdut, per la h i st ò

r i.a .d e L c i.ne rna

l per la conei�ença de Sants.



448

O�.04. SANTS SOTA .2:L FRANQlJrSWlE

Es evident 'que sants, com 2.!.. tres barris de Bar

celona, 'com altres indrets de Catalunya, tenia tots els

números de la rifa, de la rifa sinistra de la repressi6

franquista. Barri obrer i popular "rajo", tots els qui

s'escapaven d'aquestu consideració, combatuda per sobre

de tot pels "riac Lonaj e" queien en la de' "separatista",

dèria no gens d e spr-e c i.e.bLe dels, facciosos; molts encara

estaven pitjor i erèn totes dues coses. NO,sabrem mai

quant s mcr-xar
í

en , quant 8 no tindrien t ernp.s per fer-ho

o no creieren en la brutalitat del nou �èeim de la sego

na dictadura del nou-cents. TampoCsabem.quants.vindriem
a trobar refugi en la xarxa protectora de la c�mplicitat

passiva dels barris populars, tan derisos, plens de re

llogat� ben dificils de controlar de vegades. La difi

cultat de crear associacions o revistes no fou el pit

.jor dels problemes Jo la postguerra, és clar. Dues coope-

tavies se salvaren }_Jor mor de
'

a d emagog i,a sindicalista

dels de la "revoluo.i6n pend i.cnt e " ; eren piLar' fonamentals

per a proveir l'ali¡nentaci6 obrerdt llavors més diIicil
�, ;

que m�i. La Nueva Obrera ha d'uparèixer 'ara amb l'epi

graf següent: "Inscrita cn el R.O. de Cooperativas del

l\1inisterio del Trabajo con el nQ 982"; però pot seguir

vivint. Aquesta d emarog í.a de que par-Lavem vessà en una

. / ..



/ " 9

revista municipal del 1952 (46): "Estamos en Sari s , la

ciudad del trabajo y de la lucha, suburbio obrero y por

lo mismo tierra sagrada, que pa�L atravesar p�r ella t�

debes descalzar ••• " no sa.be rn qui era aquesta segona per

sona, el que si sabem és,que els que anaven descalços
el 1952, o calçats a can �egarra que era quas1 igu�l, eren

justament els treb�lladors que feien 11 sa errada 11
b la terra.

El m�s curi6s 68 qu� aquesta parrafada comenta la ina

uguraci6 d'una obra ao c i.uL a �)ant::j, 81 "Servicio de Orim-

tac
í é

S ·'-1" SOC<aClon .OC1= ,I •• 0., justament·1.'edirici que vint

, . anys justos després. h o st at j àeI eeY1.tre Social de Sants

al carrer d'Olzinelles, nQ 30. lO deixa d'ésser un sar-

casme.

Con
é

s lògic l'''urbanisme'' no s'en lliurà te JI1¡:oc

d'aquesta ideologia, A la mateixa revista i uns anys

abans (47) podem llegir tractan sobre la carretera:

"
•.• plet6rica de Vida comercial e industrial,' con sus

grandes almacenes, salds de espect�culos, bares espl�n
dida iluminaci6n ('salvando La s tel 1,oradas de anormali

dad a c�usa de las restricciones) ..• · escenario de .cuanto
de hadas. Es verdad que aún quedan algunos estableci

mientos de tipo ochocenti sta qu e , s i.n menoscabo de con

servar este c a rac t e r , no han c on s í.d e r-ad o oportuno re.noz.ar'

los mismos, ya que no r oderniz.arlos, y tambi6n propie
tarj_os de edificacionea de planta baja y un piso, de

estilo pueblerino, a los que parece no importarles dema

siado el aspecto anacr6nico de tales edificios ni la

renta que podrian obtener de los mismos, recpnstruyéndo
los a matar altura, y proporcionando, �l propio tiempo

. / ..
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unas viviendas, de las que tan escasos andamo sv , ':rrobo

,antològic aque s t -t exb • Exal taci6 -voluntària o no,

ja que desconeixem la identitat de l'autor i hem pre-

ferit no averiguar-la, cosa que no hauria costat gens

del s valors de le s classe s mi t j¿'ine s; vora el reconè ixe

ment de la trista i fosca realitat de les restriccions

encara, un escenari de conte de.fades! -un s'inagina
el s cont e s de la c ol.leee .i

ó 11 Azue ena" de fade s i pri_nce-'

ses que intentaven dur .Les criatl.lre2.de llavors ben

-lluny dels moments que vivien-; la trans�l"ormaci6 de la

'renovaci6 urbana, de l'apropiaci� de 1es plusvàlues que

ha originat el procés de centralitat, La �le�)-trn::rcci6

d'habitatges durant l� .guerra dels tres anys, les no

ves onnd e s d'immi_f,rants que ha d e d c i.xar t e r-r-e s amb més

fam i més l1lii:Jèri::_, en un deure Gaireb�.pLitriòtic.

Però' aquest text és de 19SI, dotze any s des .r
é

s

de la derrota, l'any dels primers pr�stecs nord-ameri-

cans, de la primera vaga general a Barcelona, la que

causà justament que el bur6 de Terrdd�s, director de

liLa Es,:)aií.a Industrial" hagués de deixar l'alcaldia de

Barcelona, com ja hem vist. Vull dir amb això que Ja

havien passat moltes coses i e� tendia ja cap als can-

vis rocents. Efectivament, el 194·1 el bur6 de Tefrades

havia conseguit que els terrenys de la riera de Magòria
i el0 de l'altra vorera, propietat de l'empresa, f08sin

declarats "mançana Lndus t r i.a l.'", mo L t abans que existis

cap pla per Barcelona ni pel barri. Amb aquest fet des

aparegué la'ríera definitivament i l'empresa assoli les

dimensions clefini t t.ve e , construint tres e d í.f i.c í

s nous

. / ..
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per al' ac abat de parre s i edil' icant el pa r-c d'e s port s:

casino, teatre, billars, biblioteca, camp de'futbol,

pista de tenis� etc, inaugurats el març de 1946, el

que li valgllé la medalla d'or al director, que tres

anys abans havia creat 1.' e qui p dc j_'utbol 1La :8s1)2ji.a

Lndue t r i.a.L" qu e existí a segona d í.vi s Ló fins al 19:56.

Al ba r-r i, on general les obres c ornen ça.r-en el 194·9

amb linici d'explanament de terres del que volia ésser

carrer Antoni de Campmany amb la ur-ban
í t aac i

ó el' aquest

costat de la plaça ·de Salvador Anglad8,�' nom segons

Hu e r-ta s (48) d'un dels .h ome s de IvJartinoz Anido r�r3pon-

.

sable de la mort dels Bindicalistes "qqan mataven pels

carrers", fet que seria força signi .. iicatiu. '11ambé havia

E!dtnt ur bun í. t z adu J.:1, t ruv HJGC:r:..t de I.e s Corts en el

tram final, entre l� riera Blanca i la rlera d'Escuder

i havia es·tar reconstruit el pont sobre el ferrocarril

al carrer dels Jocs Flordls. Els primers anys �s el

barri administratiu de Tena, entre la Gran via i la

carre·tera i d'Olzinelles a l'HQspitalet el barri que

creix ��s demogràficament.

A partir dels anys 50 el creixement es despla�à
.

cap'a l'altre bauda de la carretera, però també en

aquest sector que toca a l'Hospitalet. Les trans!orma

e ions s'inic iaren amb �,�;�p.�el':rQ.cament del CJrculo, i
'J,'. .. l......".¡·

..�: .,,»"_¡�. �
_

.

dels e s t.ud i e de· Frui t6� ""ê-i�b�···:'Cf·;\.;:·p�è'ir� �t::;.¡.��,gf�ai
.

un ed i [,'i.. e i alt de pi so s dibuixant 1" e spai de la plaça
Salv(_l.(lor Anglada. Un primer projecte de plaça havia es

ta t te t -vqu L per Jaume San tomà (4�9), però no f ou aplicat;

I> / .,
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s'organitzà amb la segona e stac i
ó ferroviària que tin{Plé

Sants i el tranvia hi donava la volta. Eou ba.st ít un edi

fici de dos centes cinc habitatges i dotze bot iguo s ,

propietat de la caixa d 'BstaIvis, inaugurat el '"¡ de
.

juny de 1959; la plaça, no canvià fins als .ariy e 'i O e11

que s'inicià La. tercera e atac
í ó

ferroviària i la segona

lín�a de metro. Des de .llavors fou aparcament de cotxes

fins a començaments de 1975.

A mitjans de febrer d e 1963 1 ':..tjllntament de H:-'Lr

celona aprovà un pla .d'actuacions lU� afectava �ri�or
d i'aLment aqu e s t sector (50): s'informÀ. ja sobre el lJri

mer cinturó de rónda, 'sobre l'obertura de 'l'avinguda de

Madrj.d, de la plaça Cerdà, de la r t.e ra Blanca, de °L,l,

p'La ça :Jalvador Anglada -encr-lro.-,
. sobre els j ar-d i.n. i de la

pla ça del Centre. �L'res anys després e ra :inaugurat ja el

tram d e la riera B'l.aric a anomenat General Almirunte;

el 13 de març era inaugurada també l "església de Santa

Tecla a ld cruïlla de les futures vies avinguJa de Madrid

primer 'cinturó; i el 12 de juny se. celebrà un acte ofi

cial amb Por-c í.o Le s , batlle inefable d'e Barcelona, i

Carlos Arias, inefable batlle de Madrid, tot donant

nom a aqu e s t.a futura avinguda de Madrid. Havia cOIriençat·

l'eufòria de la r-enovaéí
é

amb les grans 'vies que talla

ven el barri en ae c t o r-s l permetien la r'e ed í.f ícaci ó

en

altura que predicava el text de 1951 que hem rcproduit.

Aquests fets coincideixen amb un altre fenomen força

Lrnpor tarrt ,
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Ef e c t i.v. .rne nt , el 1964 tancava les seves po rt c s la fà

hrica Bat ll.ó i cinc anys' .més tard ho feia "Ila Eepafia

Industrial" que clogué a i.xf cent v i.nt anys justos de

funciona [lent al. barri. •. Són eI.a casos més Lmpo r-t arrt s ,

però no e I.e
, .

UiJ];CS; ja hem 'vist al ca.p
í

t.o L ant c r-i.o r la

d enapa.r-i c i
ó

gairebé total de les incllu:3tries sarrt aenque s ,

llevat de Le s que- eren al sector d e NIarina, barri indus:

't r i.a l. aVUl d e Bare e Lo na. Aqu � st fet e ro:\ unu o í, tuac r.ó

nova, clau per Ci l'urbani::wJ8 .i.u.p e r El la morí:olo:_;i.a 1,11"

baria I'ul.u r-a ; no é F; tan Bols que d e ::;d par-e í.xeu une s gl'�nlS

estructures que havien c orif'o r-rna t la morfologia ff s i.en

i social del barri fi.ne aLe sh o r e s : de cop queciaven lliu

res, obertes a qualsevol espectativa gr:lns superficies
de t e r-reriy -s.et hectàrees a "La Esparlu", prop de, nou a

e un Uu. t .L.L 6 , fJ i h i a regi ra l o LI t X' G �J i e¡J e G. €:i li 8 l' o s ta e i 6

de NIag6ria, són dinou hectarees en total i de cop-

d'un 801 aJ1JO, sense pr'obLerne e per tant J.' exj.ul u.i oris de

veïns, sempre un xic més difícils. Oportunitat magnífi

ca per a seguir aquells consells del text que hem re-

p ro du i t, e o ns t ruc e i ó ve r-t j_ eal per a 11 mi110 rar" l' e s t è t i -

ca l per a apropiar-se .de le s rendes que genera la plus-

vàlua obtinguda, com sempre sense' 9a1) esforç dels amos,

només que el deixar passar el temps; en tot cas nom6s

eren els veïns els que en patien les conseqüències, pe

rò això no és ur-obLema Ja. que ells també haur í.cn de mar'»

xaI' a l� curta o a la llarga ja .que l'impacte sobre el

barri serà prou fort per a somoure']_ completament.

Així la iDd��tria torna a ésser decisiva en la

vida del b2rri; 'ho va ésser en arribar, modelaDt-lo

al seu entorn; ho torna a ésser ara en desaparèixer,

. / . ·



l fiLa España Industrial" com hem vist en torna a

ésser el ,millor exemple. Ja tenia t�adici6 d'alcaldes a

les seves juntes, els Parladé, els Collasso o els tilà,

pe r
ò el baró de Terrade s en serà el millor exponent;

Crec que el punt més representatiu de la seva trajectò

ria és el rebement de la visita del general Franco ei

I 19 de maig de 1947, rebement de la c�spide del poder dic

tatorial que fa C0m a batlle de la clutat i com a amo de

l'em�resa; que el governador civil d'aleshores fós Baeza

Aleerja hi afegeix una nota de color, de color negre és

clar. Si més no és una prova de que els directius de

l'empresa estaven ben relacionats. l s'hi coneix.

.& ,�-, �• l""1 ;

no sols negativam�nt, tallant-li la raó d'ésser que li

donava, sinb sobretot de manera ben activa lliurant la

prlrnera els seus espais a la remodelació, tot conve�tint

el fenomen natural del creixement urbà en una 01JCracj-6

puntual i de GYcln envergadura, Perb a més hem de tenir

en compte el qu e h e rn vist on cl'capítol anterior; la in

du st r i.a de qu e parlem no és una "h.ad.a de rna j ica vari ta",

una mena de Io r ça sobrenatural que act úa .:.)C�iOI1fl unes lleis

(1u e :::J 611, l o ren d
I

aq u e st món ; no, 1a in dÚ 8 tria é 8 un . on

junt d_'1.1,ctivitLL-GS, de t:L]:)ll::1 molt di v c vuo o , d:Lrigidf!8 per

uns senyors ' molt concrets -e1:-:1 amos o els directors cle-

c;ons l'estructura jur f di c a en cada can de les erwprerJCS-

que prenen llurs decisj,ons en funci6 de llurs interessos.

Ja hem vist' en el cas de Sants qui eren alguns d'aquests

,senyorl3, i 81(-3 s euu 1.1i[Çum' amb l 'adrr¡j_niGtraci6 Lo cuL

sobretot, claus a l'hora d'aquestes operacions.

·1 · ·



El 1941 àrribà la declaració de "mançana industrol"

que permeté l'ampliaci6 que .h ern e sment at , El 1953, al pla

comercal de Barcelona la mançana de liLa .España" apareixia

. \

J

qualificada com de IItolerancia vivienda e indtÍ.stria y

b ] -l.
•

l r7'-
¿
t' te as e o ur elno", e _ q 11 8 .1 \ e r'me Gla , ') m cons r-ui s per ea-

da m2 de terreny, ço �s un habitants per cada �5 m2, en

total 2.472 habitants com a màxim. Al "plar1 pa r-c i a l lla

EspC:.1.ría Lndust r-í.aLv presenta abans de la .l í.qu
í ó

ac i.ó , .01

1967, la quaLí.trc ac i
ó d eman.ida era de "ensanche Lrrt en o i«

2 2
vo

"

que pe rme t 3 rn" J�er m de terreny, ço ós un habitant
2

per e ada 11 m en total l') .618 he.b í.t.arrt a ; .j a ha.v i.e n doblat

la xifra. B.l fet ÓD p e r
ó

que 88n08 �)LLber com el pla lJre

sentat en preveia rné s , 9.250 hab i .. tants, la "lei�;G\'litèLt"

... -:....

ho féu el Tribun'll Suprem a qu í, havia recorregut l'enL.fJresa.

Aquesta no va inmutar-se i pr e s e .rt
à el pla al. rm.n i s t e r í.

de l'habitatge per a la seva aprovació directa, perb el

ministeri també fallà en contra el. 5 de' desembre de 1975.

Semblava que els amos havien perdut les influències; efec

tivament el mateix any el director, Maties d'Espana i

Mun'tadas havia estat cesat com a batlle h'Hospita1et per

haver-se manifestat massa contrari a Barcelona l, potser

,

mu lt
í

p t j e udu per quat re! L aban a de res la c o n t r-uc cí.ó

va començar al'antic camp de futbol. El 13 de m(�,rç de

1969, any de la Lí.qu i dac i
ó

, la Co rn.ias í.ó d'UrrJnniESlme E;{L

ple aprovà el pla parcial, malgrat informes en C;O.t1tl'd dels

serveis tècnics que retrasaren �n xic l'aprovació i que

es resolgueren signant només un tècnic, l'enginyer, l'in-

forme final. Les irregularitats permeteren d'interposar

recurs als veïns i el 26 de maig de 1970 l'audiència de

B�rcelona va fallar contra el pla i el 24 d'abril de 1972

. / ..



també massa fe.i.xista quan Ja començava a fer de mal

veure a les esferes del poder. Però "Dios aprieta, pero

no ahoga" i sinà "pagant Sant Pere canta"; els lligcrns

amb el podei eren més complexos que no sembla per tren

car-se a la primera estrabada. D"una banda els dos J:);rl

mers blocs ja e�en construits; de l'altra surti de nou

el Ella _c omar-c al de 1974 indicava per al s solars de

"La Es paña " com de' udesarrollo urbano de Lnt en.s í.d ad 1"

la màxima edificabilitat permesa al FI':\.; tota la pape

ra.ssa legal inutilitzada per una simple revisió d'un

pla feta per un organisme o,n I!.íatiés d "España i Munto.das,

segon marquès de Wontsatrà, titol d'origen carli per

a donar més color, n'era el vicepresident" com ij_a hem

dit.

En aquest cas els industrials apurelxen com a

a l.guna cosa més que agents, s6n aut èrrt i.t c s pr'orno t o r s

i constructors gairebé. Més enclavant ja veur e m el- fi

nal de la història. Però, serà el :tinal? Perquè "La

Espalia" no ha acabat la seva història, niccom é-L solar

com acabem de veure, nl com a empresa,ja que des del

1972 funciona com a factoria petita,. amb menys de tres

cents obrers, a Mollet, fins enguany en que l'escàndol

Murrtada s ha justificat la suspensi6 de pagamerrt s , pe r'

e ra.

En els demés crransE:> espals que ci-�aven no hi

ha�ia intervencions tan clares i directes i si hi eren

no apareixen tan a la vistd. Perb l'operació general

estava en marxa; i des dels anys seixanta com ja hem

v í.s t ,

. / ..
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Efectivament, leè grans operac�ons havien començat i del

pla es passava a les obres. El 1959 l'ajvntament apr-o và

la coris truc c i.ó del nou camp del Barça alhora que declarà

l'antic" situat tocant els limits del barri', ja 2 les

Corts, d'lIensanche intensiva"; després d'un pe rLo d e llarg
d'estires i arronses s

I

el quedà el grup .l�igueras el 1966

que hi ha a Lxe c at per ara 1.100 habitatges, i am.iL'i a en

cara 108 edificacions (51). Aques'� fot, extern al barri,
com l'exposició de 1929 tamb¿ ho rou, tingu�, com veurem

Un gran .impac t e a Sants. T¡'any 196�J s'obri el pr i.mer cin

turó que al barri afectà a 837 habitatges i a 76 bo t í.vue s

i 89 indústries, qu e junts sumaven uns 700 Lt.o c o de tr8-

bal L; ha.gu
é de c.Jnstruir-se un nou j.orrt ele L tren que, cu

riosament' es féu de 30 me t rc s ; curr io sament ja qu e pc r bé

que en 3:; O Iu el c Lrrt ur-ò és sub't e r-r-a.i , i e I carrer de Ba

dal en té jê1. trenta ell mateix, l'ajuntament manté les

expor-p iac i one J_íer a e.i xampLa.rc-Lo a 50 rn , que era la idea

inicial. No cal dir que el s trams del e in tur'ó als barris

burgesos tenen només 30 m i no hi hagut expropiacions
de cap mena. Aquesta nova via ha provocat a més l'apari
ció d'un carrer-pantalla, amb la construcció de blocs

enormes a banda i banda que tapen les construccibns de
¡ .

d�rrera, tot desorganitzant la xarxa viària EUltiga, l

alhora produeixen rendes enormes; hom a calculat que des

de l'acabament del cinturó el 1969 fins a 1972 l'augment
del valor del sòl uL sector e uírr e Gran Via i la carretera

ha estat del 450 % (52).

. .

El 1969 també la construcció le la linea VI del

metro provocà d'una ban�a la desaparici6 del darrer tram

. /. -



453

vaa , el 56', que Ié u el viatge darrer el 13 d'abril d eL

dit any, i, ilie l'altra, les esquerdes a les cases de la

part alta del carrer de Joan (}üell j_ de Can Bruisa, que

obliearen a de�ulotjar els habitants.

Sants que s'havia deuenvolupat al Llarg de l'eix

.1

de la c a rr-e t e r'a ha estat t r-cnc a.t i tall t per avinguJ.es

=aut op i rrt e e c n sentits d i re r-e n GS, avi.r ,',ud.a de NadriC1,

cintur6 de Ronda ja existents, pe r-Ll.ongac i.ó de l'avin

guda de Roma i de Consell de Cent, i via pa ra.LvLeLa a

la Gran Via, previstes al pla comarcal. L'antiga xarxa

viària q.re da clcsarticu1ad':.. , les .vj_GS rò'pides donen 'I;rio

ritat al cotxe privat s o bre qua.I'ae vo L ':::Lltre medi de trans-

port" sobretot, per sobre del anar caminant; els grans

b.l.o c u-c o r-tína creen una nova mo r-t o Lo gi a tI s í.cu i uo c í.a.L

tot augmentant les d en s itat s sense willorar uns f3erveis
'-'

ja deficitaris. TJ'eixamplüment 'del c ar-r-e r ��ar:c.:.i¡�:()'na,

que havia <l' é

s s e r avinguda de les Expo s í.c r.onn :3i' Vor-

cioles hagués durat uns anys més a l'alcaldia, Ja és

un ,fet a'mitges; una Vlé1 que comunica amb,uno. de les

operacions ,�'Júbliques motor de tot s aquest s danvis de

que parlem: l'estaci6 terminal 'del ferrocarril de Sants.
-

'

També el 1969 s'iniciaren les obres que havia aprovat

la "Com.i.si6n de enlaces ferroviarios" de la qual, ca

sualment, ja ho h�m dit, era tétmbé vodal D. Maties

',d'Bspaña i mun.tades, segon ma rquè s de TV'o'ntsarrà. L'es-

taci6 tercera que s'ha construit a Sants en cent anys,

havia d'ósser acabada el 1974, encara no ho és del tot,

però ja funciona en bona part, Ha funcionat sobretot

CJffi a motor de l� renovació: ha aterrat d'edifici prin-

. ( ..
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cipal d e la fàbrica de "]�'a Espafia" i moL ts d "a.l tres pe

tits edificis de Sants i h'Hostafrancs,. "de estilo pue

blerino" és clar; ha vist crèixer edificis sine;ular al

vo ï.tr nt: Le s du e a torres del camp de "La }�spafía",. que

s 'han .t o r-nat 'pet iLc s al costat de la "torre Ca t a.Lunya "

o de les tres torres de noma 2.000, l'odissea d'uns

ter:eenys que La c i.u tat de Barcelona regalà als milt-

tars i' (lUC aquests subhastaren a ls : r-orno t or-s prLvat s ,

l aiub les torres els grans serveis; la "torre Ca t aLuriya"

edific i "PUl! bl e r-Lno" on en hi hagi j a que 6 s ma s sa alt

per-ra
é

ace r boní.c , però massa baix per a impressionar

ningú, hostatja Ja 1),11 t1motel" de 500 places, un gran su

permercat, i un cos destinat a o fí.c í.ne s , la principal de

les quals ocupuda per les de la U.G.T. (53). l la som-

bru d":.l.ltres ¿runu o e rve í.a plana Ia.nun t dels voltants;

els grans magatzems ha fet visites,. estudis i proposi

cions, quo si l'antiga fàbrica de pustes per a Dopa

d'En Hamon Pagès a Hostafrancs, Clue si el solar del

tlvapor.vell" a Sants, o els magatzews del carr8r Witard ••.

Il"aclapadora r-ea.l i. tat ben ac tuaL ens incita al

futurisme,perb abans cal fixar els asp€ctes morfolbgics
.

que acabem de descriure en una gran revolada', amb les

p inc e Ll.a d e s més caracteristiques. Malaur�tdc!.lllent la in

formació sobre la morfologia gairehé sempre ha d'ésser

de tipus descriptiu per manca de bono s fonts d'informa

ció. Amb totes les reserves que volguem fer a la mani

pulació de les dades oficials, del padró de.1965 l'ajun
tament de Barcelona en va treure una inlormaci6 interes

sa11t(54), un xic antiqüqd�l, però no en tenim d'altre de
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semblant per @�s tard. Podem tenir així una visió de

l'estat gener<:_. 1 de lea edificacions de Sants., dels ser

veis i condicions llurs, just abans d'iniciar-se la re

novaci6. La informació 'del e e o.s del 80 a I.a que ens

acostem serà m,-l�nij:'ica com a c ornpar-ac í.ó ,

,

SJ_ es que on

tornen a manipular els fulls BiG del padró.

El 1965 els habitatges de Sants, que repres�nta
ven el 6} de tots els habitatges Je la ciutat de Barcelo

na �el .ma't e i.x p e r-c crrt a't ge q uo r-e pr-o aerrt.avu la seva JJO

'blaci6 el mat e i x any-, er-e n relativament grans quun al

número d'hn.bjtnID�ons que eren do 4,1 de mi.t juna pc r ha-
I

bi tatge; és clar que no ens diu la publicaci6 què COlnp-

ta com' a hab:Ltacions, 'i penso que clonat l'elevat percen

tatge u "hab
í

tat;'�es amb 15 o més habitacions -31, 5;¿, del

total- deuen c ornpt.az- com a habitaci6 el menjador i, j)ot

ser cn uLgun� casos la, cuina i el bany. Força habita

c'ions per habitatge, amb la salve"tat del menjador corn a

minim, perb aixb no vol dir tampoc que siguin plS08 gram,

ja sabem prou b� quines s6n le� dimensions de les habi

tacions de Barcelona correntment! Un senyal indicatiu

clar d'aixb que diem l'hem trobat en estudiar l'estruc

tura de la �ropietat d'Hostafrancs, on ja hem comentat

l'esdassa superficie de molts habitatges.

Quan als lloguers, ja hem dit que eren maj orj_a,'
el 80,8% dels habitatges santsencs er�n llogats el 1965.

D'aquest, un G9::S confessaven pagar mans s de 500 pessetes
al més, i un 17'; rné s entre 500 i 1.000 IJtS. I.Lo gue r-s

baixos doncs, propis'de cases Velles i rle contractes

·1· ·
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antics; camp abonat a La reno'vaci6 que paga inderrmi"t

zacions ridicules, a t6 potser amb aquests lloguers�

però totalment desajustat dels que poden ésser contrac-

tats de nou a qualsevol casa vella o nova de Barcelona o

de qualsevol altre municipi dels voltants en la mateixa

data. Perb més aclaridor de l'obsol�scència del parc

li "hab it a t ge s san t senc era enc a ra l' e.sta t dels s e r-ve i s

arnbel s qU8.l s e o ruptaven, Aix i només el 4810 de tot s e ls

habitatges tenien a i gua , gas i llum, el percentatge és

baix sobretot p e rquè una mica menys de la meitat dels

habitatges no disposaven de· gas, emprant s ob r-e t o t- llroba�
blemont butà. I és c ur-Ló s ja que hem vist que e� gas a rri

bà a Sants bc.n aviat, el 1878 ara fa cent anys; gairebé
totes les cases v o l Los en deuen tenir de gas i mé s av.i at

no n'hi deu haver a e�ses ¡etes m�s tard, des del primer
terç del nou-cents.

En Miracle té una descripci6 al.lucinant sobre

el servel de gelS a començaments de segle: "L'escala era

.qu�drada, de generoses dimensions, i de nits estava i1.

luminada per dos becs de ;<as, un al tram de sota el

principal i un altre. al d'entre el .p r i.me r i el seg6n.
Cacla tarda, eL lthòra foscant, passava un home de la Com

panyia, i del carrer estant obria l'aixetu; el gas sor

tia x í.u.Larit pelo dos becs de l'escalu, i en pocs moments

tot el buc quedava tan ple de gas i feia tanta fortor"
que fa estrany i tot que no hi hagués habut mai una des

aràcia en encendre-hi el primer llum!. Aquests becs de

gas feien una flama de quasi �n pam d'alçada, i moltes
.

.

vegades la mare l 'havia apra/i t adu per a fregir-hi el

. / ..



pelX o bé el bacallà". (56). A part de que costa d'ima

ginar un2 dona fregint l'àpat nocturn a l'escala, enfila

da com devia d'estar per mantenir la paella damuh.t de

la flam�., no cito el text per anecdotisme, sinb com a

testimoni de l'anti�letat del �as a les cases santsen

ques -cal pensar, dè totes maneres quo el fet de tenir-nB

a l'escala no vol dir tenir-ne també a casa, i cal pen
sar que aquest 'era el cas dels :\�iracle-; un testimoni qill

crec important Ja que fourra Sants justament, al carrer

dels Rajolers del 17 al 23 -els famosos Ladrilleros- que

el gas explotà un diumenge, el 29 d'octubre de 1973;
l'explosi6 provocà catorze morts i dinou ferits i motivà
tot un seguit de protestes populars de les que parlarem
més endavant. El gas, doncs, a Sants, natur¿l ja llavors,
proQodent do Libl�; en uns' del 49,4� d'habitatges que el

1965 po s s e i.e n el s e r'vei de za s instal.lat.

Perb encara hi ha d'altres servelS més definidors,
o tan d e Lí.n i d or s si més no com l'aigua corrent i el 11tlm:

la comuna i el bany. l aqui les xifres són més eloqUents
encara respecte' a l'antigor i obsolescència de les ca

ses de Sants. Segons: els resultats del padr6 .un 3% dels

habitatges nu posseia comuna encara! de bany n'eren

mancats una mica més de la meitat dels habitatges! Su

posant que algú s'hagués fet algun bany provisional mig
d'amagatotis i no el volgués declarar, suposant errava

probables i tot que fessin que els percentatges fossin

rné s baixos, el s resultats' segueixen e ss ent acLapa rrid o r s ,

Només amb aquest corieixement pot ésser ent�s el programa

per Ci les eleccions municipals de 1934 de la Uni6n Socia-

. / ..
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lista de Catalunya que en el seu punt número XIJ deia:

"Instal.laci6 obligatòria del bany i W.C. domiciliari"

(56). La calefacci6, en el nostre clima j_ am.b el panorama

de sefveis que 'hem anat veient es compr�n fàbilment que

és molt poc estesa l ens sembla menys greu; un 5� dels ha-

.1
I

<'

bitatges en disposaven.

De la suma de tots els servelS domiciliàris resulta

que norné s un 3J{ dels habitatges de Sants estan dotats de

tots, els serveis: aigua, gas, llum, comuna, bany i cale

facció. Si puguéssim saber quins j.o s s e i.en els bà s í.c s i aigua,

llum, comuna i bany -dada que no es pot obtenir de'les es

tadístiques publicades- podriem saber com era l'exten;Jió
- .

dels serveis minims al barri. Ja ho hem vist una-mica. El

percentatee tan migrat dels habitatges dotats de tots els

serveis ens indica però que les classes que en podriem étiir

altes no hi estàn massa representades.al barri.

Cal pensar que aquest panorama hauria canviat força

en 1 'actualitat. Mol�es cases v eLLes han d e aapa r-errut ; les

que no han estat destruïdes pel gas o per lés e sque rde s

del metro, han estat aterrades per a les noyes construc-
-,

cians. Aquestes com�hem vist cada dia s6n més nombroses

i la s e va dotació de serveis é

s f o r ço sa.nerrt més . gran. Però

no tenim més dades. Sabem això si que el 1970 el n\.Ímero

d 'habi:�8.tges havia crescut en un 37'Y:·, el que suposa un

ritme de construcció de 1793,4 habitatges cada any. El 1970

-i aquesta dada no la podem com1é1rar tdmpoc- la mitjana

el'habitatges per edifici era de 6,4 xil'r�,força baixa que

indica encara un predomini de cases velle�, de pocs pisos
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i pocs compartiments- hem de tenir present també que el

fort de la -c on s t r-uc c
í ó

s 'ha pr-odui t encara' després del

1970-; per barris administratius, en canvi ja podem

apreclar com el volum d'habitatges per edifici és m�s

eLe vat al de Coll-blanc -7,2- i a lVlagòria-7, 7-, tots

dos afectats per les construccions noves; Magòria per les

influències de les de l'antic c�mp de les Corts i les

del carrer Berlin, Co Ll.bLanc p er l'avinguda de 1¡'I�drid l

el primer cintur6, que encara però no ha deixat senti�

tots els seus efectes el 1970.

En canvi èrrtre 1965 'i 1970 rmnva el per_centatge·
d'habitants per habitatge que a la primera data era de

3,9, i cinc anys, més .tard ha baixat a 3,1 només, una

mlnva sensible per un període tan curt. Les diferències'

entre barris administratius són massa curtes per a poder

-les interpretar i per entendre el sentit de la illlnva,

però'el fet que Collblanc tengui la relació més baixa

el 1970, amb 2,8 habitants per habitatge, sembla voler

indicar que els nous habitants duen un nou pat r
ó

familiar,

més recluit. De totes maneres és peril16s f.er massa cas'

d'aquest indici ja �ue als barris antics cada cop resten

més persones velles, parelles so Le s que f'an minvar talll

bé aquest patró; d'c_ltra banda la r e r.ovuc Ló , COI!) ja hem

comentat a bastumcnt, és avui 'tan profunda que afecta

gairebé tots els barris per un igual.

Pins aqui el marc general on s'ha produit aquesta

.no r-fo Lo gí.a que mo Lt o e vegades hem hagut d'estudiar d'una

manera .i nd izec t e gaí.r-e b
é

, Tenim ja el fil ,��eneral de la

'. / ..
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història 1. el retrat-robot d'alguns dels seus protagonis-

tes. Ara només ens resta fer una anàlisi més plofunda

de la infraestructura d'aquesta ...mor í'oLo g.i.a , anàlisi que

com hem dit és circunscrita al barri d'Hostafrancs, perb

que cal considerar lligada del tot a aquest marc general,
a aquesta histbria i, fins i tot, als mateixos protago

ni st e s que hem d i.bu í.xa.r-,
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03.05. L'MSTillrCTURA ACTUAL DEL PARC IMMOBILIARI.

EL CAS D"HOSTAFRANCS.

Ja hem vist al primer capítol d'aquesta segona

part com del fitxer de la contribució territorial ur

bana podiem extreure tota una colla d'informacions de

base sobre les ca.racterlstiqu€s del parc immobiliàri

H'Hostafrancs el 1970, ja que dit fitxer era de base

territorial. Ja n'hem comentat allà alguns de llurs,

aspectes, generals i m�s �articular8, en analitzar

l'estru.ctura dels propietaris. Es tracta ara de fer el

mateix, .però a la inversa; d'aquelles característiques

generals sobre el� pro�iBtar�s que anavem defu�int,

extreure'n ara l'impaóte sobre el sòl hostafranquí
i la base material en'que es sustenten. També docs

far'm referència qqui als aspectes de la propietat del

sòl, però clos de.L punt.de vista d'aquest sòl i de les

condjcions en que ha estat parcel.lat i construit.

Ja hem vist allà tanibé els aspectes més
.

f�enerals

sobre les 822 fin�ues de le·s qtillls hi ha informaci6
.

operativa, a les quals correspon una superficie mit

jana de soler dc 328.6 m2 i 749,3 m2 de superfície

construïda, amb 7,5 locals cada una de promig i una

valoració del liquid imposable també mitjana de
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60.259,8 pessetes. Tamb¿ hem vist allà que la Barcelo

neta (57) tenia una major extensió total i major nom

bre de locals, IJerÒ una superfície c oris t r-u'ï da oie no r , i

per tant les valoro.cions eD.onòmiques tambó inferiors.

Re fe r í.t tot éi xifres mitjanes la, Baf'c o Lonet a només �u-

pera a Hc ata.íranco quan al nombre de locals per finca,

Ja que la superficie mitjana de solar és 288,9 m2 i la
c ons t r-u ï da d c 1586,3 mentre. el Lf qu id .i.mpo nab.Le prornig

,pu.ja a 43.641 pessetes. Hem vist també que bona part

d'aquestes diferències eren fonamentades en la preobn-
cia a la Barceloneta d'uns solars planificats el segle

·XVIII i llosteriorment compartimentats que han originat

una .í.nfru e o t r-uctur-a de molts Loc a.l s de peti teu c.!Lmen-·

sions que sustenta a una gran capa de propietaris pe-

t
í

to �rrk.Ll{I:.irJ/"l�J :i. tot, Dogono lVlorc0 'l'at j o r-«, mentre que

d'altra banda existeixen també uns pocs propietaris de

grans 11'O[)Ol'C-¡ orio 01'1 t ot s cl e u s pcc Lo a , Ho srtrur'uno o

en çanvi. presentava menys oscil.lacion� respecte da les

seves mitjanes. Anem ara a esdiudiar-les en detall.

Primer de tot considerem les finques sezons la

superficie, de llur s�lar, de la qual no h'hem fet cap

mapa ja que qualsevol dels altres lb�icament alhora

que exp r e sa un c onc e p t e ,
. dóna també aqueat a informació

de base. En canvi pot ésser dtil d'analitzat els re

sultats del segUent quadre-resum, .ja que els quadres

complets f'iguren, com hem dit, a l'apèndix.



Quadre nQ 1.- Classif�caci6 de les fin9.ue�_�_)_{�f:?tafrancs
segons llur su�erficie de solar.

----_.-....._--------

SUPER:�ï ICTE DEL Prop. Ver. Prop. Hor. ¡rOTAL %
S01AR2

Tot % Tot % Tot % F.V. F.H.m

menys de 100 71 9,.5 8. 11,1 79 7,5 89,9 10,]

de 100 a 250 430 57,3 39 54-,2 469 56,6 91,7 8,3
de 250 a 500 167 22,3 23 . 31.,9 190 23,0 87,9
de 500 a 750 38 5,1 1 1,4- 39 4 '( '97,4.. ,

de 750 a 1000 14 1,9 14 1,7 100,0

de 1000 a 5000 27 3, 2 � 1. 1,4 28 3,4 96,4 3,6

mós do '5000 3 0,3, 3 0,3 100,0

no ,consten 6 0,7
'_.'_--

TOTAL 750 100,0 72 100,0 828100, O
----

S'aprecia clarament, doncs, com el predomini clar

�s dels solars que podriem considerar mitjans� ja que gai

rebé les quatre cinquenes parts de les finques d'Hosta

francs tenen entre 100 m2 i 500 m2• Mitjans si més no

comparat cmb la Barceloneta, que potser constitueixi un

cas extrem, però ·on aquest mateix jJipus de solar nom�s
';: .,.'< ....

., .�'.{.�. r
....' ':� -�:::_.' .�.

l

representa un 30% de totes res 'finques, merrt r e 'q\ie un

65,8% teuen menys de 100 m2, prop ele les dues cinquenes

parts del� quals encara tenen meny� de 50 m2• A' Hostafrancs,
en canvi podem veure cO�jel percentatge de solars petits

. / ..
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2
¿s força mé� reduit. De finques amb menys de 50 fi

només en hi ha divuit, essent la maJorla d'elles agru

pades al capdarnurrt del carrer de Le yva i al c ar-r-e r
ó

veí de �ir i Giribert, darrera de l'edifi�i de les

escoles de la plaga d'EsJanya, que fan d'edifici pan

talla en aquest cas.

ouan a 10:-:3 f Lriqu o a do uo Lar s grans 8. Ilo a ta I'r-anc e

r epr-e serrt en una mica més de la desena par t encu ru del

total. IJQ rné s g ran és la de "Mant:tfàcturas Ceramicas';,

seguida del solar de "Motormóvil" al capdamunt del

carr ,J' (1 e Tnl" r'ngon<.:1,
- i d'una l'inca a mig edificar d.el

carrer de Sant Pere Abanto, que s6n les tres 6niques
2

� ,

que sobrepassen e ls 5.000 m , la prj_wer<J',l!amb mo s d onze

mil.

El que sí és força similar al cas de la Barcelo

neta és la distribució diferent .qu e podem observar

entre les finques de propietat vertiça.l l les de pro

pietat horitzontal quan a la superficie del solar. Efec

tivament, en ambdo8 casos la gran majoria de finqueo

quess6n en r�gim.de·comunitat de propietaris són pe

tites o mitjanes; el 97,2% ,en el cas d'Hostafrancs te-·

nen menys de 500 m2, el 99,4� en el de la Barceloneta.

Aixb suposa que la majoria de finques que s6n en aquest

r�gim'provenen del primer carni que parlavem al primer

capitol d,'aquesta 'segona part, és a dir, són fihqUes
an t í.gu e s que la dècada dels cinquanta començaren d' és

ser venudes pels seus amos als antics llogaters, Ja que

són les més petiti:;s. En canVl les de nova construcció
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de pr-o po r-c r on s Ja més grans apareixen encara poc, una

finca a la Barceloneta, d.ues a'Hostafrancs, totes ducs

a la Gran Via i acabades d'ed.ificar després de 1960. De

,l'any 70 cap aqui n'han aparegudes,moltes més d'aquestes

fLnqu es 11 e' nova c on s t ruc c i.ó en règim ele copropietat; per

exemple, l per ci tar un cas que ja hem comenta.t, la de

"Núñez y Nava r-r o " de la Creu Coberta, 130, que a les fit-

xes del c ada etr e encara apa r-e Lxia amb l'edifici "vu.i t

-centista" centista" de la farmàcia i els tres pisos de'

la familià'L'Gr�.ardiola:, que amb retard. segui els consells

d 'aquell text antològic que' citaven en c omenç ar' l 'apartat
anterior (47); però de casos semblants avui en trobariem

molts més i distribuits força regularment per tot el barri.

Un major aj.r-o pamèrrt a 11:1, realitat morfològica del

barri ens el proporcionava la consideraci6 de la su�e�fi
c le construtda que posseeix cada finca, qu.e ve a ésser

com la introducci6 d'una tercera dimensi6 al pLa que hem

analitzat fins ara. Tercera dimensi6 que hem representat

per una gama de colors al mapa nQ l, mque pretenen de

representar intenti tats més fortes com major és la .sup er=

ficie construJ:da. Podem apr-ec iar tot seguit com de les

tres finques de solar més gran, dues resten ja eliminades,

per no �8ser construïdos totalment o en part. Afub'm�s dc
2

10.000 ro de c onst ruccí
é

apa r-e a.xen les finques que ja hem

vi st entre les Grans', la de "Manufacturas Cerarnicas" i

18. de comunitat ,de propietaris que li· és ve
ï

na , a' més'

dels edificis d' ';scola i caserna de la plaça d ',II;::_).rj:,��nya,
els antics hotels de l'expouici6 internacional de 1929

de l'arqui te'cte· Nic o l au l\1� l.{ubi6 i Tuduri, que consti tu-

� / ..



MAPA nQ 1.- LES FINQUES D 'HOSTAFRANCS SEGONS LLUE

SUPERFÍCIE CONSTRufDA EL 1970.
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eixen una sola finca.

, I

Entre 5 i 10 mil metres quadrats de su�erf!cie

construïda firr,uren només dues finques, l'una i l 'altra

de propietat horitzontal,de la Gran via, la segona

l "aLc a.l.d i.a , que constitueix una sola finca justament .arnb

l ;escola municipal, edifici que rou construit el 1895'

per Jaume Gust�IJ i Bondia. Entre mil l e inc mil metres

quadrats, són 'ja més les finques existents, 157,
é
s a dir,

un 19';1) del total; d onrí.ne n en aquesta categoria els solars

grans, que encara que tenguin pocs p i.ao s , donen sempre

però una gran supe r-f Lc i e c onst r-u'ï da , de totes maneres,

però, r ambé hi apareixen alguns solars petits, el que in

dica una considerable elevació de la construcció en aque s t s

caDOU. Ent r o 300 m2 lli 1000 m2 aj.ar-eix la maj oria d'edi

ficis d'Hostafrancs, en concret 478 finques, el j�,8 '%

del total; constitueix el grup dom�nant i més heterogeni

Ja que en finques de solar petits poden sUlosar una pro

porci6 d'edificaci6 considerable, mentre que en solars

m�s grans poden tenir les caracteristiques contràries.

Finalment el grup que si és més s igni fi.c a't Lu és d'aque-

II f' t d 300 m2 d 't "6es ·'lnques que enen menys e e cons-rUCCl ,

que r-epr-e eerrt en encara una c a.nque na part Cie totes les del

barri; efectivament, amb tan poca proporció de superfi

cie construïda apareixen ja la majoria d8 cases més an

tigues del barri, "de estilo pueblerino" segons el text

a 'que ens hem ref e ri t d í.ve raè s vegades. Constitueixen

una agrupació'important al sector d'entre la Gran via,

Creu Cobertu i Sant Roc, sobretot als carrers de Leyva

i de Vidriol, i una altra pels vults de la plaça del
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Sol -oticialment d'Erenni- nuclis que com veierem en Gm

�ltra �loc (58) corresponen als sectors fi'habitat sub

integrat del barri.

De tota manera,l:.- disparitat que observem entre

finques. p e r-tanyenb s a un mateix grup ens Lnd
í

ca ben

blarament ql18 la superficie constrri�da �s una mesura

de Iu ·tercera dimensi6 que buscavem, perb no l'unica,

Ja qUe l'alçada dels edificis és en definitiva l� mesura

més acostdda a la realitrat. De l'alçada de la façana,
dada que figur�va en 18s fitxes de la cóntribuci6 que

hem eolsultat, n'hem hagut de prescindir ja que en un
,

.

percentat.ge elevadíssim de caso s era incorrecte o no

quedava clar com �esurava els edificis formats de diver-

80S CO[;800. Hern rebutjat, doncs, 'l'alqada de la façana,
.1 l 'hem substi tuida per una al tro. dada igualment vàlida

1 més pr-e e i sa que és el nombre de plantes. construïdes

en cada finca; concepte que és representat gràficament
al mapa riQ 2. Com Ja hem dit hi manca aauesta informaci6

sobre 10 finques, dc les restants podem observar com els

eddl.ficis d'una sola ·planta s6n· majoritàriament solars

grans que c o r r e sponen a naus d e s t í.nad e s al que el ·fi txer
.

anomena "negocis", ço és, magatzems, e·stables =e Ls del

6arrer de Tarragona-, o naus industrials. Aquest gnlp

de .fi!1qLlc3 el 'una planta, que repre. enta 1:11,2 '}� del

total, inclou tamb� l'esgl�sia de l'Àngel, la nau de la

qual, �s clar té una sola planta, i que com hen comentat

abans, la fitxa li atribueix 4 m. d'altura tan sols i

la data d'abans de 19.36; d'"bans del .36 si. que ho és,
és clar, i d'abans de 19:')0 també, i encara que no és la

.1. ·



MAPA nQ 2.- LES FINQUES D 'HOSTAFRANCS SEGONS ':. I.'

EL m1I�RO DE PLANTES EL 1 910.
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catedral de Chartres, nintan sols Santa Maria del Mar,

és evident que més de 4 m d'altura si que els t6, sense

necessitat- de comptar el campanar ni .La cúpula .• Ja hem

advertit que les dud e a d'altura eren de malfiar'; si

s'equivoca el rector qu e en a l guns t.cmp s havien estat

gairebé els únics erudit.s locals, quan més .no s'equivo
caran e l s d emé s part i ouLa.r-s , que sempre, és clar, po deri

pensar a'més que estafant metres esLalviin impost; Qe

tota manera el cadustre va ésser enbarregat a una enpre

sa l r
í vada , que rebé molts diners a canvi d'un s í.s t erna

prop sofistiçat del qual hom podria esperar si més no

una certa eficàcia. f:s clar que comparat amb l' eva s í.ó

que comentava' mossén Casanovas per al cadastre de 1851
é s poc a e o Ba. .

SegQint perb amb el mapa 2, podem observar.com

d e ej.ré s apareix una gran quantitat' de f í.nqu e s de dues

plantes, que r-e pr-eaerrt en una mica més de la cinquena

part 'de totes les l'inques d 'Hostafrancs. En aquest grup

s6n e La a s i.f Lc ad e s algunes grans. finques com el mercat,

un troo del qual hostatja en un see;on pis les seves ofi

cines, o CQm el cine 11 A:reneSll, .el que substitui l'antic

hostal d'IIHostafrancs" termenejant el pati de les escoles

i l'aparcament dels poJ.icíes, o d'alguns indústria, com

la fàbrica de balknces i bà s cuLe s "Aris6 Mo i.x v

, al c a r-r-e r

d'En !Tuntadas, davant de. "La Eapaña Lndu s t r-í.a l.'t , a més
,

'." .v: . ', �.. .:

"".: ..r,\.: �.?::l"}:�·�����.i1·. ',' lO"J¡,�> J"',f¿, �::
d'alguns [L1í;l,gatzems i locals esparsos. La 'gràn majoria,
però, 801J8Ci:.t!_n.t8'1Tl'U .l.c n f í.nquo o pet it e s i mitjanes, cons

ti tueixen I.:." rG1-l1 esentaci6 del tipus de construcció po_;,

p�lar, de casa obrera d'Hostafrancs, de Sants i de la

. / ..
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Bordeta del vuit-cents, la casa tradicional ·(59)e Aques

tes cases repeteixen du0ant la passada cent�ria aque

lles de que Iparlà Joan MetS el 1787: "Quasi toclas las

.

casas son de un sol piso, su fabrica es de cal Y ple

dra de Monjuhi; esta piedra la calidad de la cual y

la arena
e

con q- se amaza hacen la Obra mui buena, y

de mucha duración, aunque las casas no tienen mCiS que

un piso tienen todas las comodidades, pues el suel0

de t6das esta bi ori enLadr i.Llado , en el tiene cada una

cocina, comedór, p000, estanque para lavar, pesebre,

bodega las que l;_;¡, necesi tan, y qua s i. todas gorno para

coser el pan. De modo que el prlmer piso solo sirveB para

dormir y tener gUè:�rdadas en Ar c a s o Gomodas las ropas,

y demas alajas, todas· son mui limpias y blanqueadas,

y aun que sin-riquosa decentemonte adornada.s". (60).
Cases de pedra, de durada i sencillesa, d'un �ol pis

classificades segons el nostre cbmput com de dues plan

tes, que el 1951 meresqueren el qualificatiu de "de

estilo puebJ.erino" i el dé "aspecto anacr6nicoll (47)

seriyal de que devien ésser ehcara més abundoses que

el 1970 i, molt més encara que avu í., Cases sòlides,

que han perdurat -més d'un éegle si llurs propietaris

no se sentiren _preocupats del '''D.SI)ecte'_' ni de les ren-

des afegides que hi podremn treure; cases de due a plan

tes, amb una gran po r-taLada al ca:crer les B,_les cava

lleries abans, moltes avui convertides en botiguetes,

com la pahaderia oberta fins fa poc �ben anacrònica

per e ert- d e la Creu Coberta, 26, »r-o p
í

e t at de Santiago

Ceravè..Llls, al .i'abr
í

carit de bo t e s de vi, únic element

que j.od í.u ·fer reviure l "a sp e ct e de quan tenia al G08-

. / ..



tat l'hostal d'En Corrades. Cases que al plS de ddlt

o na tenen balcó, o si el tenen amb prou feine� sobre

surt de la ratlle de la paret, cobertes de teules i

moltes de les quals conserven encara la canal de reco

llir].
r

a igua de pLu j a per· a alimentar el "pozò" de que

. parlava (J oan IYJêL s.

Aquesta casa traJicional obrera apa r-e ix conC8n-

trada on en el mapa anterior veiem les concentracions

d'edificacions dc menyê de 300 m2 de superficie cons

truïda, ja q�e a més d'ésser baixes, no solen ocupar tot

el solar, sinb que deixen un espai, norm�lment als dar-

reres, com a pati o hortet. Efectivament, apareixen

al carrer de Leyva i· al carrer del Vidriol, una rmca

aqui i allà al llarg de les dues carreteres, de la Bor-

deta i de la Creu Coberta enc ara , i pels volts de la

plaça del Sol. AlgiJ.neG avui ja no existeixen, cOIU.;le1

grup que apar e Lx ,3,1 mapa a r.La cantonada dels carrers

de la Torre Damians l del Forn, al bell mig d'aquesta

plaça del Sol. Aquest grup de cases, corn algunes àltres

d'aquest tipus, són de petits propietaris de iora del

bar-r
í

, com els que ja herri parlat t ambé al capital prl-
mer quo l)O�l�:;ei.en els grups de Vidriol i del capdamunt
de Leyva. Podria tractar-se de families de traballadol's

do "IILL E s II [:I.Üa 11 que en un moment donat, potser tLno :i.
...

tot en la seva jubil¿�c ió f'o r-ç oaa pel tan�ament de la

fàbrica, pogueren anar a residir et algun pis en millors

condicions i arrendaren les antigues cases a nous vin-

gu ts amb p o s s í.biLit a ts econòmiques menors. Po dr ia trac

tar-se també d'anti.cs propietaris rurals, d'algLln hortet

. /. "
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o simi¡ar, que ,profitaren la urbanitzaci6 gerieral per

a aixecar caset es de .lLo gue r-, Podria é e ae r que totes

dues raons eX91iquessin uns casos o alt-res� o que'lf)os
Sln causes que no s'ens acut de pen8a�; el �as �s que

� aquests pètits propietaris qualsevol oferta els hi

ha d'ésser t8f1l}jtadora per a de s p endr e
'

s d'unes pro

pietats avui ben segur poc rentables, amb les quals

ben I)OC s lligams sentimentals deuen mantenir Ja.

l tornem al,mapa nQ 2, les cases de tres plan

tes s6n força abundants, .p e r-ò menys que les de dues, ja
,

que només apareixen en un 14,1 % del total. En aquest

grup ap�reixen les grans indústri.es que en alguns dels

seus locals posseeixen aquesta alçada; és el cas de

"Jk nu f; LC tura s CerA Ini c a s " i el e l' n II • A • H • S • A. fi, per e x em

ple. Entre quat-r-e i cinc plantes tenen un altre 28,3%
del total de finques d'I:Iostafrancs, concentrades de ma!,

nera quasi exc Lua í.va a tot el llarg de la Carret e ra , que

aretua. així, encara que de manera un xic atenuada de car

rer pantalla, tal com havíem comentat ja més amunt.

Finalment, les finques que tenen edificis de SlS
.

".

plantes o més són normalment de solars reduits que in-'

tenten aixl rendatilitzar les seves di�ensions. Cons-

titueixen encara un grup de 203 finques, el que repre

senta gairebé la quarta pRrt del total. El composen

,·(1[-;u.n8 solars .grans, corn els jd citats de les e ac o Le s :

i caserna de la plaça d·'Espanya, o els de comuni ttlts de

ropictaris do La Gran Via; la rosto. r e cpón bà s
í

c amont

al tipus que menci�navefu abans, destacant sobretot el

. / ..
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solar estret de la vora de l'Angel, els baixos del

qual.contene una empresa dedicada a la refrigaració,
mentre que les dem�s Clnc plantes s6n destinades a 10-

cals de lloguer.

Un el emerit que no apare ix en e L mapa, j.e r-ò que

pot .ésser detectat comparant�10 amb el ma�a nQ 2 també,'

però del prim(.)I' c apIt o L d'aquesta prrrt , és la clistr:Lbu

ci6 diferent que apareix en els edificis i llur nombre

de plant es .segons el rècim de pro pietat a que són sot

mesos, vertical o horitzontal. Efectivament, els edifi

cis de comunitat de prop
í

e tar-Ls comencen d. 'aparèixer no

m�s a pa�tir dels qu� tenen tres plarites, -un 9,7 % del

total de finques en aqtiest règim- i augmenta regularment

a mesura que augnlcnta el nombre de plantes. D'aquesta
manera un 36,17; del s edif ic i s de c omun i, ta t de propieta

ris t� quatre o Clnc plantes, i el 54�2� rèstant en t�

SlS o mé s , Això, fa que la proporci6 d'edificis d'un i

altre règim augmenti amb el nombre de les ·plantes. Així

S� el 'una i dues· p.Lunt e s no en hi ha cap de comunitat>
,

de propietaris, de tres p18ntes ja s6n un 6,1 � de qua-

tre i cinc 1 �ll, 3% i de sis i 1¡¡ÚS arriben ja' gairebé
a la c i rique n.. part amb un 18,27�. A'rL�.t;st fet, que no deixa

d'ésser curiós i un xic ambigu, Lndi c a si més no la ten-

c1ència a l'augment e les fi.nques en c omun it a t de pro

pietaris, tend�ncia que es revèla paral.lela � �a.de .

.. ' '. ,";¡;; .

à.onstrucci6 cada cop en mós 'alçada' d.el� edtfiL!i� d 'ha:bi-
.

tatges •.

Una altra d-.da molt significativa de cara al co-

.
.

. / ..
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neixemerit de la morfologia del barri és la data de cons

trucci6 dels edificis. Amb lea' dades que .i.nc Lou eri les

fitxes hem elaborat el mapa'nQ 3, dades que s6n força

importants en un fitxer d'hisenda Ja que l'antigüitnt
d'una edificació és un dels elements importants a l'hora

de la d e sg ravac Ló, per t�lnt, d'entrada, deviem atorgar

-les-hi força c6nfian�a. Com ja hem comentat diverses

vegades avi.ut SD d e o i.n i'Là CL.luc::st'a confiança; per Go:tt

coneixiem prou el barri i la Ld
í

o si.nc ràc í.a del país per

adonar-nos 'en, ]. no caur-e en c onc Lus i.oriu peri.l1o�)es 1

precil¡i't;ades./Efecti'\tame!l.t, cl'entrad.a trobem ja 7 fitxes

que no n'in d .ique n cap U.(j data; i. .i.xò ó s poca cosa ja que

no rn 6 s rep re s e rrt a un O, 9 I;;� del total. A rné s , però, . a 4-10

la data és indicada amb .ímpr'e c
í

s i
ó

forta assenyalant

nomé s "ubunu do" un any d et o ruu.ne t; els que assenyalen

que són d'abans de 1900 COl1sidero que s6n ja prou preci

sos perquè l 'antigUitat ja és prou. Lmpo r-t arrt , d e ac o mp t arrt-«

-los doncs, encara �n resten un 39,2% del total de fin

ques que indiquen que són d'abans dè 1930 o de 1936

-d'abans de la guerra en paraules corrents-. En aquests

casos la imprecisi6 �s massa gran; hem vist ja que era

el cas dels edificis de l'ajuntament i del bisbat; JUs�

tament els m6s fàcils de datar ja que són pràcticament

e,ilis únics edificis nobles del barri, l'arquitecte dels

quals és conegut aixi com fins i tot les dates de posa-

da de la primera pedra i de la inauguraci6j una mostra

més de la desid.ia dels administradors tradicionals d'a

quest país. 'De cara al mapa hem pogut corregir aquests
casos més barroers, però és ben segur que molts d'altres

deuen estar equivocats, és clar" i no hi hem pogut fer

. / ..



MAPA nQ 3.- ELS EDIFICIS D 'HOSTAFBANCS SEGONS

LLUR DATA DE CONSTRUCCI6.
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res més que ésser-ne conscients. De la data reprentada

sempre hem escollit la de construcci6 i no la de refor-

ma ja que el que ens a.rrt e r-e s aava.oe r'a de copsar les fa

ses de la formació del barri; aquest 6s el ca per exem

ple de l'edifici de les "IIijas de la Caridadll que fou

bastit el 1876, però que ha estat totalment reforlllat

el·1965 i podria, doncs xocar EL algú que el veiés re

presentat br'ú fosc al nostre mapa, mentre on l'actu<:tli

tat ofereix l'aSIJecte magnific,. tiI)iC d'aquest tipus
d'escoles do mongos. Cow a darrer advertiment cal fer

·notar també que el dibuixant· s'ha descuidad -�nic des

cuit qu e hem estat capaç:os d'advertir f i.n ..-) ara- ele

pintar del mateix color que la resta de la fàbrica,
el so Lar de les o fi.c í.ne s de �es "riIanllfacturas Cera i-

c acv , q_U8 devia é�j;.)er c ons t ru í. t b cn bé cap Et finals

del vuit-cents, quan' l'ajuntament de Barcelona perllon

gà ac.ll1011 sec tor de la Gr,an v í.a, pe rLl.ongac
í ó

que ll1ot.i

var3i.a, com veurem al capitol segUent expropiació de

terres del munic'ipi de Sants. Els edificis dels Piulachs

i del .... : Guardiola, que ja hem citat, construits sobre el

llit d e la rd e.r-a de Maeòria, dessecada ol 1941, f' igur-e n

com d'abans' de 1939 i de 1900! En aque srt cas sembla

innegable l'intent d'evasió.

}etes aqu.stes observacions podem comentar co�

gairebé tot el barri ha estat construit abans de 1939,
i '::','''1'',:,7.''''''' �:�., t.·y, l'��<: ...�r. .�).. �.

.

.• '>'� �.�' . '",.( ,. \

en més de les seves quatre c Lnque ne s :parts";' tal com

correspón a un barri relativament modern com aquest l

que cresquó a l'impuls de l'impacte dels vapors. A la

Barceloneta, barri més ,antic i const�uit pràcticament

·.1. ·
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el'un cop per la iniciativa pública, .l'antigor del parc

immo�iliària ós més acusada encara, ja que segons Na

Merc� Tatjer un 90% de les edificacionS dataven d'abans

de 1939 •.

R e sp e e t e a l e s e a s e s ed i f i e ad e s de SIJ rés de].a

guerra dels tres anys hom pot observar que a llostafrancs

les aixecad�s entre 1940 i 1959,. data que hhm escollit

perquè �s el simbol d'un dels danvis socio-econbmics

més importants de l'Espécnya do la post gu e r-r-a , ocupen

un paper força marginal. Efectivament, s6n 46 edificis,

quo repre senten un. 5, Tij del total,. j_ que llevat d'algu
na escGpció com el garatge de la Gran Via-Bordeta i de

la casa de "vuit plantes que li f'a costat, es tracta

generalment de solars petits. El perfode seglient en

canvi l' ed i.fi.c ac Ló augmentà; s6n ja 51 les en sc s fetes,
un 6,2';(; del total, en un lapse de temps més breu, el que

supo sa doblar el ritme de construcc a
ó

anual. Si hi po

guéssim afegir les. reformes fetes i les noves edifica

cions atribuides a èpoques anterio�s potser aquestes

proporcions variarien. bn tot cas, però, el mapa mostra

que els edificis. més rec.ents ocupen solars m�s grans per
, .

reg. a general, mentre qu e llur distribuci6 és prou

irregular com per a anunciar que l'hora de l� renovaci6

.ha arribat llor a tot el barri, llevat, pe r
ò

de la Carre

tera on els preus del sbl freneri aquesta renova�i6 es

pontània sinò és, com hem vist al gran capital, en el

cas que comentavem de "Nuñez y Navarro".

. / ..
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Un dels factor que tamb� apuhtaven di.verses ve

gades i que potser en aquest concepte de la data Qe la

construcció, com a veritable història edificatòria del

barr.i que
é

s ; hom .rot 8.J_.}1'8C±ar cLar-am..rrt és l'absència

gair·ebé total do �LU iniciativa pública. Llevat de La

u r'ban i.t z ac í ó

marginal i puntuaL de 1� pLaç a d'Espanya

per a l'Exposició universal de 1923, cap operaci6 planifi

cada no. ha afectat el barri, ni la mateixa exposici6 el�

locals de la qual li eren tan veïns. No hi ha operacioné
d'obrir csrrers des del nou traçat de la Carretera a

finals ja del segle XVIII fins a l'obertur� dels carrers

de Madrid i dèl Cintur6 de Ronda els anys seixanta d'a

quest segle, i Hostafruncs en resta totalmGnt allunyat
a més d'aquestes operacions recents.· j�l barri ho. estat

I'o rmat pol joc "l.Liure" d e I mercat ca p.i t a t i.a't a , sense

retocs ni intervencions. Ho apareixen ni tan sols inter

venClons de les empreses industrials en la formaci6 de

barris o de grups de cases tan 301s per als seus treba

lladors (61). A la Barceloneta, l'\'Tercè Tat j er que ha

assenyalat l'absència t::=¡illÒé de construcci6 d 'habi tatges

per als treballadors, llevat d'un petit dubte respecte

d'una casa propietat d.e la F. E. c. S.A .. ,

.

registra en canvi

l'obertura del carrer de l'almirall Cervera i del Passeig

Maritim, abans �s alar d'aparèixer a·l'horitzó el pla

de la Ribera. A Tlostafrancs res de tot això no ha jugat,

l'oligarquia local ha pogut gaudir de tota l'automomia

que 1: permeti IR for a del seu capital. Per al conjunt
dels barris de Sants, d'Host�francs, i de la Bordeta les

dues o p e r-ac ions que c ooerrt ave m són :úassa poc en c ompar-a-.

ci6 a llur -importància i en tot cas han estat fetes sobre-

.. ( ...
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tot por reforçar la iniciativa purtj_cu..lar encara. Com

deixava ben clar el text que tantes vegades hem comen�at

J,I;L OD aquo a t cujrLt o L el motor úni.c de la c on st r-uc c í.é ha

estat l'afany estètic o l'obtenció de rendes dels pro-

p i e t al" _L s dol Si e d if i e .i s. ( 47 )

Pe r' a completar aqu e st s aspectes que comentàvem

fi ns a ru or;) to rca aclaridor d·; f'e r una c ornb.í.nuc Ló de La

inf o r-mu c i 6 s o b r o d d, t:1 dol a con s t ruc e i ó i s obrenombre' à

de plantes edificades perltal de veure si n�existeix al

gUl1FL correlació. Combinació que presentem en el quadre

s e rrUent :

Quadre nQ 2.- pa"ta de cOQ.�L��:.cci6 l nombre de _.plantes de

les finltlJ.es. d. 'J.IostaJ.'rancs.

NQ �rot • a 1900 l'�)Q_0-1939 _1-940-1959 1960-1970
. -

Plan. P' T % T % T ut T % n.I J_n. I

1 91 14 7,1 71 13,8 4 8,7 2 3,9

2 166' 4·6 23,2 110 21,4- 5 10,9 5 9,8

3 115 33 16,7 68 13,2 6 13,0 8 15,7

4 112 '1·0 20,2 61 11,9 8 �7,4. J 5,9

5 119 36 18,2 66 12,8 .

12 26,1 5 9,8
6 84 17 8,6 54 10,5 5 10,9 8 15,7

7 74' 8 4,0 56 10,9· 2 4·, 3 8 15,7

8 32 '4 2,0 20 3,9 2 4,3 6 11,8
9 6 5 l,O 1 2,2

10 4· 2 0,4 l 2,2 1 1,9
11 3 - 3 5,9

n. c. 10 l 0,2 2 3,9
TOTAL 816 198' .. 1(')0,0 514 1 IDO_..z._Q_ _

46 10°1..9 51 100,0.' -_.,_ ..-



El quadre per si mateix és prou expresslu del que

ha estat dit fins ara; mentre les cases datades �bans de

1900 presenten percent�tges superiors al 10% en les que

tenc:n entre 2 i 5 pisos, 188 del pe r Lo de 1900-1039· ho fan

en les d'I a 7 i les del perfode segÜent entre les de 2 a

6; en canvi els darrers deu.anys només ho fan les de 3 i

les d'entre 6 a 8 plantes. Una clara progressi6, ben Iò

gi ead'al t :ra bai da, cap a ld con8 t l'U e e i 6 e 11 al tura, CJ.ue

seria més marcada si no existissin els errors i impreci-

ea.ons en la dataci6 que ja hem assenyalat.

Tamb� pot servir a completar aquesta visi6 morfolb

gica del barri d'HostaÏral1cs una anàlisi·breu dels locals

que contene aquests edificis cada cop més definits. Un 9%
de les finques tenen un· sol local, mentre un altre 38,7 %
en té entre 2 i 5; �s a dir que gairebé la meitat de les

finques d'Hostafranc;:, s6n de pocs locals, per bé que Ja

hein assenyalat abans que aquest concepte és equivoc, si

m�s no pel que no fa referència a locals destinats a ha

bitatge., que llavors ve a ésser un sinònim de pis. A l'al

tre extrem només un 1,4% de les fin�leB possedix �6s de

30 locals, xifra que �?1 ésser la mitjana habitual dels

bloc' de Ctl.88S mod o rne s , l.Llota 1 'altra me i t at de les finques
. s6n de les característiques mitjanes que tantes vegad e s

h ern o omerrtu t. QU\.-Ln u la d i.trt r i.buc i.ó ae gono el rè.(Sj_m de

propietat, la comunitat de propi.etaris assoleix lm pro

nu.g de pr-o p d'una· e inquena part -tres vegades més gaí rebé

que la mitjana sobre el total- en les cases .d'entre 11 i

18 locals i essent majoritari en les finques grans de m�s

de trenta .Lo c al a en les quals representa les dues terceres
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'lJarts del total; les tres' que tenen més locals -132,

63 i 44- s ón les que .ja hem esmentat diverses vegades
� la Aran Via de propietat horitzontal.

Quan al nombre de,locals llogats, podem observar

com les 634 finques que en posseeixen totalitzen 4.319

Idcals, el' que suposa una mica m�s del 70� del total de

locals, percentatge que ,encara deu �sser:més elevat so

bretot en els locals de la comunitat de propietaris, com

Ja ha estat comentat. La distribució de nombre de locals

de lloguer per edifici és força irregula.r, però pod em oh -

servar com .la mitjana de 6,8 locals de 1108,'l1.er· pet edi:fi

Cl que en té és deguda sobretot al gran pes d'algunes
,
finqii e s amb nio l t s Iocal s delI o guer, ja que en e anvi ,

.1ti:�:rrléL·jor:i_a d'ed=i_,ficis, el 47,2%, tenen 7 o menys locals

dE?\i-oguer, que totalitzen només el 21,5% del total de 10-
.. ,. i

cal'sí�.t A l'altre 'extrem per contra, les f í.nquc s amb més

de 31 locals de lloguer, poques perquè com hem vist la

majoria d'aquestes cases s6n,fetes de cara a la propietat
hori t.z ont a.L, sumen' 'el 0,4% de, totes Le s finques del barri

i el 2�1% de tots -els locals, més de cinc vegades més

la seva proporci6.

Quan a la data del contracte d e L lloguer, dada di

fícil d e e empr-ovar- però que en canvi, dóna la impressi6
d'ésser força precisa -els propietaris en tenen la mi

llor docúmentaci6 i sembla que no hi tehen res a perdrê
si diuen la veritat- podem veure com, llevat d'un 0,74%
que no con st en , d'a,quests 4,319 locals de Ll.o gue r quer:

hern tuubat, els 11ogu.ers són molt antics. Efectivament,

. / ..



488

trobem 28 contractes .d ':.",buns de 1900 -el 0,655{- però

1.785 d'entre 1900 i 1939, és a dir un xic més de dues

cinquenes parts, 1.4,63 d'entre 1(j40 a 1959, que repre

senta una InlCU més d-unu mercera purt , i 1.011 dels dar

re,rs deu anys, el que suposa el restant 23,4%. Podem ob�

servat la minva progressiva de contrac'�e8 ,de lloguer' des

del 1900, més acusada sobretot a partir del 1959, fet

que c onf i rrna plenament tot el que hem aas enya.l at sobre

el mercat de l'habitatge en el primer capitol d'aquesta

segona p�rt, i la progressió del fam6s accés a la pro-

pietat �eneralitzada.

Quan al ús a que, són destinats' els locals, tots,

tan el s de pro p í.e t at com el s de llo&::u-er, podem observar

com so confirmen t�illb�� lbgicament, les caracteristiques

que apunt avem en analitzar l'estructura de la propietat.

Efectivament, un 79% de les finques posseïen locals des

tinats a negocls -pes del comerç d'Hostafrancs- que tota

litzaven en canvi el 19% del locals .. E1s edificis amb lo

cals industrials eren Ja només el 7,3% i sumaven tan sols

un 1,4 % del total de locals. Mentre que, en�anvi, els

edificis destinat� a <habitatge oren el 82,7% del total

-cal advertir que 'els edificis no' sumen cent ja que en

hi ha una gran quantitat d'óS mixte, especialment'comer

e .ia.L i d 'habita·Gf�e- que sumaven el 79,6% dels 10c als;

l'habitatge era lhgicament l'us majoritari, per� no cal

oblidar el {:iran pe s dels ne.go c i s , \Tista aquesta distri

bució segons el r�gim de propietat, vertical o horitzon

tal, només cal destacar que el predomini de l�habitatge
és encara molt més destacat -98,6?6 dels edificis i 89, 5��

. / ..



dels locals -a costd dels negocls- 75% dels edificis

i l O�� d e l s Iocal s - ' i,' no bretot, del a .ind Ú, stri a - 4, , 2%'
del s edi J' i e i s lO, 5;� d G 1. s L oc n13 d 8 C omun i tel t de pro -

p i e t ar.i [3.

Per a acabar la visi6 de la morfologia només ens

resta d'abordar la qüestió de la v�loraci6 econbmica

d'aquestes fin�les de que venim parlant. El mapa nQ 4

representa gràficament aquests valors tretè de les fit

xes de la c orrtribu c i
ó

que com ja hem expt i c a t se re

fereixen al valor cradastral per tal d'estalviar un

cert percentatge d'error. Aquest map� és l'expressi6
de tot el conjunt de caracteristiques fisiques que

fins ara hem anat matisant i an¿litzant, ja que la'

'vú I o rrc í.ó o c onòrn icu os fa ele .la me xc La i ponderaci6m
dels diferents conceptes �le hem estudiat. Aixi podem
veure clarament destacada la finca de comunitat de pro-

-p
í

e tar-Ls de la Gran Via,
'

que' urie ix la seva rnoderni tat

� un elevat nombre de plantes' i de locals d'ús mí.xt e ,

La segueixen altres grans solars, les comunitats de

la Gran Via-Moian�s, les monges, les 'propietats de

l'ajuntament -escoles, caserna, mercat', alcaldia- o

el gran solar de la immobiliària "Motorm6villl• La gran

majoria de les finques, perb, el, 52,6% és valorada

entre un i cinc milions, restant-ne .un 38,4-'}[' per sota

i només un 8% per sobre� Com tamb¿ pddria'deduir-se fà

cilment les finques de lJropietat hor:i.tzontal presenten

percentatges ascendents cOm m�s elevada és la valo�aci6,
1,4� entre les de menys de mig mili6, el 4% entre les

d'entre mig i uri milió, el 10,3% entre les d'un i cinc,

·1· ·



MAPA nQ 4.- LES FINQUES D'HOSTAFRANCS SEGONS LLUR

VALaR CADASTRAL EL 1 970.
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el·23,4% entre les de C1nc � deu, el 33.,3% entre les

de deu -a cinquanta, i el cent per ceót en les de m6s

de c i nqu..anta milions, la ijnc a de la Gran Vi:::!. de que ¡ja

hem parlat.

Aquè n t mapa pot r-o ouunr doncs la morfologia del·

barri, seria l'element m�s defi�idor de la tercera di

rnonsi6 que buscnvcm, element JlcrÒ que no tindria cap

sentit si no dividíssim els va16rs que aparelxen per

entre tots els seus propietaris, i si no surnéssim·el

que un mateix propietari posseeix a diversos llocs. Re

tornem, donc s , on haviem començat. 'l'o rrie rn a reafirmar

després de l'anàlisi·la relaci6 tan estreta que hi ha

entre la ulorfologj_Cl i la pr'o p í.e t at del sòl a les ciu-

.. tats. Només ens cal ara, vista La seva c ompo s
í

c í.ó i

acci6 material, de veure el seu impacte sobre el marc

jurídic i administratiu de la ciutat, si el té.
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Notes' al capitol 03 �

l 1) J. /abre i J. 'M. Hue r-t.a s Claver:i.a, Tots els barris

de Barcelona. Ed. 62, Barcelona, 1076; vol. l, planes

184-lU5.

2) An reu Cu sunova s , Nloni-to!' o consueta parr�quial
de Sant.�_l:Taria de Sans, Sants, 1851; mauusc r i, t B 265

de l 'Institut Hun í.c i.pa.L d 'Història; p l.ane s 11-13.

3) Jacint Lapo rtu , AU!unte.?_h_].:.�.�òr��9_C?:;) de

Españ oLa }, Barcelona, 1880, planes. 35-39.

Sans ftip.

4) Monitor, .QJ2_ cit., pàgina 12-

_ 5) Manuscrit 2.469'de la Biblioteca de Palacio,
Madrid, reproduit a l'ap�tidix_

6) id, resposta nQ 9. Trobo estrany que l1a carre

tera ten�li només trenta pams, ço és menys de sis me-

tros. d "amp.l.a , ja que avui en té vint de casa a casa i

no hi .ha cap prova d.e que hagi estat eixamplada des de

llavors; podria és�er que l'ample f6s nom�s de la carre

tera estricta, sense comp�ar els drbres ni' les voravies •
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7) ]?ierre Vilar, Cata.lunya dins 1 'E8pa�ya moderna.

Ed • 62, Ba r-e e lona , 196b; vol. �- , pla n e s 46 - 47 •

8) Manuscrit 2.469 (vid. nota 5), resposta 14.

9) 'ld., veure a' l 'ap'èndix los rec'L!ostes 1 i 21. Al

gunes noticies difereixen de les explicacions que ha do

nat Laportd, sobretot la idea de que' el nom del poble

prov� de l'anti� propietari de 'l'esgl�sia, Francesc Sans,. .

.
' �

.

�

el que és tan o més vérosimil'qu8 la idea dels màrtirs

o de les carnisseries.

10) Id., resposta 24; r-e culL en aquest cas noticies

molt semblants a les que dóna Lapo r-t a ,

,11) Ex.cursi6ns d 'En H�f�l_ d 'Am;�t_ CortiJ.d,�._.?: Senjust

Eer Cata_i_�tn�a ,J:. RoS'sel16 en 1'últim quart del segle
XVIII é. C.E.C., Barcelona, 1919. IVfassó i Torrents, que

�s l'auior de la versi6, atribueix els relats ,de les

excurSlons a 1750-1790, cosa dificil ja que el baró

de Maldà hauria començat a escriure als quatre anys, fet

força improbable. Si tenim en compte que ell començà el

C8.1aix de �astre el,1769, en relació amb el qual han d'es

tar aquests relats, no hi pot haver'massa llunyania de

la data,de 1787 de les altres informacions que tractem

de complementar.

12) ld., pàg.'107
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13) Jac Lnt Lap o r-t a, "Nota curi osa" artic Le s obre la

d e sc r i pc í.ó de SarrCfJ del ba r-ó de Maldà apareeu.da aL But11e-

ti de la U.�.C., BarceJ.ona, agost 1()35; planes 114-115.'

14) Diccj_onario GeogTafico TTniversa.1 redactat per una

11 Sociedad de Iji teratos" ,que dirigia Bergnés de las Casas.

Imp. Torner, Barcelona, 1831-34.

._---_._--

fet per l'arquitecte CurIes Gras iMaria de Sans •.•

Alfonso el 20 de ma i g de 1838 per encàrrec de 1 'sLjunta-
ment.

16) Ramon Gréj_ü i J!l[arina J.J61)OZ "Vells suburbis fora

CiLI l.ut , ;�u.rJt j'¡I:tr!;J'., un N!unchcnter Local". a Serra d 'Or,

Barcelona, . octubre 1973; planes 635-641.

l7) JvTo n� tor, op. c i. t ., 'pàg • 12.

18) re ., pàg, l 9

19) Paacu.iL Madoz , Diccionario Keogrà:fico, estaclistj:�
e h�stórico de España ybsus .Egs·_�s�ones de Dl tramar,_ Madnm.d

1845-1850.

20) Ec6 de Sans,revista setmanal, dirigida segons

sembla per Jacint Lnporta, Sants, 11 de novembre de 1877
nQ 26; pàe;. 205.
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21) Victor BaLagu e r , Guia-cicerone d� _ _]§lrcelona�
Martorell. lmp. Jepuis i Villegas, Barcelon�, 1857.

22) Resum del cens de LéJ60 publicat al Anuario ,��s

tadí��i���:_la Cj_usia�_�e Barc eLona ?:.� 1905, Heinrich

i Cia, Barcelona, 1907; planes 65-66.

23) Al pr�mer capitol�de l� tercera part d'aquest

treball, "BI predomini (l'e les classes populars" hi

figura juntament amb l'evolució de la poblaci6 la de

les const:rv..cciones de Sants, en el' quadre nQ· 1.

24) Gaietà Cornet l Mas:Guia de Barcelona. Lib. E.

Puig, Barcelona, 1882; pa�nes 358-]60.

26) . Josep Hiracle', Quatre co�es _del meu temps. Ed.

,la l·araula Viva, Barcelona, 1976; ·pàg. 254.

27) Id., planes 114-116.

28) Eco de Sans, 22 de setembre d.e 1877, nQ 19,
edit orialt it o lat " Casa S Con S i ::::' toria 1 s " ;.

29) Ec o de S(:'E..�i,,' 11 de nov embre de 1877, nQ 26,
editorial t it oLat ¡'Nuestro pr-o aent e :!

,

30) J. l�liter i Inglés, Las cercanías' �Barc�lona,
Casa dc Caritat, Barcelona" 1888 •
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31) 1el., .il arie s �:8-29. D'aquQstes nar-r'ac r one s'en po-- -.

dria d e s j.cnd r-e que el c ar'r-o r 25 de ,-:_;ener pren el seu nom

d'un e ¡J i :3 o el i' del 8 et f.:': e el e 13 Ci re (; 10na d e l714 , sue e e :i� t a

;3an"bf:>, i no d o la ·p;uerru d e l s 8e{�éLdors. com li han atribuit

el 'altres (vid. Anna NIG rrl)rrcnt, EID noms dels carrers de

Ba r'c eLona , 1''-:)'(7; J!,�lg.8, "per tal de remar-

car bé l'any i evitar equivocs!"

.32) .l.d., pà{!.. 33.

Ilo stuí'r-ancha - 1'lIicrocosmos·1I

3.3)Guia-Almanac: !-JanG, Ho stafranc s i Rospi tal et. Any

1931. Guia c ome r-c.ia'l amb c a.l.e ndar i , nomenc La't o r de carrors,

un article de Laporta sobre la c ar r-e t e r-a i algun vers,

a en s e pou el 'iJ¡i¡irelllta, que cal suposar fet de 1930 per a

l'any u e J;t1cnt.

a Ticmpos Nuevos, Barcelona, octubre 1935; any I1, nQ 6,

planes 196-198.

35) Josep Miracle, "JJa, plaça malalta" a R�alles_, Barce

lona, 27 d'abril de 1928, reproduit "per creure'l de for

ga ac��alitat'l al Butlletí de la U.E.C. agost 1935; p1a-

nes 118-119.

36) rd., pàg. 118

37) Eco de Sans, Sants, 2 de Juny de 1877, nQ 3, pàg.19 •

. / ..



¡ ('. r')
i ._j I

38) Harold Carte r , T�e study oí' Urban Geogréil1hy. Ed.,

l'I!acrnillan, IJ�oronto, 1973, lJ2Lg. 8.

39) Josep lvi.racle, Quatre cO�1ès del ·meu temps, E..E.

ci!., pLane s 127-128.

40) Aquestes noticies i les que seguelxen .provenen

sobretot d� Josep Mê Ciurarta, La oosibilidad de. desarro-
.. -"'-._- - -

110 de las �.2.�_p�ra�iyas ele c<?_nsu1l1.Q.._ en Barc elona, docu

me rrt sense data, però recent f' de l'Arxiu Hi�3tòric de

Sants-U.E.C. i d'u,ltres documents i _tJeriòdics'del ma

t e ix arX J_u •

41) (Josep l'11iracle, �at��_�?��_�__

clel meu temps, E_E. cit.
->. f '19'''''JJè:t{,. . t ; ') •

42) ld. a tot el llarg del llibre eri parla l afirma

d'haver-hi escrit alguna obra però ho deixà per desacord

amb la mutilació sexual.

43) La Ll.us tr-ac í.ó Ca��lana, Barcelona, 1884l pàg. 17.

44) Com a minim ell mateix parla de L'Orfeó Renaixe

mentfl, escisió del de Sants, i les revistes "Horitz6",

òrgan dels p ome Ll.n do j overrtut de ::"ants que 'també havia

organitzat, i Ginesta que VOl�lé substituir-la durant

lu prohibició de la prlmera dictadura.

45) Josefl r.�iracle, �atre coses d.·el meu �em.EsL.2_E. cit.

pàg. 168.
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46) Circular de las aLc a l.d La s de barrio - Distri to

Barcelona, azo st de 195�2 •
._,

�-7) Ed , , s e t ombro de 1951. :�;s un art Lc Le signat Spe c

tator i titolat �Y'La lïfoderna Cruz Cubierta".

48) }¡labre l rlu e rta s , Tots els barris ae Barc �:lona,._..2j2_.
cit.;, j_Jàg. 176, vol. 1.

49) Joser Miracle, "això no és all6" a sant�, Barcelona

juliol de 1966, en la s e vu secció habitual "Des del seu

racó", dita aixi per conservar el rocord de la "Des del

meu rac 6" d' Es t eve Calzada rt 1Et mort del qual el substi-

tuf.

50) "Desnrrollo y planes ur'ban.í s t i c o a'! , a Sants, Bar

'celon�, marc 1963.

51)
;

AA. VV., lla Bdrcelona de Po rc í.o les ,

c e l.ona , 1975; pLa.n e s 53-57.

52) Id.,planes 69-72 i, sobretot, �;alvador 'rarrag6,
"La nova via Laietana" a Serra d'Or_:, Barcelona, abril

1973, planes 263-266, reproduit tal qual al seu llibre

En d o ícn su Jo I3a_�colonD.. Ed. Aedos,' Bar'ce.Lona , .1978;
planes 101-109.

53) No voldria que semblés una opini6 sectària, per�
cal dir que només una central IJOC arrelada a Cat aLunya

podia triar una seu social tan antipopular •
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54) AjuntaE1cnt de Barcelona, Gabillete Técnico de

Programaci6n, PObl§t��Ón y vivienda,
. ....;.13arcelona, 1�65.

Servicio de eotndIstica, hojas B y C del padr6n nmnici�

pu i., Barc el ona, 196' j.

53) t.TOS8}J .r/lirucle, Quatre cose��_�e�_��eu 't empa , op.

a. it.; lJ 13,11 e.s �. 4 - 4 5 ,

pàg. 2.

57( Mercè Tatjcr i [:'fir, "Estructura de la propietat.
l morfologia a la B[�rce.1_oneta" a La Barceloneta, estudi

de la d crtr'aduc i ó
el "un ba r-r i, publicació de l'ajuntament-------------_._-_. -- _._---

de Barcelona, em premsa.

,58) He de tornar a insistir on .La unitat d'aquest tre

ball amb el meu ante'rior sobre H0�tafrancs •. Cf. Carleé

Carreras, gs>stafranc3z un bar�:i._Q_���arcelona, Ed. Selec

ta, Barcelona, 1974.

59) Mercè Tatjer (n.ota 56) dóna aquesta d enormnac í.ó

que .l í, he. m.n lLe vrrt a les cases que
: resten de la .pLarrt a

original d e Lo s e g'l.e XVIII encara de, do s pisos, o a les
.

de tros fruit de In mod:Lficació .renu ra Lí t.z ada durant ell_.' •
,

XIX.

60 ) ·r�'.óS tracta de la r e sj.o s ta nQ 18 del manuscrit Cl-

tat a la nota 5. En ella p od ern notar com l'informador·

VlVla més a Barcelon& que a Sarits, ja qU8, per bé que
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o.s s euva.Lu ¡',ue -t ot es l o s ca se s del poble tenen un sol

�uposar com El minim un� coordinació d'iniciatives.

Cas totalment absent �l barri, si no és les quatre ca

ses i�uales del carrer del Vidriol a una escala molt

redu:Lda.

pis, remarca que malgrat aquest fet s6n còmodes; aquest

"malgrat" supo sa una c ompa.r-ac.í
ó

pensada i no forrnuLada

amb cases de més piS08, que' I'o r co surncnt havi en d'ésser

les que tot el dimlit començaren de const�uir-se a la

c i.ut.at de Ba r-c eLoria , IJlef)_nt aquesta. resposta hom

trob� a faltar cs'Ludis de detall sobre la casa obrera l

Le s seves j.1cr"t\;nèJ.Jcies i oY'f:i:.lnitza.ci6, e s tud i que hauria

estat ben imrJortant en el nostre treball que tracta d'un

ba rr í, "OhrE)r". };ntre tant, però, v o l.dr i a destacar, a

tall d'anècdota si, voleu, el paper tan iml_,ortant que les

caixes i calaixeres jugaven en teJt1ps arrt i c com a sirn

bols de rLquc sa , elles i llur contingut, que solien

ésser la dot obligada de les rioies, si Lés no de les

r i que s , tal q o m he p o [�ut e omp r ovar en 1a l e e turad e 1 s

c ap I t oLs mat r imon i.a.Ls dels Nllntadas.

'61) En aquest sentit crida l'.atenci6, per exemp l.e ,

l'obra Ja citada de Ramon Ms AlvarGonzalez Gijón�_in
d�_striali�_�teión y crec irni ent o urbC.LL10. Ed. Ayalga, Gi

jón, 19��) on hom pot comprovar com en el creixement

de la capital industrial i comercial d'Ast6ries ha tin-'

gut un gran, impacte la iniciativa p�blica i la cor�o-

réJ.tiva de les grQns empreses. En el terna de la casa

o ur o ru d c n L�.LC:':L el C8.:J tor çu or j_ginal (lo 10:3 ve Ludud eLaa"
,

.

-rna.Lgr-at les c ornpa.r-ac ion ... .1 a[:1b ols, �OUl·t� del Mancl1es

.t e r de 'l.a primera revolució indu�:1trial- i quo sembla
,

,
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04. L'ESPAI JURIDIC DE SANTS.

nUn ambito territoriül no es 8610

un e apa e i.o gcograficamente determina

do. Es una delimitaci6n especifi�a
de la sociedad. Expresa unas rela-

e i.on e s 'de producción, una forma de

aplicar la .te c noLog Ia a la na turaleza,

una trud.ici6n cultural, una red de

rèlaciones de po ri
é

r , una' historia

y una préictica cot i.dLa.na , };ero eL

conjunto de esas cxpresiones no es

la r-eproduc c
í ón "en p e quei,o

" de !ho

que és la s oc i c da d globàl "en grand e v
,

Es una expresi6n especifica, según
el desarrollo hist6rico del conjunto

de e80S procesos en el ambito terri

torial determinado".

Manuel Castells, "IJa' cuesti6n munici

pal" a Argumentos, l\�adrid, març 1978;
pàg. 31.
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En l'apartat segon d�l prlmer capitol de la prl-

.

mero. pdrt. li' aquest trebl..l.ll Ja han es ta t tractades a bas

tament les r-e Lu c í.on s entre espal ur oà i· política a nivell

general. El nnrc tebric 6s dories ja ben dibuixat. Dintre

d'aC111c:st :ac rc 11.8[11 situat l'anàlisi dels agents princi

pals ·que han actuat a Sants al llc_::¡_,rg dels temps, prOl)ie

taris de1:sb1 i infulstria1s. Hem intentat esbrinar el

seu origen i el seu desenvolupament per et comprendre la

sevcL acció sobre Sants. HeHl vist com ara'uns ara uns

altres eren els e Le.nent s d.ecisius i co.n estaven re.lJre-

.

s e rrtat s e n 1,;8 estructures del poder local; no en va 'algú

ha dit que-. la història del mun
í

c i p i era la història de

la fo rt i.f í.c ac Ló d'un ba s ti ó burgès (1).

_l�l'(!C t.i vamc n t, per bó que moltes vegades ha cos

tat de. sabor quin era l'ofici dels regidors, ja les pri

mo r e s notícies, indicàven una r-e pa r-t
í

c í.ó del poder local

entre pag e so s l comerciants. (2). Hem vist també com amb

l'impacte de la industrialització els m�s grans propieta-
ris rl_rals, primer de tot simplement "pagesos", es con

vertiren en propietaris del sòl, plenament .i rrt e r-e s sat s

en el creixement del poble. Ai�i, ben aviat propietaris
del sòl i comerciants, que de vegades podien concertar

e l.s dos papers en alguna persona i:ndividunlitzada, es

repartien el poder local, formaven l'oligarquia, dominant,

reprirtida en �ls bàndols caciquistes de .lavavs, entre

"liberals" de Comas i masferrer, rep.resentat·s al diari

El Porvenir de Sans ,(3), i els "conservadors" de Planes

i Sasals, r e pr'e s en ta t s el breu temps que existi per la

'revista setmanal J ... o de Sans (4); aqu o s ta alternància

. / ..
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no assoli la inlport.ància quo .t ingu
é

a Barcelona, és clar,

però tdmpoc la del municipi vel de les Corts, que sembla

que l'ou .ieu de Corna s , fins al punt que donà nom a la

pl a ca de la.Vila (5). Al vol tant d'aquests sectors do

minanis s'hi mbvien, 68 clar, una sèrie de professional
i intelectuals que eren els difusors de la ideologia,

entre els· que.I.s a Sants hem vist qu e els metges jugaven

un paper capdavanter.

Hem anomenat a Josep Saltor, fundador de l'Ate

neu de Sants, metge nat a Ribes perb que s'instal.là a

Sants, .: .. 1 carrer del Sant Crist, 17, on nu sque r-en els

seus fills Octavi (6) i Màrius, el metge que heretà el

c onsu L tori de son pare; el fill gran, Gil, e1'1 canvi, ha

VJ.a nu t a N1aç:anet de La Selva on havia. exercit uns anys.

HerJ.1 citat també Prancesc L'l au r-adó, el metge de "La ESI)a

ñall, que té la seva c1inica al capdamunt de Collblanc, al

carrer de R.o[;er, número 1 (7). I,. sobretot, Jacint La

porta, metge també, però l "h í.s t o r íad o r- de Sants per ex

cel.lència; l1etr�ferit, un dels homes de la Renaixença

catalana, el que més féu probablemente per a donar a

conèixer Sants entre els medis intelectuals i catalanis

tes; nat a Sants el 1854 i mort a Torrelles de Llobregat

el 1938, l'hen vist darrera l'Ecb de Sans i dels jocs

florals de Sants; home de la J..Jliga, fou regidor de Bar

celona per sant Andreu, molt citat pel seu correligionari

Carreras Carid.i., que ens parlà t.arnbé d'un Enric Laporta
-no sabem si fill o germà de Jacint- gU8.yador d'uns jocs

florals de la Bonanova el 191) amb un proj.ecte de descen

tralització mun i.o Lpn.Ls del qual Ja j.a r-La.rem (8r. Aquest

. / ..
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Enric Lap or tu fou p r-e s i d errt ;de l 'Orfc6 de sants els

primers anys de la seva existència; germà de Jacint Sl

que era, perb, �rancesc (1857-1300) mdsic, al�lnes COffi-

"

dl-I f t d l
"

orf e 6 ( o ) •p o s i c i on s e qua. ..

"

oren can a es per ':;

Metges lletraferits, conservadors, afiliats a la

Lliga ben aviat' de la seva. fo rmac r ó, . S6n els intelectuals

que a �ants poden il.lustrar allb de Gramsci dels inte

lectuals de tiptlS urbà d e l.a quals h., dit que "se con

funden cad� vez m�s con el verdadera estado mayor de la

Lndust r í.a " {lO), que en aquest cas potser podria ésser

ampliat a la classe dominant 'més general.

Efectivament, els industrials hem vist que també

estàn fortament integrats en les estructures de poder

local, però no tant et nivell de Saúts, on deixen fer a

les oligarquies particulars, sinb a nivell de Barcelona

i de Barcelona regió, més d'acord <llI1b el desig d'orga
nitzar el territori�mercat que �s el que necessiten per

al bon funcionament de les seves fàbrLqu e s , e ap ec LuLment

els grans industrials. Els hem vist així plenament inte

erats, ,3. vegades fin s i tot- personalment, a l'ajuntament
de DarceIons o de l'Hospit�let, i completament relacio

nats amb La trama 'lo les poqu e s famílies de j"rtcs del

vuit-cents i del nou-cents que dominen l'economia catala

na i part de la de l'Estat. Per contra, 'ni els moments'

prj,mers dels canvis revoluci naris no hi hem vist mal

representades 1es classes populars, i Ja veurem a la

part tercera com, apartades pel sistema elect�ral, l'ó
nic moment de eonil í.c t e fou l'a

í

xecarnent contra les

. /..
,



�05

quintes el lc/lO en que c r c.n.i r-en cu la vila l mataren

l'alcalde seg�n, ,dei�ant ferit l'alcalde.

Des de l'ajuntament, els qui hi han �stat han donat

for ça 18 gu l a1 s d e s i e;ni s 11urs en la pro d1.1 C e ió del' e s pai

urbà, com hem anaLi, tza t al capítol anterior. Ara anem a

anaLí. tzar .un aspecte més abstracte, però potser més' expli
catiu que 68 la producció de l"�spai juridic a Sants, pro�
ducci6 intimament lligada a una concepció -conscient o no-'

de L" espai urbà, que només pot Lrrt e r-pr-e te r= s e des del marc

general que eSDentaven en començar i 'de la concreci6 resu

mida que acabem d'intentar. �s clnr que nn un municipi pe
tit com Sants, aquest camp d'investigaci6 �s més aviat re

dui t, Ll.evu t d'una qUestió clau, l'agregació a la qual

d e d i.que m bà s i.caraen t el sogon apartat.



04. Ol. LES DIVI�)IOTTS Dg JJ'ESPAI IN�:ERN.

l\�entrc Sants fou un nucli o municipi -segons

les �poques com ja veurem a l'apartat segUcnt- eminent

ment rural es compr�n que no tenia cap necessitat de

dividir e l s eu e spa i intern. Nila re s j) o s ta al Cllie s

tionari de Zurno r'a (.11) de 1787, na el mapa del terme

(12) de 1b)3 no fan cap esment a cap mena de divisi6,

tot i quo, com hem vist constaten l'existència de nu

ci
í

» d,u p o b l.u c ió d i.vc rno a , don o tres segons l'any.

La'prlfficra vegada q�e trobem esmentada una di

visió en barris és a l'article Sants del diccionari de

Madoz (13), que per la descripci6 de "La Espaiia Indus

trial" que fà hem datat entre 1853-54, malgrat que ofi

c i a.Lmo rrt l' e d ic í.ó acabà el.1850. Els quatre barris que

trave sia de les Co�ts i Marina. Com que en començar

diu que en hi ha quatre hom queda un xic confós, ja

que no pot ser que la travessera i lVIarinavagin junts

Ja que s6n els més allunyats. Més lògic sembla l'ngru-'

parnent que en dóna Ca rre r-a s Candi (14), tot atribuint

1& divisi6 al 1857, sense indicar perb la font; ell

parlé:. també de quatre barris, però els agrupa diferent

ment: "Es81ésia o Sants pròpiament dit; Bordeta, Carre-

cita són els segUents: iglésia, carretera, Bordeta,

. / ..



terê-l y Travésia de les Corts y Marina". Més lògic que

un dels barris sigui el de la carretera i travessera

del e s Cor t s, vo ra e ls,alt r e s' ; t a.nbé s eri a 1 ògi e que

dat�s del laS?, any del primer cens que obligaria ben
(

segur a realitz¡ar alguna divisió a dmi ni s t r-ativa -hem

pogut saber, p e r- e xcmpLe , que el c ens de 1877 obligà
a numerar de nou tots els carrers de' Sants- . 'L'únic

problema és que si dat�s de 1857 ,la divisió voldria dir

que l'article del diccionari de Madoz encara era més re-

cent, el que seria potser massa exagerat; inexistènts

els documents municipals de l'època, justSl.ment pèls fets

de 1870 que èomen-caven suara, no hi ha m3.nera de poder es

tablir tina datació definitiva.

Al treb�.lll de «Jaume Bellmunt (15) hem trobat e i. ....

tada una estadística de població que reproduim més enda

vant en la qual se ' citen també quat re b.rr.r i s , però de

terminats per número, que hem atribuit als mateixos que

8d�pt� an'agregar-se a Barcelona; soc conscient perb

que E:LqLlcst,:;, esdiaclística que no he ,pogut consultar de

manera directa fa refer�n�ia als quatre barris d� Madoz

i de Carreras, que Victor Balaguer (16) també c i ta .i gual ,

La comparació al.s ba r-ri u numèrics posteriors no és doncs

massa de fj_3r.

L'única divisió que hem pogu.t o sabut trobar als

acords mUl1icipals de Sants, en els llibres conservats,

és una de dol.1egis electorals per a 1870, aprovada el

5 d'octubre d'aquest any. Agrupa la poblaci6 electoral,

que com comentem m6s endavant inclou njm�s a un 18%

. / ..
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ap r-ox i.m.c darnent de l,,:. població total, l ho fa en quatre

col. l e g j_ s, 'p er ò e l e ri ter i és'més c<. v ; a t el e e O n S e gu i r

un nombre semblant d'ele'cto1"s, situat en' torn del 550,

qu e no JJ-1.S de· r-e f lexa r quaLs evo L divisió administrativa

J2w que s 'hi agrupen c a rr e r-s sense continuitat espacial.

Per a conèixer bé, 18S divisions internes doncs

.cu l. arribar als temps de l 'a{�regl:Lció, per LLIs quals ja

trobem definicions i deterúinacions als Anuaris de la

c i.u t a t .ie Barcelona d e l s començaments de segle, especial-'
ment '.11 de 1906 (17). En el moment de l"agregació, doncs,

l Jal ruat e ix e en s de 189'"1, s: Int s fou ine 16 s a1 di s

tricte setè, del quaL no s 'ha mo gu t fins avui, per bé

que el d i st r i.c t e SJ. que ha experimentat diverses vCl.ria

Clons. Degut al fet elf; que la llei e spanyo La impedia

Cj u o C 8.'p inuu i e ipi de' l'e s tat , 't ingu é s In é s de d eu el i s't ri e -

tes, com criticà Tevoltadament Carreras Candi, (18), '

Sants" ,que durant 'la breu agregació de 1883-84 haví,a

format ell sol un districte, havent-se de fusionsr en

un ,Ge sòl els d e la Llot ja l el Born (1:;), hagué d'in

cloure's juntament amb Les Corts i Hostafrancs en el

districte set� que esmentavem. Cal tenir en compte que

IIostafrancs,com_prênia també els sectors propers de Bar

celona, de l'esquerra do l'Eixample, Sant Antoni i Poble

sec, dividits en quatre barris administratius anomenats:

Canteres, Parlament, .Arrepentides i Rocafort; als quals

cal afegir altres �os pròpiament hostafranquins, els de

l'Àngel i de, la Creu Coberta. Les Corts era dividit en

tres barris més i Sants en tenia set més, en total set

ze barris adrm.n i s t r-at Lu s per al districte VII •

. / ..
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En e.que sta divisió .que perdurà, fins als anys

de lt,. prlInera dictadura, e l e set barrin de' Sants eren:

l e l', 2 ó

n , 3 er, 4 t, ]'Fagòria, l\¡!arina' .i, Arsenal, e or

r-e np onerrt els quat r-e p r i rne r s apr-ox.i rnadument afs que més

tard foren anomena ts Santa NJar�i_a, Ee j aría Industrial,

Collblanc i Tena. La linia divisòria entre tots quatre

passava per la c�rretera i per l�eix Galileo-Olzinellés.

l'extrem delimitat pels carrers de Vallespir, Witard,

r'i e r'a de J\lagòria -després Bernat Níet:;e i avui Infanta

Carlota- i ma.r-qui. s de Sentmenat. Marina corresponia al

ao c tor entre ols I'c r-r'o c a r-r i La c'LtuJ_íLJ'1f3 i la mun tunya

de Montjuïc; mentre que Arsen�� ocup�va tot eJ. sector

de rl�ar:Lnrl fins a La mar, al qua I donà nom una d' aque st e s
.

t J l
.

C'''-r: ,... eta na a.i , clClon"J m i L i tars.

El prlmer cens despr�s dels canVlS de la dicta

dura és el 1930, en el qual el districte set� ap�reix
ja molt reduit, mutilat per tots cantons, llevat del

nord-occidental, per la banda de l'Hospitalet que encara

avui segueix inal;terat. Efectivament, han desaparegut

ja' els barris de Parlament i Canteres" per bé que encara

segueixen com a hostafranquins els de .Rocafort, Arrepen

tides, i els autèntics de l'Àngel i de la Creu Coberta;

han d e sapa.r-egut tamb� els tres barris de ,l'antic ffilu1ici

pi de les Corts; i, sobretot, he estat mutilada Una part'

del terme de Sants, els .ba r-ri s de Marina' i de l 'Arsenal,

que Ja s'en d e svincuLen per sempre més .p e r a s e gui r

camins diversos. Quant a la divisi6 interna es manté

pràctic2ment igual, amb variacions de superficie molt

. / ..
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petites, essent 81 barri nQ 5 el de Santa r.Jaria de

Sants, el nQ 6 de 1 'Esp(:�na Lndu s t r-í.a l , el nQ '7 de Magb

ria,. el nQ 8 de Collblanc i el nQ 9 el de �rena, essent

s empre La carret eret i l'e ix Calil e o-01z inelle s l e s lí-

nlC::8 divisòries.

Aquesta nova dj.visi6 durà relativament poc, la

n ovu d i.cl.a du r-a d cI nou-cents havi.u d e deixar tumué la

seva irnprompta administrativa. CCLl tenir també en cómpte,
c orn hem dit al ca p ít o L anterior, que l' c spu i interior

JLL ,era gairebé tot edificat i que la e .iut at de Barc elona

::iefl:Uln creixont amb ro r-ça .. Aixi, e s s crit alcalde de Bar

celona el ba r-ó de 'l'e r re.d e a , el 22 de. març de 1949 fou

apz-ovu da una rio vu reorganització muni c í.pa L que entrà en

v.l�:or el. novembr e d c.l mu t o ix any; els districtes havien

pogut pujar a dotze i .e1 setè restà compost nomós per

set barris adcu rti.st.ra t iu s i s oturrt.a vuit s ec e i.ons cen-

.sals, que encara avui són vigents. Quedà aixi el distric

te circunscrit als barris de Sants, Hostafrancs i la

Bordeta, tal com deiem en començar, essent ara l'o�dre

dels barris administratius su.nt s encs el segUent: 3,

L'Espafia Industrial; 4, Magbria; 5, Collblanc; 6,

Tena; i 7, Santa Maria de .sant s.

R�sten pràcticament invariables les mateixes

d i.v í.a í ons internes qu.e foren determinades quan l �agre
gaci6 el 1897, nom6s els districtes han estat un �ic

ajustats al 6reixement de la. ciutat; els barris de dis

tricte en canvi, amb aquest creixement han igualat les

seves diferències superficials en diferències poblacio-

. / ..



na I.s ara, que en l "act1J'J,litat són rno L t ac u sa des . Aixó

ind.ica d'una banda, i a' nivell de barri, una manerú d'ad

m i.n i o t r-a r ue n a t Lunv.rda d o t e n p r o o cu puc a on s locals, del

desig de l'er s c.nb larrt s realitat i aduu.ni e t ruc i
ó

: de l'al

tra p c r-ò , i a ni ve 11 gçncral de :Care el aní i de tot l 'Es

tat eS,l)··nyol, indica tarubé quaranta anys sense p rà c t i.c a

electoral, que feien irincessaris aquests 'ajustaments a

la r'euLiLut , Aq. est du rre r ;',01)octo V'� qu <lar pa l.ó s ja

el 1�67, quan el segon refercndum franquista, en que

Esta i:[stj_ca mun
í

c i paL va haver do treballar dia i nit

pe r a apuntar el s poc 3 que vol ien votar o qu e pell saven

quo ho hriv
í

en dl., l'er, no, per C01 .ac i e nc La és clar! Per-ò

més. ho va quedar encara el 15 de j uny de 19,7 'en que

mi:Ll.r�r<- t el tc;�'l],ln (10 r-ev i s í.ó d e L i,aJlró les cues a estadis

tlca eren d' epo ca . H'i hagué una diferència :fonamental

entre les dues dates, p c r
ò

; quun el referendum els :fun-

c a ona r.í s trebé-LJ_laven .d e gust -quan el 1':)72 copiava el

pa dr
ó d "Ho s ta ír-an c s enc a ra en' pdrlaven- i que consti que

per a ells t re buLl.ar de gust és una gran 'cosa; .

el 15 de

junyen canvi les, coses no rutllaven .••

Aquesta p3ssivitat en el camp de l'administrdci6

contrasta vivament amb un altre fet de base territorial

també: la divisió pu r-r-o quia.l , Sants des del 1846 comptava

amb parrbquia _prbpia que incloia quasi tot 'el terme -lle

vat d "un sector. de la Bordeta que pertanyia a Santa

Eulà'Lia de Provençana, en terme de l'Hospitalet- ��s

l'antic sector d'Hostafrancs; fins a començaments del

nou-cents no veié més que l'erecció en Jarròquia de l'An

gel Custodi d'Hosta rancs el 1877, i més cap aqui les
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tenecies cle Port i de Col1blQDc. Durant el franquisme
en canvi, des de 12. creació de �ant Medi r., la Bordeta

el lj4"j, n'h,.n a}hlreL;udc:J cinc més acafant part del

seu t e rme , exc Luc í.vamcn t -com �)unt Isidre, els Dolors,

Santa �.lecla, 0�Lnt Joan JVlQ cle Vianney- o c ompa.r-t i.rrt=J.o

amb d'altres sectors -com Maria ]V[i tjancera de totes les

Gràcies-. Si l'admicd_straci6 I11c¡,terial hagués estat tan

a tesa com l' 8 0:>.1) .i r i t ual •.•. c r-qu
ò

hom n., de pensar que

a Sants, malgrat l'etimologia -insegura-! del mot hi

h. ... d "hav e r tarrt o de cossos com d'ànimes .•.. o són gent

més pcc ad o ra els obrers? •



04. 02. nE LA 11\ -UEP:E¡TDÈNCIA A IJ' l' GREGACIÓ.
_._----- ----"-----

Les jurisdicbions territorials anti�ues de Bar

celona l dels pobles del' seu p l.a és un t e.na poc clar

encara l que aqui ens interessa massa marginalment per a

tractar de donar-hi alguna llum. Com és obvi a prlmera

vista la relaci6 amb Barcelona sempre ha estat d�te�mi

nant; tenir un vei poderós d6na facilitats però també

sol supo su r inconvenients, un d'ells ésser absorbit

fàcilmertt pel �eix gr6s. l així degu� ésser la mctJor part

dels temps hist�rics. Hi ha qui ha parlat d'un Sants

dIta-medieval important, tot i assegurant.que l'esglé

sia de la vilanova del Pi, Santa Maria dels Reis, havia

pertane;ut a la jurisdicci6 de Santa Maria de Sants,

havent-se girat després les tornes (20). Cosa for�a ln-

versemblant i en tot cas poc relevant •.

Els fets semblen ésser que Sants era l'extrem

o c c LdcrrtuL do 1 'hor�t i v:i.ny·Jt de Darcclona, ols 1ir.ni ts

del qual rnu i, han pogut ésser precisats (21). En els

fogatges' del segle XIV apareix Sants individualitzat, el

que podria voler dir' que llavors gaudia d'una certa in

depend�rcia, però les xifres de focs s6n força reduides

per a que tin�lés ú ssa importància. Abans, el 1275

havia estat rlosvlÏ!n u.lat de les franqueses del Llobregat,
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t e r ri tori ex e !l1J) t d e de t e T'llti n ELt s t :c i but s , a 1 CIua l I) ertan -

�rué un t ernp o j un ta.r cnt amb Santa Creu d' O.Lorda, Esp l.ugu e s

(lo TJ.Lobrc{(-..1.t, �3ant JOLLn D08p:f, C01'(18118. de TJlobr8gat,

Santa Eu l.à L La d e Pr-o vericaria , San t Bo i de L'l.obregat , Sant

Just Dc rv c r-n i les Corts de Sarrià; u qu c s t s dos du r-r-e r s

foren éls únics que servaren les exempcions fins al se

gle XVIII (��2).

Durant tres centúries, doncs, _pertangué al terri

tori de Bar c o Lona i n o r-ma l.rnc n t Lu :JOV;'L eSCQSSU poblaci6
hi cru. SLl[n�IJa, al cnntrari d'altres llocs del pla; ja

h crn dit tCLíilhé q.vc e c Le sí.à s t í.c auierrt depellia de 1.' esglésià
del P'i , i això fins 8. mitjans del vuit-cents.

Qu.an guirebé tots 81 nuclis del pla assolirün la

independència, amb cl' d8cret de Nova Planta, en la des

cripció del c o r r-e g í.merrt de Barcelona el mateix decret

diu UG' Sants: "Es lugar. Su s i tuac iSn es llana. Sus casas,

hab i tant e s , ju r-i ed i.c c i.on e s , y 1inderos van con Ba.r-za!",

(23). Fins al moment de la independència. doncs, arrossega

l'assimilacj_6 amb la capital. Des d'aleshores però actuà

Ja com a municipi independent, del �121, com ja hem dit

poques noticies en hi ha fins al le68 ja que tots els

papers cremaren el 1870. Els documents parroquials tamb�

foren destruits i només en resten les noticies q1.18 en

salvà mossén Casanovas, que tant aprofità Laporta i que

tant hem aprofitat nos¿ltres. Ja hem dit que Sants era

un municipi força indocumentats.

. / ..
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, A partir de l'expansió de la indu.striali 't za c Ló ,.

sobretot pels poblcs del voltant de Barcelona, con ençà

de plLntejar�se el prob10ma de l'agregaci6 (24). Curio

ouinc nl. ics COL'"t3 so d e fcnuà amb la indústria -1:-'1, fàbrica

Uatlló que tot just s "h
í

Lns t a l s Lava llavors, creant és

c Lnr f o r-ca llocs de trebo.ll- de l'agregació decretada per

·tenir menys de dos-cents veins, el 1867. Abans i tot de

qu e 1'lJ.CY'c;g<..Lcj 6 però ap;, regués cow j, C08a c f e c t
í

va, 818

pobles del pla r-e s p i r-av en prou bé la superioritD,t d e Bar-

· c e Lo n J. '1 Deu cxpn.irs i o n.inme , e apcc í.u Lment a pr.r-t i r del

185) <::Ll[lb l'enderroc de les mu ra.LLe s , per u incitar-los a

la c o Lc l abo r-ac i
ó

, lTustcunent dos anys aban s s'havien aixe

cat ja suspicàcies quan es pretenia de destruir en part

la t r-av e aue r-a , v i.a de c o.uun i.cac íó que ajuntava tots aquests

p o b l 's.

Gràcia, el I irri c i.p i central, que hav i.» assolit,

¡n{:s tard l'autonomia, però tenia j.r ou riquesa per a de

fBnsar-lo., feia de seu de les reunions de batlles l ré

gidors de ls munic ipis, :di t s ja e í.gn
í

r í.c a't
í

varnent del s

"afores". Aixi el.maig de 1870 signaven una exposició

conjunta sol. licitant que no fos tret 1 '2�rbi tri sobre la

construcció de carreteres; el juny del mateix any unifi

caren Ll.urs .i.mp o s t o s per evitar pe.r jud í.ca.r=ae els uns als

altres; el novembre de 1873 acordaren una d e f en sa con

junta contra el p e r itL d.'atac de la carlinada; o, a un

nivell més anecdòtic, "La ·falniliar obrera de Sansll con-

v
í

dava "las d ema s soc iedade s arui ga s de. las llfueras de .

Barcelona" a les festes de Sant Bartomeu de 1877. L'oc-
I

tubrc de 1881 s'i:niciaren les reunions Ja antiagregacio-
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nistes que es perllongaren enllà 'de l'�grcgaGió i tot;

e l ma ig del 082 di [fj i tir 8n t o. t s e l s u junt e L m ent s - s i més

no Sants, "';CLnt liL rt I ,
les Corts i uLgún més- per tal de

p r-o t e e tu r d<:: Lu pu ja de .l c c contri buc í

on o .i n du s t ria.l,

sobre l�; e a l. i les c
è
duLe o ,

dimissió que no f-ou accepta

da pel governador.

J?erò 1:-1. qüestió més .i.mpo r t.ant , on ju.rav en tots

els interessos era en torn de l'agregació o no. El 6

d'agost de 1876' el p'overnador demanà a tots els munici-

pis situats a menys de sis quilòrnetrcs de Barcelona que

informèssin �i volien aeregar-se a la capital o no. Lla

vors era alcalde de Sants, Manuel Carreras, propietari,

.h orne del grup d e La p o r-ha , no sabem si família ,d'uns

l)urrcru.s urg8nt8r�J que apu r-o ixnn c i tu t s a les actes d'a-

bril de,1870 cobrat vuit bastons de regidor -substituint

els que havien desaparegut. durant L: crema d'el mateix

any-; Ccrrer�s sempre fou un dels partidaris decidits

de l'agreg¿ció. Ell mateix explica set anys més tard:

"ya era p.rr-t i úa ro.o de d i.cha f'u s í.óri , por mas que se tuvo

una reunión de pueblo, y fué nombrad� una comisión para

hucer gestiones para oponerse a ella, habiéndose abste

ni d o el. d.e Lnt erv en.í r- en el· asunto. 11 TJ'agregaci6 fou

combatuda' a Sants i als dem�s pobléS quedant somorta de

moment.

Barcelona tornà a p r e s s i ona r el 1881, tornant-se

a unlr tots els pobles l assolint l'octubre del mateix

any aue el govern es �omprometés a no efectuar l'agrega-
. ,

elO per rei�l decret, sinò mitjançant llei discutida a

. / ..
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'corts, el Que permeteria d'intervenir als representants

pop�l&rs ��et que no fou efectiu, perb fins al 1889-.

Aquesta decisió prou fUlaciosa, ja que és e�ident que

en tot CdS Ba r-c e Lona també tindria
(

ruc 3 força u. les corts

que els municipis del pla junts, sobretot quun una part

de les oli&�rquies locals -� Sants com als de�és pJbles'

cal 81.1.].)080,1'- n'eren també pürtidàries, s e.ubLa que acon

tenta. e s municipis 1 els deixà t r-anqu i Ls ,

Aquesta tranquilitat o passivitat si més no és

el que es d e s pr én d'una r'e un í.ó de tots els municipis que

havia de celebrar-se a Gràcia 1'11 de febrer de 1883 l

a la qual només asistirel1 els representants de Sants,

alguns de San t �Tartí i un de sol de Gràc ia , mancant-hi

e .L s !J e e rotar í. �� u e 8ant l'lla r-t í . i de G ràc ia , que e ren e l s

que actuaven en aquests casos i tenien les actes� i

altres representants·d'a_tres municipis. Nosaltres evi

dentment n orné s en tenim la versió santsenca, 0S· clar.

que pot ésser interessadai perb a part d'aque�ta manca

d'assistència que,podri� éss�r significativa per ella

mateixa, la reunió fou =lualificada d'escandalosa:" ••• es...;

c�ndalo que por m�s que se ponderase la graVedad que re

viste, no se formaria una idea exacta de él 81n haberlo

presenciado, comprendiendo el Sr. Domènech" -un dels re-

gidors de Sants- "que aquel lamentable incidente,· armis

de herir ffiortalmente la cabeza de la resistencia rt la

agregación, impedia que los delegado� de S�ns pu�ieran

continuar representando a' este AljIuntQ en este asunt o ,

tocla vez que, a S11 ent end er , e on o s tua reuniciones sc

cubria quí.za s la al r.rienc í.a -de querer resistir la ap;re-
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�aci6n, y ns! lo indicaba el hecho de h�berse firmada

una expo s i.c í.ón di r ioi da al gobierno y vinculada a vari a s

alcaldias excepto a la de Sans, hace mds de ocho meses

sin que, se hayu dada 81 debido curso a e � la". Hom no

acaba de veure per on podia venir el dit esc�ndol quan

hi ��gué tun poca gent i sembla que tots eren d'acord

Ja q.re més avall diu "las op i.ni on e s .:._ articulares expues

tas po r' la, mav o r-La de comisionados c orrt rariae a resistir

la agregaci6n"; per tant és difIcil imaginar una reunió

tOTIJentosa que_segons l'alcalde, Frede�ic Boatell i San-

tomà, "iba a descender fi hechos desagradables, Sl el Sr.

Diputada a Cortes por el Distri to, de Gràcia no hubiese

disuelt<? la reuni6n". �s evident" doncs, que els, delegats

volen tirar l'aigua del agregacionisme al vi de l'in-

d e pcndcrrtí s.ne i q u e en tron de la qüest í.ó hi havia un

cert apassionament.

Cal tenir ben present, però, ,que qua tracten aques·

tes qüe st i ons s6n els ajuntaments caciquistes de llavors,

que r-e p r esent en només els .i.nt e r-e as o s d'une's classes do

minants contraposades en determinats moments exclusiva

ment. Caciquisme que explica que hom pugui conseguir

fàcilment cartes amb signatures nombro'ses a favor dè

qualsevol alternativa sense que això vulgui indicar un

veritable interés popuLar ; justament la reunió de l'a

juntament de Sants fou motivada per una instància de qua

tre signants a favor de l'agregaci6, que havia estat

publicada el dissabte 10 de febre'r al Noticiero de Sans

.,(25) i tenim noticies de que � tots els pobles s'en

presentaven d'escrj_ts d'aquest til)us. Tamp.oc cal
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oblidar que els qu e acs i s t i.en a aquestes r-eun i.on s eren

:funcionaris l càrrecs municipals que hi tenien coses

ben concretes a guanyar o a �erdre �mb l/�gregaci6 o

no d eLe
i

e eu s munu c ip i s , Caciquisme i Lnte r-é s directe són

dos aspectes a .t en ír- en c ornp t e per tal de mati tzar els

fets en torn de qüesti6 tan c on í.r-o ve r-t
í da : amb'l 'interés

que. avui tenim per E:. una descentrali tzació municipal

seria molt l'àcil inte�pretar unilateralment totes les

OpOG1C10nS a l'agregació, però aixb fóra abusar de la

histbria (26), cosa intolerable, i caure.en la ingenuï

tat de creure que' tots els que defensen una mateixa cosa

ho fan amb els mateixos interessos.

Amb aquestes matitzaciol1s, doncs, analitzem una

nu e a m6[.J Q fons els pr-e pa ra t iu s Ci l'agregaci6 de Sants

del 1883, ja que és un fet original ci tot el pla de

Barcelona, fet que motivà les discussions més interes

sants sobre el tema. Tot el que fou fet posteriorment

t ingué menys importància i sempre feia referència a

aqu c s t procés "voluntari" per pe.rt del municipi; a més

el 1897 ja no hi hagué temps de d i scut i r , maLgr-at el

c ornpr-oraf s l'agregaci6 vingué per un reial decret.

La prlmera agregaci6 de Sants seria final�ent

votada el di;.J 9 el 'abril de lb83, d e spr-é s id 'un procés

llarg de discussi6ns i d'estires i arronces que tot se

guit analitzarem. Però, a tall d'il .• Lua t r-ac
í ó

de llur

conducta vull assenyalar abans qui votà a favor i qui

votà eri contra. Els vots a favor foren nou (27), dels

regidors DomÈ.nech, Olivella, rarreras, Rabadà, Sala,

. /. ·



Torrellc.;.,s, Carreras, Tvlasc.Lnns lli de l'alcalde Frederic

Boat o Ll, ; en c.mt ra votaren eis regidors, Puigcorbé, Bo v
é

,

HCtt_:on, Hosc;ig, Pedró l Escu t
é

: s'abstingué el regidor

Compte.

D'entrada podem veure, doncs, que dels comissionats

a la reunió "escanda.Losa" de Gràcia de 1'11 de febrer hi

a s s i s t .i ren el o s d e! r; Clu e vota ren a favor, l' 0.1 cal d e i Do m è -

.n e ch , i el que s'abstingué, Compte, fet que pot ajudar
a f e r=Lo u-h

í

veure tot més clar que potser no era. A la

discu�si6 posterior s'afrontà l'obstacle de l'exist�ncia

d'acords municipals anteriors contra l'agrega.ci6.el que

els decidi a convocar una reunió "popular" per a tractar

el teJrta, ún i c a C08o.. qve podria donu r força a la revisió

() o I.' I au l' L'llu un L o l'i. o t'u. 1';11 1; J. di nc LlU ui Ó, però, aparegue ren

dues nr2)Lunentucions .í.nt e r-e s sarrt s , Una defensada per un

cl.ntiagregacionista, i�Gcuté, i per un a�reCQcionista, Sala

era. l'aprofitar el' desconcert dels altres municipis del

pla per a pactar una agregació qu� f6s avantatjosa'per

Sants, abans que no esperar l'agregaci6 forçosa i sense

contrapartides. La intervenció en contra més notable 'fou

del regidor Pedr6 -que el 1870 era juntament amb Josep

Sarrt ornà el principal contribuent' terri t o r-í.aü , és a dir,

propietari del sòl- resumida aixi pel secretari: "El Sr.

Pedró se hace cargo de la importància de la agregaci6n

pero desconfia de sus resultados, considerando que los

muchos halagos que por la Capital se hagan hoy a los

puebilios del llano 'para o�tener ella la agregaci6n de los

mlsmos, no sean m�s tarde ficticios, no debiendo olvidarse

q le e on e Lla Sans sera un ext r-e.no de Ba re ciliona a donde se
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i r ii c o Ddu.e i e n el o t o d o lo ma l. o CI11. e a f e c t e y af e e a e11a ,

e x t r:..'Íiando 88' di,��J. que' la a{?;reg'lción es un hecho cuaud o

t;I¡¡!;OS Hiïo:J h.i c c q ue e o d i.c c 1.0 mi!WIO y no ho. podido con-

[J l/ ';1 l i. r .] u ." t; :.1 11 t u L i n -L u rvonci Ó 8 ò I-i. t'I ¡ L
, , ,

., Ol p rr nc a p:l r'lon -

b L o , fl. 11 e no tro 'tx\ a 111 é s una re :J .1.) O rJ tQ u ; n eu nivell; d e s ....

tac a que' desdramatitzi l"tfer, ja que el repetir. que l'a

grc8uci6 68 imminent no fa altra cosa que accelerar-la.

Però, sobretot, sobto, la seva visió concèntrica de la

c i.u tut , tal com era, que rebutjava cap a la perifèria

a.Lló que era molest al centre. El que se li :podia haver

ob j ect.i t
é

s 1lJO no CJ "en u.donu que el fenomen suc e e i a

i'{SLh:',lwent i qu e , r[al.ar3.'t la indepenclència juric1ica,

Sant.J i ;11tr(�8 rnum.c í.p i a pe r ií'ò r i ec havien juga.t ja d' ex

t rems el e L:L c .i utu t; la .ind ú

s tr-Lu en seria un exe np l. e,

(:I¡I (;<;11111¡'1l:i 1"1.:1 u n íl.ll;r(). ! III(:í:, qu.tn n:lrC(ll.ont�·volGué
expropiar. u l.gún tros no trobà cap d:i i':i.cultat, com suc-

c eí onze any;" d e sp r
é

s amb mo t i.u de la prolongació de la

Gran via, per e xcmp l.e , Però aquestes observacions .no

foren fetes.

obrers •. S:informà de la instància esmentada afegint

que d einanuva que l "a j unbarne nt s'adheris a una expos:hci6

a favor, de l'aGre:?:;ació que diversos "propietaris, 'indus

trials" ajr i.cuLt o r-s i fabricants" dirigien a l'ajuntument

de Barcelona; s'informà també de les darreres reunlons

El pas segUent f ou la di ta reúni6 '11 popular" de

l/ajuntament� celebrada el dissabte 17 de febrer del
,

mateix any, 1883�amb assistència de seixanta-quatre

veïns, representants de les "tres classes": per'la con

tribució territorial, por la contribuci6 industrial i
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de Gràci:L, tot p r-epar-an t l'ambient. La discussió no fou

massa interessant, martifestunt-se quasi tots a favor

de l'¡_=tgregCLc�Ló, u l.guris amb preses, Llevat d.e Sala que
intervé com a la reunió anterlor; 8. rel de la seva in

tervenció 88 d e c í.d I d'enviar una c oirus s i.ó a l'ajuntament
de Barcelona per veure que en podia treure -Pedró intBr-

vingué per dir que poc se podia treure d'un ajuntament
tan cndcuLut com 61 ele 18- C8.1)ital-, e ami 8S ió' que quedà
formada per Boatell i Sala per l'ajuntament i per Josel)
3ant0m�l i JO:Jc.p Brugul:,t, pela ve�n8" tots agrcgdcionis
tas, Tl evat de Santomà. Destacà t ambé la intervenció
d'un 'lntiéLgregacionis ta, r-cp r e ncn tun t juctnmcrrt dels

veïns obrers, Felegri Alemany -essent peril16s treure'n
c on o eqüè nc i c a d'aquest :fet-; Lu s ev a intervenció fou

a ruvor d'ampliar les reunions El tot el poble, cosa que
s'acordà un cop fossin coneguts eLs r-e su l t.at s de la

visita de la comissi6.

El dissabte segUent fou feta lm8. �ltre reunió

"popular" ambla mateixa composi.ció en la ql.lal informà
dels resultats de la iliomissió justament Josep Santomà,
resultats que eren trascrits en un document que devia

ésser fet públic. No hem pogut trobar el document, però
és evident que devia ésser força favorable a l'agregació,
venint de Barcelona, com venia. Al regidor Carreras li

va faltar temps per a demanar que fós aprovada l'agre
gació i que fós distribuit el document tot recollint

signatures. a favor. Segui una discussió llarguissima
sense tlrguments nous per cap banda i fou decidi t final
ment de celebrar les reunlon5 més àmplies acordades
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1é1 sessi6 anterior; en nombre de c i.nc , una a cada barri

-:_�c;J.b em de veure qnc é [3 dific il de e onè ixer el s barri s

c1"aban8 (lc 1 "é1gregLlció, aquest cinc uóri els quatre nu-

me ru t s ord í.nal mont , fOGO el l e r,lariría, fins a U1éJ,!'-;
,

s a-

c o rdà t;j,i1lbé QL10 el Les r-oun i.ono només hi assistissin

"ve�:nsfl do Sants i quo to s s í.n prcsidiJ.es por repre8ent�tnt�

d e. 1 "a juntament . Finalment, també fou deci.di t de distri

bui r el document el d oia i e i.li i d e rec 011 i r obe rtarnen t

s i.gnaLur-e 8 (L f'avo r de L' élp:;regac ió.

Aquest procés degué
é

o s e r- .l ent .Ja que fins al

J_Q d e l' f f t l 1- du '- març, e a.ume ng e , no : oren e es e s e srnen t.a es
.

.

reunions, t:.?�l C01fl s'informà a 1,-, sessió de l'ajuntament
del d í.ma r-t s segücrrt , 1J8s reunions foren un I'r-a.e à

s per

¡(u.neu cl'lt�Juj_utèncj_t�; a unu no h i anà nin{sú, 10.:3 altres

quatre junt e!:; aplegaren vuitanta persones -o Sl més no

aquc at.a é::' la Ln ío rma c i
ó

01icL_Ll-; tot plegat, Gi és

c e rt
ç
els mateixos qu.e a les reunions "populars" cele-

brades n l'ajuntament. Sabent com sabem que foren propo�

sades per un representant antiagre8acionista hem de creu

re que s'hauria fet prou propaganda, i la no assist�n

cia seria motivad� per manca d'inter�s dels habitants

de Sants -manda d'inter6s exp�icada per l'hàbit d'�sser

allunyats de l'admini�trac{ó p�blica i en pari tamb�

perqué ben poca cosa els hi anava a les classes popu-

Lar s que poc hi llodien guanyar o perdre llt-:¡,vo-lJS-, i·

tamb� per l'ambient que devia crear que l'ajuntament
recollis signatures a favor donant�la cosa per ja pas

tada. Sembla que a les reunions les intervencions totes

foren en contra, però res m�s. El mateix dia 20 f6u

·,1· · -



p r e s c ntada una .ine t
à

nc ia a favor ,de l'agregaci6 signada

per Domènec Ruisà, .Toa qu i.rn Oller, Jaume' tlas i Francesc

Vo ltu.» -els quatre farno s o o de les ses.sions anteriors- amb

mó s <la' I il dues-c el L e s 8if�n8. t urc s m
é
8 de propi u tari s,

i ndu s tri (.;1.1 s , fetbri cant s, a r-: ric 1..1 ¡_ tors i o b re rs d e Sant s •

Per d i sc uc s i.ó que hi hae:né,' amb ai t.a l.s precedents fou

acordada l'agreg�ci6, atorgant un termini de sis dies,

ri.no u l .ditLunc h:lc[';ilc:nt P .1' t.i.l de pr ,Q8ntar e xpo n i.c i.on a

ell contra .í, po d e r decidir defini ti varne nt i �ja el dimarts

2'1 '1 l"I, 81 _
d se ssi 6 o r-d i.nà'r i.a de l'aj un t ame n t ,

]fu aquesta sessi6 despr�s de discussj,ons aspres

s'atorG<l una 'l)rolonf�acj_6 del termini dotze dies més el

que cns meno. él la :ceuni6 de l'endemà d'acabat el termini,

o J () u' LL br _. 1, u L .L'i r .

L1 el o 1u qua1 j u h e en inel i cat. A l ci

dita reunió foren presentats els documents, a favor l

en contra; (.lI i1") 1. 57�· s.Í.gnaturcs -103 mé s de l.200 de la

prim e ra j_ 11. S t ��.nc i a q I) e l' rom o ell é e L s fet s - rn é s 573 mé s qu e

s'hi havien afegit, a favor- en total, doncs, 2.147 -i

1.432 signatures en contra. No sabem si les signatures

ofereixen ,garanties d'ésser totes santsanques, les d'un

o altre bàndol tenen les mateixes possibilitats, però,

(28), i cal pensar que els contraris s'hi mirarien prou.

Tot plegat de totes maneres és ben poca cosa ja que Jun

tes rep�esenten una mica més d'una cinquena p�rt de la

pOblaci6 de Sants llavors; per a ésser recollides en

ga í.r-ebé dos mesos de discussions és, ben poca c o sa.,

En aquesta darrera reuni6 que acordà l'agregaci6

. / ...



perb, sorti en les discussions un element nou que crec

que és fonuuien tuL a l'hora d'entendre el f'oriam en t de les

posicions diferents,. més enllà d vun localisme s í.mj.I.e o

d 'un rornunt i c í.r.me �ran capital .. Ef e ct ivam cnt , al llarg

cie la dar re r-a d i sc uuo i
ó l'exemple II 'lIostafrancs és

citat c1ivers8s vegades, com a exeuple d'un antic sector

santsenc que éLmb l'agregació a Barcelona el 1838 tragué

molt8 avnntO,t�cs. J'acsenyal� que gaudia de les mateixes

cond j_ e i o n s dela r e st a el e la c iu t L.Lt,lI eva t d e l' imp o s t

de consums qlL8 era més baix, ja que els burots eren a

la futura plaça d'Espanya, i aixb afavoria notbriament

el c orne r, (2C)).. Aixi. donc s, podríem deduir-ne que els

c orue r-c iunt s eren mn j o r i tari amerrt favorables a l'agrcga

e ió pac tada així e om el s .í ndu s t r i.aI s =ncm amb que també

d o v.icn Ó(lf.JOr d0u:j-c:n;_1.t� o i o uor{Jcrci�).nt8- i els "clients"

de l'oligarquia b:....rcelonina; el grup més contrari sembla

que havicn:d'ésser els propietaris del s�l, i l'actitud

de Josep Pedr6 i de Josep Santomà ho confirm¿ria; els

propietaris podien temer un augment de les imposicions
i majórs dificultats eLl la construcci6 .. Les classes po

pulars és evident que no anaven a guanyar res i que més'

aviat hi perdien amb l'allunyament d'un centre de deci

sió per petit que f6s; és evident, però que en aquells

moments poc ho podien veur-e i poc ho d ev i.en valorar de

varrt d'altres problemes majors. .La presència de Pelegrí
A'l emany es fà difícil d'interpretar ja que els treballa

dors eren més susceptibles tamb� d'&sser manipulats,

sobretot pcl� seus amos.

.. / ..



Aixi doncs, Barcelon.J, ac c e o t
à l'a;-(I'ersació vuit

dies' després el 17 d'abril i ho 3.1JrOV¡3,· la d i.putac i
ó el

5 de ma i g s e güe n t , c ons umant= s e e l primer d.e juliol.

Acaben en aq uc at rnorncnt les no t f c i o s cle les ac t e s,
é
s

clar perb en Carrer�s Candi resumelX així els esdeveni

ments p o s t e r i o r s : "Immediatament esclatà a Sants l'a

mor a III independència municipal, y, fundant-se en la

f'u I t.¡ d'unanimit:_l.t dels vehins por r ca L'i sar L 'agre;,�<1ci6,

aquo st�:t
.

s
'

ariuLà l;e r R. O. de 12' de Jul Lo I lSèj4, rec 011.8-

ti t.u.i en t-cae en mu n i c i.pí. autònomieh lo 31 Juliol 18b4."

(3O). Pabre i H u.ert (.L s (31) h o exJ..L iquen a ixi: "L
'

al e a1-

de nin::_; i (110.111 e t de' Bare e I. o na va anar a Sant s i hi pro.:

nunci!" els 'seGüents mots: "Ya no hay bar-r-e rao , d e sd e

hoy lo que la naturaleza habia unido lo hu unido también

I.l.L .!_I\Y"" L:.L n.i turt i. j_,; 1 l e i no Io r-o n j.rou obatac Le s

com perquè el m.i l e s t.a r creat a la població no menés El:

un� revisió d� l'�neEi6, i pel 1�b4 Sants tornava a és

ser indepenJent, tot elegint un nou alcalde, Emili Cros,

a qua hi ha dedicat "lm c ar-r-e r cle la barriada." Efectiva

ment, Emili Cros i Issae fJU el primer alcalde despr�s

de l'anexi6, més tard un dels components de la comissi6

antiagregaci6 en repres$ntaci6 de la contribuci6 tet'ri

torial; el carrer possiblemente degui el seu nom al ln

dustrial, per bé que podi en é sser f'armL'í.a.r-s , Ja que el

l8t\8, a la guia de }i'iter (32), quatre anys d e spz-é s d'aixp
-i la guia deu ésser escrita d'abans- ja hi figura el

carrer <.le Cros.

. / ..

A c omen çarnerrb s del 1-089 sembla que l'antiga uni

tat anbí.agr-e gac i on i.sba dels mun.i c i p i.s del pla s 'havia
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f f.J I

recomnosa t
.

"Lilla mlca.
J.

devien tornar a ésser

fo ,:'tes j[..l qne el 30 d'octubre de l'any anterior a Sants

'h;::"vi�l c ct.c t to rmada una comissió "de defensa contra L 'a-

�l'eGació",' COml)O�3(.lU.[l per l'alcrJ.lcle, .Io s ep l'Ilarsa1, i pels

re[;J_dorf3 J08l�p Hodriguez, Antoni l¡)er:c'er l Cebrià Sabater,

1J81 secretari, l'arqu.itecte municipal i cinc representants

de cada una de Lo s 't r e a "c Las se a'", t.e r-r ib o r-LaL (Josep San-

t.orr.à i Gelabcrt, Didac Domènec, Josep Nubiola i Esteve,

,Prederic Boatell j_ Santomà i 'Emili Cros l Isaac), indus

trial (Jaume Solà i Alsina, Josep Badia l Llaveres, Joa

quin �ujol i Deop, Josep Escuté i Pàmies l Josep Rovelló

.i Grafíén) i veïns obrers (Isidr'e Balasch l SerrO:himê:l"

J'osep Va l.Lc o r-ba , Po r o Pons, Pe Le gr
í

Al.eu.any i 1'iliquel II'er-

ra ter) •

Ja el 3 de p;í_;ner de 10.89 el regiclor Rodriguez in

lorw,\ d
í

unu reunió de batlles del p la , .a la qual no n.s

sistiren els el "Ho rta , Gràcia ni Sarrià, -aqu e s t municipi

serla separat de l'expedient d'agregació ·tre.s anys més

turd- l on acordaren una nova estratègia contra l'agre

gació. Le s propostes pràctiques eren em tar els diputats

i homes dels partits per tal de trobar influències a

lHaÉii·iy., en el mat e í,x sentit els comi tés locals dels par

tits havien d'excitar els caps llurs, per a pressionar el

govern i l� premsa,- els ressorts del caciquisme eb marxa-,

fer una fotor;ràfia del pla lImos-Grando que no existe la

confusión de térmj_nO!3 murrí.c í.pal e s tal como lo pr-e t end e

Barcelons.I1, i nomenar'un agent a Madrid, pagat pels di

versos ajuntaments, per tal de defensar-los a la cort.

Aquest darrer punt , 1 'haver de pagar algú va desplaure

. / ..
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més ".:.uc c a.p , l entre això i t "a iuny de molts d'agregé1r

-se feren qv.e s'acordés de remetre a l'afer a la comis--

'si6 no�enada l'any anterior, per respectar les regles

'!LllJrnocr?l.tiqu.cs". L
,

tirgurnr3nt d e 1 L'I, fotografio. el trobo

ci e 1 i c i 6 s, V8 el és ser. 1a incor fJ o ra e ió de 1. ,p 1.'ogr ó s tec

nològic a lCL Ll.u i.ta contra l'agree8.ció. El que si fou

re,:'vli tzat pels municipis dins d'aquest any fou una maru.«

:1:' e f3t'1C :t.l) ant iacrec:rlC ió -a Barc e Lon.. ,
. d. 8"Ov crn civil,

que segons Pabre i Huertas (33) congregà 40.000 persones,

i comptava. amb alp;Lules, pancer-t e s de Sants, o Sl més no

sobre Sants "La agregació fué la rnuerte de Sants (sic)
en 1083(,' "Sants (sic) sin distinción de clases protesta
e ont ra la agre ,�;8.C i

ó
n " •

.La prc::v:.i.6. cup a L'a[Sre{jaci.6 era cada cop més

forta pero; Madrid que sembla que no la vela amb massa

goie: aprofità la man i.fc sbaci ó.npo r- a prometre que es

faria sensè sorpresa com ja hem comentat. A Sants els

regidors n'eren majoritàriament favorables i sembla que

només els f r-enava una oposició popilar de la qual no

trobem prou,testimonis. Aixi l'ajuntament votà novament

l'agregació el 1891, sense que arribés a tenir cq.p efec

te. Els lets més conflictius que empenyien a l'agregaci6
·eren els problemes.de competències entre municipis en la

constn�cció Je l'Eixample, fet que no afectava gens a

Sants; Baztc eLo.na r-e que r-i.a de Sants sobretot la pur-t de

IVI.�rina on sorgirien e I.s pro jectes de port franc, la cons

trucció del cementiri o els primers camps d'aviaci6.

Respecte a l'argument de Fabre i Hue rta s r'e p e t e ixen de

"r e cupe r-ac i
ó

d e I.s impostos industrials que havien emigrat

. / ..



amb l'èxòde les fàbriqtes" (34), si més no per a Sants

no i)ot 6[-;:..--;er mu c ca vàlid ja que, com hem vist, "La

1��8p::i,j'ia Lndust r ial " 'pa{�avü a Bare'clona i .Així ta',Jbé ho

l' cd. e ') .L o u el er! l Ó �� 8 o e .i (; 'L é.L tOLLn òn i rn (! :] q u. e h i t e 11 i e n l.a

s eu s oCid l, q t l e e a ci ,:t
,
el .i.a er en més. A més l e s fàbri. que G

no cnu g r-a r-en de Bu r-c o Lona per a no péLBar Lmpo s t o a i 011.-

t r e d'al 't r c s arguments ho p r-o va que els grLLns industriL:l1s

')10 n "o ren e .nc r-a r:i CJ 'L -L "..l n"CE,p"LCJ' 6',� ,. v LI" O" �.J c.,
.Ò

lA, t.:1 ... t )...._, , El Noticiero de Suns
_.--'�------_.---

(2'5) que apa.r-e
í

x l.lj_gat a Ls j_\l]untadas (35) és el primer

on pub'li.cu r- :I (L Lns t ànc Lu pro-ac;rcg;j,c:i,ó i ol lb�(/ es n¡'.ln

't é
corn d d í.a r i del d i s t r i.c t e setè i el quo més arriba

a d r r és " reivindicar els ar�J'1.Jment�3 de bones e ondLc i.on s'

,_j

pactuú e o JJ. a Lament a r- qU.e no fó s fet així (36).
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DE ·CAnRE�AS CANDI
------_--

I arri bà l'an exi 6 per a. tot s el [.=j poble s d e l p1 a , .

.

l leva t d "Ho r+a j_ �3u.rrià nl s qual e els hi a r r.í.bà més tard.

Efecti varnent , per reial decret de Mari.a Cristina, signat

p 81 m .i n .io tr 8 el e l El go v e ri l a C i 6 , el 2 O d' LLbri 1 del e 0 '7 e ren

agregats a Barcelona, aportant-hi llurs 175.681 habitants

l llurs 62,3 km2, a una ciutat que m'hauria tingut 333.908

l 15,5 respectivaw(;nt, li aportaren doncs una meitat més

d "ha.b.il.ant c , l'cnt-la ja mig 'milionària, i, sobretot, qua

tre vegades més d'extensió. Durant deu anys encara, però,
s egua r en tributant i?;ll¿.tl, l acabat aquest termini anaren

.i.guc.Larrt els impostos una dècima part cada any arribant

a la completa equiparaci6 l'abril de 1917.

Després, i du rarit molt de t(;)mps se s eguf pa.r'Larrt

de pob l.e s agreGc-lt s , de p ob l.e s del pla, d'ex-nnmicipj .. s.

A Sants hem vist com els primers anys del nou-cents se

guí la gran vi tali tat edificatòria i ao c ia l., el que ajudà

a fer perviure uno. diferenciaci6 amb Barcelona que ja no

era a dmim.s t r-a t i.va , fàcil de lligar però a desitjos d'au

tonomia o d'autogesti6.

.
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:o e :3 j_ t .l o �3 d' o.u t o 11. ° ((I ia del s q l ialsn'he trobat p ° -

qu e s p ro ve s , p o rò �·;i{_J;llificativcs •.D'una b:':'tncla hi ha'

aqu c nt ,-.rcicl(� r-c c cn t de Jaume 'Lt'('L1Jre i Josep MQ llu o rta s

qu o hC11 citat u bu stumo n.t , el qual, s c vo r s 13. meva OIJi

n.i.ó , PO::J,l ;11 mat e ix cove de l:i ,bu:Jcada de ..rc cnt ru.t í.t z: c i
ó

i to es els d e s i t j o u po s t o r i o rs d'independència, sense

anul i.t z a lJl"'OU e l.o argl�lnl]n'Lf-J qu o utilitzen, que cmpr'é n

de veC:"Lde3 sense prou justificació. D 'altra banda destaca,

s o b r'et o t , La ti.l��ca de, Ca.r-r-cru s Cand í., tan a la seva obra

monumentuI ;b:3.ntcs vC�'Ldes citada (37),· com, de manera

e spcc
í

uL, en un in "o rrnc que hem t r-obut a l 'Arxiu Històric

d r.. (";'jnt c' li .' e� I::> e, iJ
- ,..1.,. ., elaborat per ell i altres tres persones

, (30).

J.JC.S ac uaac i on s indirectes I'e t c s contra Carreras com

representant dels interessos del.:; propietari.s del sòl,

° les 1loances acritiques que ,també se li han fet com él

antiae;regD,cion.i_std (39) � ens obliguen a estudiar una mica

'els personatges implicats en aquest informe. Tasca d'al

tra.banda ben difícil, sobretot en el cas de Carreras

Candi home polifacètic i emprenedor, al qual no pretenc

d'analitzar des del punt de vista d'historiador, sinó

d'expert en qüe s t i cns municipals (40).

Efectivament, ]rancesc Carreras i Candi, nat l

mort a Barcelonct entre 1862 l 1937, és un expert en

qt1estions II urri.c.ipa I.s també. JJa seva carrera -era llicen

ciat en dret per la universitat de Barcelona des del 1882-

li suministrà els 'coneixements administratius oue eren
.1.

una bona base a aqn e s t tipus de treball. Fou regidor de

. / ..
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d..J1-:J

l "i:L jun í.ament de Bare e l.ona de s del 18::;)1 al lJ22, de s

del primor moment (1901) p er la IJliga; fou president de

lo. c om.i o s i.ó rnun i.c i pa L li "Eixèltnple (1918-1,)22) i participà

en el c o.n.jr
ó
s de la Pr-o p i et.at Urbana el l:)l¡l, i en

reunions de 1:; Cumb ru d o Ln Propietat Ilr-bann de la que

dev i u éo s o r membr-e --per u la Cal1bra ju stument ara 1'in

Lortno rio b r c el L'èr.�itn mun i c í.pa.t que cOlnentarem-. Lncu.r'a

Vicenç de �JcLrrià, 01 qu e ex/) l i.c ar i.u }1c;c, è;.t a Le;uns la seva

po a t u ru c�nt:i.(,l{3r(J{;aC ro n i atu , no n/Jic llOgut trobar altra

C' el l e 1.'1 t 1 •• 'l''' J' ;\.,
u s 'I.)(�l. .u ,
------�_ ...._-'

però V:·'. e nc rLur-e co b r c tantes COGC3 qUG si

1)Y'OV[L que el llibret que e s c rLgu
é el 18':)7, Notas hi s t ó r'L»

n "hagués e s t.a t prop í.e tar-L hau ria estat el propietari més

gran de Ca La lunyu , En canvi-, si qu e era home d e negocis,

po t uc r du t; pol nc u trob:�Lll p i-o ícu o í.ona.L corn advocat; al

gJ tambó h� dit que figurav� COlli h�me de palla en diver

sos consolls d'administraci6. Aixb no ho sé, el qu� si

que he p'o gut trobar és que figurava en diversos consells

cl'admin=i.straci6, per exet.ip.l.e, els de "Sed.eria Franco-

- E s IJañ o la, S • A •
11 ( l 9 02 ), " Es e o f e t y e ia." ( 19 04 ) , "l'fo gu é s

Hermanos,S.A." (1920-26), "Carreras y Cia" (1919), "In-·

elu stri a s e Ci. rr e r'a S y Sufíol , S • A. 11 ( 192 8 -:-37 ), " Tu sque t s y

Cia"; a totes elles aparelx lligat 'al conegut capitalista

Huelin Serra. Encara que no hi apareix a l¿ junta de �

govern, Carreras era també un'untic accionista del

"Banc de Barcelona" en la da.r-ne ra ebapa d eLnquaL partici

pà activament en oposici6 a la junta de govern que dugué

el banc a la suspensi6 d� p�gaments 'el 1920, moment en

el qual formà part de la comissi6 interventora d'acL:io

nistes per a tractar d'esbrinar l'entrellat compleie del

. / ..
,
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f et que s omo gu
é .1' ec onorn.i c. l l�.', SOC i 8 tat ca talane s de la

p o s t gue rra (4,1).

Ep totes les f38V8f3 a o t í.v
í tu t s .Lí, domina el fervor'

histbric i per la histbria medieval de C�talunya, com a

, d' '" d']exponent del modernisme c i cnt fii c , per a r=-no a .guria

rrr-rie r-a , I no és- un parlar, s i nò Lu realitat palesa; men

tre.fou a l'ujuntament aprofità per a donar a conèixer

els J,011.s medievals del r.iuru.c í.p i tot Lni c í.c.n t 1'-1 publi

caci6 del Manual de. bells ardits � de les R�briques;
11ui tà per la con s e rv3.c ió d e l esdr e s �3ane s i re al i t z à

un catàleg de 't o t es les construccions grans o petites

d'algun va.Lo r històric o artistic que enderrocaren les

obres de la via La i e t ana , Als negocis també dugu
é

aquest

-nc d i c vu l i arne modero' s tu i Cuba.na ens par-La del seu pla

per a l�! regeneració del Banc de Barcelona per al qual

preveia d'obrir sucursals del banc a l' e s t rarig e r, però
no Et qualsevol banda sinà a Const2.ntinoble i a Tànger

(42); els consulats de mar al segle XX revitêLlitzant

el buric de l' exq ui s i da prudència! Quan conegué rné s

d'aprop el funcionament del banc decidi que les sucur

sals havien de montar-se a Amèrica del Sud, l'home de

negocls sabé véncer a l'historiador romàntic.

També sospito que devia tenir relacions econòmi

ques estrete-ces amb l'editorial Alberto lVJartin, del car

rer de C9nsall de Cent, que li publicà totes les seves

obres. Editorial d'una gran qUalitat tècnica i cienti�

fica, en. l'orientaci6 de la qual hom endevina bó la se-

>va md.

. / ..



Perb aquest quadre incomplet d'informacions no

8GS 'resol encara les contradiccions que trobem en aquest

howe investigador erudit i seriós i home de negocis,

complaent en el detall més petit i que desplegà una ex

�raordinàrid activitat d'acord amb el nou-cents, home

d'un conservadurisme clerical extraordinari perb infor

mat de t .rt c s le s c o se s cont e.npo r-àn
í

e s, politic poc polí
tic. Una cosa resta clara en la confusi6, i �s qua Fr�n-

cesc Ca r-r e r-a s i Candi no és un home d'una sola faceta,

f�LC il de classif icar; deu ésser un .i.nt eI o c tuaL urbà,

segons Grcimsci, perb d'una societat urbana que no �esp6n

a un esquema senci11 d'organització a partir d'un bloc

urbà fOrlnat eminentment per un partit industrial. Si
.

.

hem vist els industrials jugant paperci divers�s segons

els rnorncn t s , la composici6 de la JJliCa ja d'entrada era

més c omp l.exa que aques t simple partit industrial; Carre

ras en fou un exemple. Carreras un home dexuidat pels

lliistoriadors -DO �ixi ls seva obra- que bé mereix una

CLnàlisi critica seriosa d'o.]_g1.l més qUalificat, és clar,

que no pas JO.

Gràci�s a Francesc Roca (43) conelxem les aporta-.

Clons de. Vidal l Guardiola i el seu model pr'u s s i.à o de

Vallés i Pu j aLs i el. seu model del ao c i aL'i srne municipal

'nl{� -�D. Nil1{�;ú_ no ha vul o ru t p o r-ò .L' .c c i.ó Jo Ca r-r e ru.e en

aquest c arup , c s p e c í.aLmerrt l'estudi de l' organi tZél'ci6

del. gran Loridon que enmar ca l'informe de que hem pa r'Lat ,

L'home de la renuixença 'que demana que sc li respe6ti

l'ortografia d'abans de lE} normalitzaci6 "perquè·és la

que havia usat des de la seva infantesa" (44), recorre
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a I rao d el mé s avun..u t . d
'

or�o.ni t za c .i. Ó .r.un i.c .i paL alho ra

fer l'informe per la Cambru de la Propietat.

l hem di t qne 8J fa amb alt r-c s tres persones •.

Eiect�Lvarjlent, l'una és de Sants, JE',ume Santomà, de la

gran I'unríl i a de prOIJiet::'LriD de Sants de la qua.L tantes

vegades he rn pa r-La t ;: I
.

po s s í-b l emerrt s i gu i .Iuurne Santomà

i Itaverrt
ó
o , home tWJlbó de l¿� IJ1ieo. per bé. que no assoli

mai d
"é

s s e r re¿:idor. :t;s ben significatiu qu e un santsenc

-aquest si c La rume n t lli(�':at als interessos de la propi e

.tat- fi,"';tlri. en aquesta redacció, ja que :3ants restà temps

lllgat a Lr, remor autonomista; el mateix Carreras cita

un l,lomento de ·los interescs de _.?aE��S que recull les pn

nències sobre descentralització municipal del congrés de

lrl propi8tu� (e 1914 o l'obra d'Enric Laporta -de qui Ja

hem .Llarlc',.t- p re.n.i.ada als j ,)C s florals d e la Bonanova de

1915, sobre la mateixa descentralització. A Sants taQbé,

a l·'Orfeó de Sants, el 1917, Jaume Bofill l fuates, re

presentant ja tot un altre sector ideolbgic de la Lliga,

a la qual pe r t.angué també fins que fundà, l'Acció Catalana,

més acostat a les classes mitjanes, pronuncià una confe

r�ncia sobre "El' na c a one.Lí.sme i Ba r-c e L. na!' en la qual

diGué 11 1J:.1 ciu ta t Ó s una petita' n ... e .í
ó

, i per tant ha de

conservar l'esperit orgànic que li pertoca; més et. Bar

celona, on hi ha bu,rriade.J antigues, populoses v i.Lo a ,

que tenen la fortalesa de conservar el seu esperit, re

sistint l'enlluernament:'. (46). Pot ésser déma8bgia

proselitista, però ja és _ben significatiu que a Sants

hr gi de parlar també de l'autonomisme municipal en

parlar del nacional 1 sme.
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'-11 e'lJ ;::) .::.utors no estan vi.nc r-L . . t s a San.ts, Sl

no és de rnan c r-a molt indirecte. En Carreras Candi,' no ho

hem dit :_bo.ne., és ::.t Sants j u s tarnerrt ori té un carrer. En

Joaqnim Iri:� do Nadal, fill de l'ulci..Llde dc Barcelona en el

J110fn8nt de l '�vtsreGC).ci6, monàrquic, tardanament incorporat

també a la lliga'-fou secretari de Camb6 entre 1930 a

1936- elfl)tlret1.tà a través del [Jeu fill. amb els Muntadas,

que eS:)OSL�� un.. n e tu d e Lluis muntadàs i Hovira;. però res

no tin8;1).8 que veure amb Sants.

L'informe en si no és unQ gran obra, n'hem

fet tan de prolegòmens que quasl ja l'he ex�licat tot.

Són vint-i-qul-:ltre l'ulls, eLe 132 x 200 mm, e e c rit s en ca

talà i castellà �previst doncs ·�er a un� gran difusi6-.

Té com LL oub t I LoI l'explicació del seu o rLgen ¡'Informe

que pr-e s errt.a la ponè nc i e.. nomenada en I e s reunions tingu-

des en lraie y Juny de 1916 en la Cambra O¡fici¿�l de la

Propietat de Barcé�oDa, per los Delegats y Representants

dels Pobles y nuclis de la Capital".'Parteix de la base

que el creixement de Barcelona ha fet l'�gregaci6 indi

soluble i· planteja la reorganitzaci6 administrativa com

a soluci6 per a· qué els antics nuclis i els nous que pu

guin fOrnlc.Lr-Se gaudeixin d'autonoinia i llibertc_;:¡_,t d'acció.

Proposa un�L sóluci6 basada en l'estudi' i en el coneixement

profund de .l o c 801LJ.ciot..:J li
I

uLtr c o pa
ï

eo o i do la reoJ.i

tat de Barcelona. Respecte del primer aspecte, després

de rebutjar la independència excessiva dels municipis de

l'aLSlomeració de Brussel.les'i el centralisme aclaparador

de Paris, proposa com a modelI' or?�a.ni tzació del gran

10ndon, de la qual en fa una sintesi histbrica breu l
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un bon· anà.l. i 3 i del e s e o.npet ène i e s d i.f e ren t s de qu e di 3-

posa cada esglaó administratiu •.

Aqu2sta exposició és feta dè cara a que pugul
é
s s e r d e c i dít amb coneixernent de Cr),usa. el que s igu.i

millor de fer. Crec que és la p r i nre r-a veC;é.Lda e', Catalunya

en que és fet un estudi d'é:l,íl1.leSt 't ipu s i l' orientaci6

que el c:u i a é s l a el e L s CI u e saben qu (; duen 8nt r e man s a

l "h o rc d'ac1ministr(1.r U11:J. gr'i..;.n c Lutut ,

Lu seBon� part no �s expositiva sinb que és fo�

maría d'un qü e s t i.ona.r í fet de cara a obtenir la a.n í'o r-mac í.é

.

necessària s o b r-e Barcelona i els seus nuclis interns 1J8r

.. tal de poder aplicar la reforma que és proposa. El qUes

tj_on'lri 6s I'o r ça complet, per bé qu e una rmc a ingenu; és

perb obert'i el qui resp6n 6s pregat d'aiegir àquelles

q üe s t i on s que C.,HlsiJeri necessàries. No deixa d'ésser

interessant de veure com un ho.ae que a e aba de publicar

l'obra ta ciutat de Barcelona, probablement el que, més

sabia Ll.av o r s sobre la' ciutat i els seus nuclis" en el

p:�.SS8.t i' en el present més, actual, participi tot s e gu i t

en la'publicaci6 d'un :fullet en el que dedica quatre

fulls a un qUestionari per u corièixer la ciutat. No ·és

l'intelectual que creu saber-ho tot i essent capaç de

definir les solucions, o, més ben dit, probablement és

el veritable intelectual, ben lluny dels tècnics d'avui

que; creuen posseir els coneixements imprescindibles. El

qUe stionari és o rgani tza t en Sj_�3 a.parta ts: divisi6 de

la ciutad de Barcelona, poblaci6 de Barcelona, vida

econbmica, �ributaci6, serveis municipals i serveis
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socials, lue tots junts contenerr trenta-cinc qüestions.

Desconeixem a qui" exactument anava destinat

aquest qüestion,ri, encaru que cal pensar que seria

als "rie Lc gat s y representants dels Pobles y nuclis" :',

nUl és dedicat. l aquest seria el seu mancament pi1Jjor

j a que els Ln t o r-e o s o s c etar a en l'aproximaci6 freda que

s'intentava de fer. l n6 pretenc d� pensar que Carreras

o c ap .i.nt e Le c tuaI e s t igu i per sobre d'interessos de

quaLaev o L tipLs, només voldria frenar els esquematismes.

Ens tr .b crn a Sants i amb Carre ra s ,
. dos tipus de subjec

tes ben diferents,.perb una persor�Llitut ben conplexa

d e te r'min.cda per una an s i.a rné s o menys definida c1'al).to

nomia , en e l e a s d o Sant s 11 i e;a ela a un p <:1. s s i:;� t de' pobl e

independent. Calia eXamlnQr un a un la trama dels inte�.

ressos que darrera de totes les opcions hi pot haver;

c o r:a que c rcc que he sabut fer, miLl.o i: a Sants, és clar

que és el meu tema, que no amb En C�rreras el qu�l Sl

més' no he intentat presentar més fac�tat que 'no apareix

correYitment. Un cop Let això però hom har.d.e decidir-se

a triar una opci6 encara que amb interessos contraposats

a molts dels que la defensaven.

El 1978, desitjosos com estem de .l� descentralit

zaci6 municipal "jo triaria el cami de l'informe de

Carreras Candi i els altres tres, a'ban s. que no les

"reunions popuLa r-s
" an t.í ag r-c gac i.on í.s t e a , i aixb per

raons dientifiques i p e r raons politiques. Caldria,

és clar posar al dia tot de COS8S, caldria sobretot

eixamplar l'àmbit de la consulta, i de la seva discus-

,
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si6 en s o r-t i.r-c n v i e c n0118(3 qlle ara no POd.8·:� veure ..

rcrb no 6s l'hora encara de les solucions.

l'in tot c a s el q 1.-1 e n J pot L s s e r o b l i da t é s qu e

la o r-gani tzac ió i 1
I

admini s t r-a c ió local s no son ni.

e.c t o s cap r-Lc i o s o n ni re81Jon811. u. una mena de lleis natu

rals .i nmu tab.Le s , sinò que s6n fetes el 'acord amb les

classe s dominants, per e1le s iat e i xe s i per l es classe s

d omí.nud e s també encarrilades convenientment a t r-.v
é
s

de tots els aparells del pode�, entre els quals els in

t e l e e t 1) a ls n o s 6ne]. s In é s d e sp r e e j_ ab l e s •
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