POBLENOU, AVUI

És com donar un ganivet del pà a un nen de dos anys, es que no saben lo que estan fent. O

sigui, ens quedaran edificis molt macos, però hem de mirar sobre de què els hem edificat. Hi
havien coses abans.
Jaume Pagés, afectat de Can Ricart

“Poblenou”, de la colecció de postals de Conflictes Urbans de la Plataforma Veïnal contra l'Especulació (2004)

1. DESPOSSESIÓ

La resistència de Enriqueta
Marzal, veïna del carrer
Puigmal 9, va ser
immortalada per diferents
fotògrafs i cineastes.
Aquesta fotografía, de Jordi
Secall (2004) va ser
retratada en cartells, llibres,
reportatges, durant l'any
2004 i els següents1.

"central", histórica, monumental y cívica es ocupada por turistas y las "atracciones" a
ellos destinadas (veáse las Ramblas), las transformaciones en los barrios tradicionales
son percibidas como operaciones de prestigio o de negocio poco acordes con las
necesidades y demandas de la población residente (veáse Poble NouBesós y Sant
Andreu Sagrera). La inmigración concentrada en barrios visibles (Ciutat vella)
contribuye involuntariamente a este sentimiento de desposesión, a pesar de que
contribuye a su manera a revitalizar áreas degradadas y crea unos interesantes ámbitos
de diversidad. En resumen la arquitectura "for export" ha substituído al urbanismo
ciudadano. La ciudad se ha hecho "global" y los ciudadanos "locales" se sienten
expropiados”.

Poblenou és el barri ón el procès de urban renewal barceloní ha tingut
l'impacte més gran, tant a nivell de terreny afectat 3 com per la magnitud dels
canvis4. Va ser el laboratori ón s'han trobat els espais buits ón aplicar
pràcticament la teoría del “model Barcelona”; la “Manchester catalana” a
transformar en “ciutat del coneixement”; és el barri ón els arquitectes
innovadors internacionals han construit les seves obres singulars5, i ón s'ha
creat el terreny perquè els inversors internacionals apostessin per obrir noves
xarxes de comerç al mediterrani6. És per això que no ens ha estranyat trobar,
entre els habitants de Poblenou que hem entrevistat, nombrosos síntomes que
ens recorden la despossesió de la que escriu Jordi Borja.
Una recopilació de publicacions crítiques sobre el model Barcelona i
sobre la transformació a Poblenou requeriría un treball separat; tanta ha sigut

Al desembre 2004, poc després del final de les celebracions del Fòrum
Universal de les cultures, Jordi Borja va hipotitzar a una conferència
l'existència d'un sentiment generalitzat, negatiu, entre els habitants de
Barcelona, generat per les transformacions urbanístiques de la última
dècada: la desposessió dels barcelonins cap a la seva ciutat. La meitat
dels exemples que cita per descriure aquesta sensació són llocs del 3 El Pla 22@ afecta formalment ja a 200 hectàrees de terreny de Poblenou, que es
requalifica d'indústrial a edificable; però la requalificació té conseqüències secundàries
Poblenou2.
sobre una zona molt més ample. Els exemples que presenterem al final, dels dos
“Los ciudadanos se sienten progresivamente desposeidos de su ciudad. Los
grandes proyectos no parecen hechos para ellos (veáse Forum), la discutible
"arquitectura de objetos singulares" no es aun un elemento identitario (veáse el
sin embargo edificio de Nouvel en la desgraciad plaza de las Glorias), la ciudad
1 La fotografía forma part de la col∙lecció “Postals de Conflictes Urbans” de la
Plataforma Veïnal contra l'Especulació (2004); i va ser publicada a la portada del
llibre Barcelona Marca Registrada, UTE, 2004. V. el pàrraf “Carrer Puigmal”.
2 Intervenció publicada a BORJA, 2005.

passatges Cusidó i Mallart a la Nova Diagonal, no formen part de l'àrea oficial del 22@.
4 Al llarg de la Diagonal, entre 2000 i 2005 s'han edificat almenys 23 edificis o complexes
de més de 10 plantes:
5 Un exemple per tots: Jean Nouvel, autor tant de la famosa Torre Agbar a la plaça Glòries,
com del Parc Central a encreuament entre Pere IV i la Diagonal, que serà una de les
zones que analitzarem en el detall.
6 Un dels promotors immobiliàris del 22@ va ser l'empresa Hines (USA); entre els edificis
del 22@, els més publicitzats van ser el de les corporacions General Electrics (USA) i T
Systems (Alemanya), tot i que en aquest últim cas és tracta d'una empresa que es va
traslladar des d'una altra zona de Barcelona.

la quantitat de debats generats per les actuacions urbanístiques, i el
ressó popular de la transformació del barri. La desaparició d'una sèrie
d'activitats productives, de zones residencials, d'estructures fabrils
antigues o d'espais grisos, semiabandonats o semihabitats, i sobretot
l'arribada al barri d'una sèrie d'activitats i construccions radicalment
aliènes a l'arquitectura pròpia de la ciutat i d'aquesta part de ciutat, ha
provocat discursos crítics a varis nivells, tant a partir d'àmbits
reivindicatius que d'institucions academiques. L'esdeveniment clau del
Fòrum de les Cultures, celebrat a 2004 en un terreny proper a
Poblenou, i vinculat directament amb la transformació del barri (en la
línea dels esdeveniments ciutadans que donen impuls a la transformació
urbanística) va constituir com un focus d'atenció al voltant de tots els
fenòmens més globals que estaven investint la ciutat en aquells anys: es
per això potser que tres dels treballs més interessants i més ben
fonamentats sobre la transformació urbanística de Barcelona van sortir
just l'any després: El modelo Barcelona. Un examen crítico del geògraf
Horacio Capel; Elogi del vianant de l'antropòleg Manuel Delgado, i
més específicament sobre Poblenou, Poblenou entre la continuïtat i la
substitució del sociòleg Marc Martí7. Tot i ser propers en el temps als
esdeveniments analitzats, aquests estudis ens permeten construir un
discurs crític, multidisciplinar i riguròs, sobre la transformació urbana.

terme anacronístic) de la montanya de Montjuich; entrevistant els habitants
actuals de Bon Pastor no vam trobar ni un descenent de les “barraques” de
Montjuich; ón han estat reallotjades llavors aquelles persones8?
La situació que ens trobem davant de les transformacions massives que
han afectat Poblenou durant l'època 20002005 és semblant; una recopilació
d'històries de vida i de vivències, i sobre tot la redacció de mapes d'afectació
que organitzin la informació sobre les migracions ciutadanes generades per
les remodelacions, són instruments actuals per a l'avaluació dels projectes i
de les polítiques a ús dels crítics (o – tot i que ho dubtem – de les pròpies
administracions), però alhora seran eïnes d'anàlisis importants per al futur,
pels futurs historiadors interessats, com ho sóm nosaltres del nostre passat, a
reconstruir les vivències generades per la transformació urbana de la
Barcelona del present.
Una tractació complerta del fenòmen de l'afectació a Poblenou és un
objectiu massa superior a les nostres forces; hem decidit per això contrarnos
en dos àrees, diferents per tipus d'afectació i per població, que ens ajudaran
però a reconstruir el tipus de vivències que s'han donat dins del conjunt del
barri. Seguint el fil de les històries recollides, ens trobarem també a tractar
situacions i casos donats fora de les dos àrees escollides.
La penetració de la Diagonal, fentse camí cap al mar dins del barri, va
provocar l'obertura – esponjament es podria dir, utilitzant la paraula coniada
pel Raval, i sventramento per resaltarne la similitut amb actuació a l'exterior
de l'Estat Espanyol – d'àmplis espais als seus costats; un d'ells és l'ample
sector de Can Ricart i del Parc Central; l'altre, poc més avall, el triangle
entre Pallars, Pujades, Selva de Mar i la Diagonal, ón hi havia els minúsculs i
desconeguts Passatges Cusidó i Mallart, interiors d'illa, segon cas d'estudi.

La proximitat geogràfica i temporal no ens permet que una
perspectiva limitada, de cara a l'interpretació dels fenòmens, però alhora
ens facilita l'accès a materials i documents que per la seva
impermanència seràn dificils de recuperar pels historiadors del futur. Si
avui en dia disposessim d'un recull encara que sigui parcial de les
vivències dels afectats de les grans transformacions de la ciutat a
èpoques anteriors, sense dubte el nostre coneixement de les dinàmiques 8 Qüestions anàlogues es presenten en la reconstrucció històrica dels processos de
que han modificat la ciutat seria molt major. Per fer un exemple: sempre
transformacions d'altres ciutats. Un recent estudi sobre una barriada de Roma, Borgata
Gordiani, escenari d'algunes pel∙licules neorealistes italianes com Accattone de Pier
s'ha dit que els grups de Cases Barates construits al 1929 van ser
Paolo Pasolini, va desmontar l'opinió comú que els habitants d'aquesta borgata fossin
edificats per reallotjar els afectats de la requalificació (per utilitzar un
7 Capel, 2005. Delgado, 2005. Martí, 2005

reallotjats de les grans obertures d'avingudes al centre de la ciutat durant el fascisme.
Viccaro, 2006.

Foto aèrea de la Diagonal, des de la plaça de les Glòries fins al mar. Es veu
clarament al mig el descampat del Parc Central, amb la ximeneia al mig, i darrera
les naus de Can Ricart. L'obertura següent, a mà dreta, és la illa dels pg. Cusidó i
Mallart.

Un barri de represaliats
Ramón Rocavayera. tot lo que hi havia era clandestí; més o menys... perquè
la repressió era forta i no podies estar organitzat i això; llavors estarien... els seus
mitjans, i les infiltracions i tot això; i era... aquí primer que hi havia la presó del
Canam, i luego perquè va haverhi molta repressió, va ser un barri molt
represaliat9.
Adolf Castanyos. En aquí als anys 60, una vegada que l'anarquisme polític i
revolucionari ha estat exterminat, [...] antropològicament la memòria queda; però
en els barris de Barcelona ón hi ha un proletariat establert. [...[ Però és que
comencen a haver tota una mena de barris nous. A tot arreu. Clar, aquesta gent que
ve a viure en aquests barris ja no té aquesta memòria. [...] Amb aquestes
circunstàncies, insisteixo, de dos proletariats molt diferents, un destructurat, amb
un idioma propi amb la seva majoría, perquè a Poblenou per exemple el català
sempre ha estat l'idioma majoritari.
Adolf Castanyos. [als anys 70] comença una resistència. Però insisteixo: una
resistència que té bastant poc que veure amb lo que ha estat el moviment obrer català.
Aleshores per exemple en un barri com Poblenou, on van surtir tots els camions dels
milicians per defensar les drassanes, l'Associació de Veïns de Poblenou estarà portada
pues per gent que ja ha estudiat, algú és sociòleg, l'altre és economista, tots són del
PSUC, però gent que té que veure antropològicament molt poc amb el passat del barri.

sobre la desaparició o deslocalització d'empreses a poblenou,
SALVADOR CLARÓS a Sobre el moment actual del pla 22@bcn.
Grup de Patrimoni industrial del Fòrum Ribera Besós, juliol 2005.
L’Expulsió d’empreses de l’àmbit 22@ és una realitat des de fa temps. Des que la
renegociació del pla de l’Eix Llacuna amb les entitats ciutadanes, com a
conseqüència d’aquell conflicte, va forçar la inserció en el document de Acord
21/03/2002 entre l’AVPN i el Districte de Sant Martí “...es regularan mecanismes
que permetran la ubicació de les activitats econòmiques afectades a les noves
edificacions (comerç i indústria urbana)” la realitat ha estat una altra: l’empresa de
9 Entrevistat 23/10/2006.

mecanitzats Llaveria i els tallers Pujol, ambdós del carrer Llacuna han hagut de marxar
del barri i de Barcelona. La mateixa situació que ara enfronten Iracheta, tallers Cendra,
Ricson o Garrallit, per posar alguns exemples de Can Ricart. Els tallers i empreses
industrials de Can Framis, al PMU de Campus Audiovisual, també han marxat. Una
empresa de galvanitzats a les naus de Ca l’Alier, conjunt patrimonial del dinou al carrer
de Pere IV, també ha hagut de marxar. L’editorial Índice, del sector arts gràfiques,
afectada pel pla especial de Llull Pujades llevant, va evitar ser afectada interposant un
recurs contenciós. Què no passarà al recinte fabril de La Escocesa?. O a l’àmbit del Pla
de Perú Pere IV?, on s’hi troba també un dels parcs industrials urbans, Ca l’Illa, on hi ha
empreses d’economia productiva?

És una veu tant autorevole com Manuel Vazquez Montalban a permetre'ns
Resaltar les continuitats en lloc que les diferències, entre les actuacions
urbanístiques abans i després de la transició, així com les continuitats en
els processos opositius, és tarea que s'ens fa necessària a partir de l'anàlisis
mateixa de les

2. ANTECEDENTS
Es curiós i tràgic a la vegada que la matèria prima fonamental per la
burgesia de Barcelona hagi estat sempre el sòl. Se l’han venut, revenut,
especulant contínuament, i ha estat la seva gran aportació econòmica en
molts moments. La propietat del sòl, i la seva especulació, ha estat una
part important de la seva riquesa.
(Moreno y Montalbán, 1991)

L'empresa Ribera S.A., formada al 1966 per les més grans fàbriques del
litoral, havia presentat un projecte de transformació dels terrenys industrials a
terrenys edificables; assessorats pels més potents abogats de l'època12, van
aconseguir al 1968 que el projecte fos aprovat per l'Ajuntament de Porcioles.
A partir d'aquell moment, tant el consorci Ribera S.A. com els responsables
del projecte dins de l'Ajuntament van començar una campanya de
propaganda en la qual Poblenou (al qual es va començar a fer referència com
a “Ribera”, un nom que no s'havia mai utilitzat pel barri13) apareixía com a
una àrea degradada i semiabandonada, de velles fàbriques, obrers i
barràques. Barcelona una ciutat que no pot seguir vivint d'esquenes al mar,
va ser el títol d'una publicació de 1965 a càrrec de l'Ajuntament14.

La requalificació dels terrenys de les fàbriques del litoral poblenoví, per
“obrir la ciutat al mar”, va ser l'essència del Pla de la Ribera, elaborat a
la meitat dels anys 60, i que pretenia convertir en zona turístico
residencial, cara al mar, tot l'espai que anava del Paseo Nacional (avui
Pg. Joan de Borbó, a la Barceloneta) fins al Termini Municipal de San Els majors promotors del consorci van ser: l'empresari Pere Duran Farrell, president de La
Maquinista Terrestre i Marítima i conseller delegat de Catalana de Gas i Electricitat (avui
Adrià, i des de la platja fins al carrer Enna (avui Ramón Turró)10.
Gas Natural); José Lozoya Augé, secretari general d'Hidroelèctrica de Catalunya (avui

part d'Endesa); l'exdirector general de viabilitat Carlos Roa Rico, director de Renfe; i el
notari Enrique Gabarró Sanso, president de Crédito y Docks. Les altres empreses de
Ribera S.A. eren: Motor Ibérica, Foret, Hijo de Escofet S.A., i MACOSA; poc després es
van afegir també Martini & Rossi (que més endavant va vendre els seus terrenys a
Indústries Titan), Jorge Whal Hirechman, i els bancs i caixes Banco Industrial de
Catalunya, Unión Industrial Bancaria, Banco Urquijo (hoy parte del Banco Sabadell),
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Caja de Ahorros y monte de piedad (les
dues caixes que al 1990 van formar “La Caixa”), i la Caja de ahorros provincial de la
Diputación (que serà la “Caixa de Catalunya”). [Alibes et al., 1975].

L'àrea d'afectació del Pla de la Ribera. (Bonet Castellana, 1965)

Poblenou era “la Copacabana perdida”15 per l'Ajuntament del
“desarrollismo”: un litoral desaprofitat, que s'hagués pogut transformar en
una oportunitat pel turisme i per les classes altes. La requalificació de la zona

El Pla de la Ribera de 1965, de l'arquitecte Antoni Bonet Castellana, 12 Gerents de la Ribera S.A. van ser els abogats del bufet Roca i Junyent, del qual formaven
s'insereix dins d'una llarga tradició de projectes per a la reordenació del part Miquel Roca (futur dirigent de Convergència i Unió) i Narcís Serra (futur alcalde).
13 L'únic barri conegut com a “Ribera”, històricament, és el de Santa María del Mar. Alibes
litoral barceloní11;
10 Tatjer, 1973. Clavera, 1972.
11 Fava, 2003.

et al., 1975. Fabre i Huertas, 1976.
14 Bonet Castellana, 1965.
15 La definició és del periodista Antonio Figuerelo, i va tenir molta popularitat a l'època,
tant entre els sostenidors com entre els detractors del Pla.

és presentava com una recuperació classista de l'àrea: un projecte de
zoning, que els discursos polítics de l'època, encara en ple franquisme,
no es preocupaven d'amagar massa. Una dècada abans s'havien afusellat
els últims anarquistes al Camp de la Bota16; i les barraques del litoral es
portaven com a exemple de la necessitar de gentrificar17.
Joan Banyeres. Totes aquestes empreses anaven a fotre el gran negoci [...].
Totes les indústries tenien previst que anaven marxant fora de Barcelona. I
aleshores a lo que anaven era a volguer revaloritzar els terrenys18.

La Catalana de Gas i l'estació de Poblenou, 1963.

16 El 14 de març de 1952 – dos mesos abans de la celebració del Congrés Eucarístic 
van ser afusellats els anarquistes Pere Adrover, Jordi Pons, Josep Pérez, Genís
Urrea y Santiago Amir, últims dels 1619 opositors polítics afusellats al Camp de la
Bota.
17 Bonet Castellana, 1965.
18 Primer secretari de l'AVV del Barri del Taulat. Entrevistat el 25/11/2006.

L'enormitat del projecte, reformulat i retallat més endavant, al Plan del
Sector Marítimo Oriental de 1970, va trobarse amb la ferma oposició de les
Associacions de Veïns, recentment constituides i encara semiclandestines; de
fet, el moviment associatiu veïnal va estrenarse políticament amb la
organització de la protesta en contra d'aquest projecte, que hagués afectat,
segón les objeccions presentades, a unes 24.000 persones, especialment dins
del barri del Taulat19.
Les neixents Associacions de Veïns, en particular les del Taulat, de
Poblenou i de la Bareloneta, amb el recolzament actiu d'alguns col∙legi
professionals i sindicats, van aconseguir aplegar entre 8000 i 9000
al∙legacions al Pla20; les seves argumentacions es basaven sobretot en la
denúncia dels interessos privats que hi havia darrera del suposat “interès
públic” que movía l'Ajuntament de Porcioles; i el seu llenguatge és clarament
anticapitalista, d'orientació marxista.
De entrada, puede afirmarse que el planteamiento es equívoco y subjetivo. Su afán, su
insistencia, son presentar el Plan de La Ribera como un servicio de marcado interés
público que un grupo de ocho empresas privadas instaladas en el sector desea prestar
desinteresadamente a la ciudad de Barcelona. Sin embargo, la constitución por estas
mismas ocho empresas privadas, reforzada posteriormente por tres bancos, una caja de
ahorros y la Renfe, de una sociedad anónima también privada (“La Ribera S.A.”) con
objetivos de promoción y urbanización, refleja que la realidad es el fin de lucro que se
persigue a través: a) de una revalorización de los terrenos de las dichas empresas
promotoras; b) de los beneficios que se espera obtener de la expropiación de otros
terrenos; c) de las obras que se proyectas; lo cual es normal en todas las sociedades
anónimas y en toda clase de empresas de esta índole promovidas por la iniciativa privada.
Lo que no es normal, sino altamente excepcional y censurable es que la apelación al
“interés público” encubra a unos determinados y bien definidos “intereses privados” en
su propósito de lucrarse a costa y con gravísima lesión de otros intereses privados mucho
más numerosos existentes de antiguo en la misma zona y generadores de mayor riqueza
para la ciudad. El verdadero interés público consiste, en primer lugar, en no destrozar
irreflexivamente riqueza que ha costado muchos años crear y que es parte integrante de la
Ciudad. Si las necesidades de Barcelona obligan a reordenar y sanear la zona, ¿POR QUE
19 Objecciones al proyecto de Plan parcial de ordenación de la Ribera de Barcelona,
descrites a la memòria presentada per Ribera S.A.
20 Sobre els principis dels moviments veïnals. v. Domingo i Bonet, 1998.

NO SE PROCEDE RAZONABLEMENTE, SIN HACER TABULA RASA DE
TODO LO QUE EXISTE, SIN LLEVAR LA DESTRUCCION POR
DELANTE?”21

Sovint es considera el moviment associatiu veïnal com a una forma
que va assumir l'antifranquisme d'expressarse esquivant la repressió.
Però el desenvolupament de la lluita en contra del Pla de la Ribera (i del
posterior Pla del Sector Marítim Oriental) demostra que la component
anticapitalista era tant present com l'antifranquisme dintre del
moviment. L'anomenat Contrapla de la Ribera, elaborat per l'equip de
Manuel de SolàMorales a partir del concurs d'idees obert pel Col∙legi
d'Arquitectes, és un exemple evident d'aquest enfoc. El Contrapla es
publicarà a 1974 sota el títol Barcelona: Remodelación capitalista o
desarrollo urbano en el sector de la Ribera Oriental 22, escrit amb un
llenguatge clarament marxista, descriu la ciutat com a un espai
d'enfrontament entre classes, en el qual el franquisme només és la
forma específica que el capitalisme assumeix al moment històric donat.
Una de les hipòtesis que hem formulat és que reduir el moviment
associatiu veïnal a una forma que va assumir l'antifranquisme, és treure
valor a la component anticapitalista que va ser present durant tota
l'història d'aquest moviment23.
A la mateixa línea trobem la lectura que veu el Pla de la Ribera
bloquejat per la gran oposició veïnal: les “cremes de contenedors”, les
“manifestacions”, les “protestes populars” que se suposa que haurien
provocat el fracàs dal Pla, no surten a cap de les entrevistes dels afectats
21 Objecciones, cit.. Majúscules en el texte.
22 Solà Morales et al., 1974. El texte està firmat, entre altres, per les AAVV del
Taulat, de la Barceloneta, de Poblenou, i pel Col∙legi d'Arquitectes i el Col∙legi
d'Enginyers. El Contrapla va ser elaborat pel Laboratorio de Urbanismo de
Barcelona de la Escuela de Arquitectura, de la qual era catedràtic SolàMorales.
23 No es tractaría de l'únic cas de revisió històrica d'un moviment anticapitalista que,
dins de la mitificació institucional del fet històric, es transforma en un petit grup
d'antifranquistes; v. els debats generats després del rebuig dels exmilitants del
MIL cap a la recent pel∙lícula Salvador (Huerga, 2006).

del Pla, exceptuat alguns líders d'associacions de veïns. El mateix Joan
Banyeres, de l'AVV del Taulat, una de les més petites i populars, ens
contradiu d'aquesta manera la vulgata del moviment veïnal:
Joan Banyeres. Sí sí, la lectura sempre és que no es va fer perquè el moviment veïnal hi
va impedir. [...] Però és clar, jo sempre he pensat que en aquells temps si no hi hagués
hagut algú de dalt que hagués dit “Bueno, pues no es fa”, jo crec que el moviment veïnal a
aquell temps comptava poc. Home, clar que va ser la primera vegada que van tenir una
oposició una mica sèria amb alguna cosa d'aquestes, perquè fins ara el Porcioles havia fet
lo que havia volgut, escolta'm. Havia fet les edificacions que havia volgut, [...] així estava
Barcelona de coses fetes per ell que, bueno, són vertaders desastres, i ningú li havia dit
mai res. Aquí va ser el primer que va trobar una mica d'alló, però bueno, suposo que si
s'ho hagués proposat, els demés a les males hauriem hagut de callar també.

Les persones que deurien haver sigut els protagonistes de les
manifestacions, és a dir els afectats directes del Pla de la Ribera, recorden les
recollides de firmes (les impugnacions), recorden el descontent, però no
recorden haver “sortit al carrer”; i ens ho confirmen sobretot al∙legant que la
manifestació de protesta és quelcom que no pertanyía a l'època del
franquisme. Així ens en parla Josep Magrinyà, veí del Taulat que va ser
afectat directe del Pla de la Ribera.
Josep Magrinyà. No puedo recordar ningún hecho puntual que fuera de expresión
colectiva de rechazo, es decir; la gente lo comentaba como se comentan estas cosas pues
a nivel de los sitios en que te encuentras la gente, es decir en la panadería, en el bar, los
que nos reuníamos en alguna asociación o en las entidades del barrio, porque Pueblo
Nuevo es un barrio que ha tenido siempre mucha tradición asociativa, de entidades
antiguas, el propio Casino [l'Aliança], que también quedaba afectado por eso, seguro que
también debieron hacer sus reuniones para exponer qué pasaría con ellos, claro, porque la
previsión era hasta esta calle que es la de Ramón Turró que es la que está el casino, pues
seguro que el casino debió también hacer alguna reunión y alguna cosa para expresar su
rechazo. Pero todo fue digamos muy formal, muy formal en el sentido de dentro de los
cauces que se llama, de los cauces legales, de decir “podríamos hacer escritos, podríamos
publicar esto en una revista”...que claro, la revista Quatre Cantons era una revista que se
editaba con lo que en aquél entonces se llamaba licencia eclesiástica, publicar una revista
en aquella época era muy complicado, entonces con licencia eclesiástica es como si fuese
un poco una hoja parroquial, y lo expresábamos en estos medios, pero yo recordar que

hubiese manifestaciones...primero porque no se podía hacer ningún tipo de
manifestación, la gente no asumía un riesgo para una cosa que veía...sin más lo
veía lejano, una cosa, decía, si ves tú las excavadoras que están en la esquina y
podrás superar el miedo a una represión, pero una cosa lejana tan de eso la gente
expresaba su rechazo pero no con unos medios que pusiera, digamos, en peligro la
integridad, porque si se hace una manifestación venía la policía a porrazos24.

La gran assemblea celebrada al Casino l'Aliança el

governen Barcelona26. Dintre d'aquesta segona línia interpretativa, que
interpreta el desenvolupament històric des d'una òptica d'enfrentament entre
classes, el procès d'urban renewal de Poblenou passa sense solucions de
continuitat del Pla de la Ribera a la Vila Olímpica, fins al 22@ i Fòrum
2004: projectes que no seríen res més que la realització  suavitzada i
adaptada als nous temps  del mateix projecte que l'administració de
Porcioles i els empresaris de Ribera S.A. no havien aconseguit realitzar.
Adolf Castanyos. Aquesta burgesia […] als 40, als 50, un cop es comencen a fer els
negocis, als anys 60… es tracta amb Europa, comencen a viatjar, i veuen que aquì
estem costrenyits [...]. I aleshores es tenen que fer antifranquistes. [...] Comencen a
situarse en aquesta mena de moviments socials; [...] se n'adonen que com a burgesia
els hi queden moltes coses per fer. Perquè no les han pogut fer perquè han apostat tant
perquè em defensi el feixisme: que ara ja el feixisme m'ha abasallat, i jo no tinc eines
per fer coses, tinc que demanarho tot a Madrid i no puc fer un pla urbanìstic aquì.
Estem parlant d'una burgesia que al 1905 ja volia transformar el Raval. [...] Aquesta
burgesia, que ja ha fet un viatge a Niza, que ja ha anat a Bayona, que ja ha anat a
Biarritz… que ha vist mòn, ostia. I diu “ostia, però cony; nosaltres podem donarls'hi
pisos amb aquesta gent, però que se'n vagin, no sé, a la Trinitat…” però clar, comença
ja la cosa que la gent estava molt arrelada al seu barri27.

Les raons que van portar a la suspensió del Pla de la Ribera són
altres; (Nadia Fava)
Evidentment, comparar la retòrica municipal i la resistència popular
durant l'ajuntament de Porcioles, i la retòrica municipal i la resistència
popular que han caracteritzat l'època del 22@, ens imposa fer unes
declaracions prèvies; sobre tot ressaltar que la nostra intenció no és la
de construir generalitzacions sinò d'enmarcar els esdeveniments
presents dintre d'una continuitat històrica en la qual la transició marca
un punt de ruptura només per alguns aspectes, no per tots. Entrevistant
a persones “a peu de carrer” sobre el seu record del Pla de la Ribera,
excloent els líderes de les asociacions veïnals, directament involucrats
en les protestes contra el Pla, ens va sorprendre que la majoría
d'entrevistats confonien el Pla de la Ribera amb la posterior reforma del
litoral amb la qual es va construir la Vila Olímpica25.
A partir de les entrevistes, hem vist que hi ha dos discursos
enfrentats, dos interpretacions divergents d'aquest tema: si alguns
subratllen la ruptura entre abans i després de la transició, atribuint a la
lluita de les Associacions de Veïns clandestines el mèrit d'haver aturat
els plans especulatius de les élites del franquisme, d'altres en canvi
evidèncien la continuitat, política i econòmica, de les famílies que

Vist sota aquesta perspectiva, Poblenou és un barri que, després d'haver
estat represaliat pel franquisme, es converteix gairebé en seguida en terreny
per l'especulació, zona degradada a recuperar, terreny buit ón experimentar i
construir les noves atraccions per a la promoció de la ciutat.
Són evidents els paral∙lels amb la propaganda municipal del 22@: el
discurs sobre l'obsolescència de les fàbriques – molestes, sorolloses i
contaminants, com el regidor del districte va definir els tallers de Can
Ricart, entre els quals hi havia, per exemple, la Cerería Mas, fàbrica
artesanal
d'espelmes28 –
i
la
retòrica
desenvolupista29
que
ha

24 Josep Magrinyà, membre de l'AVV Taulat, afectat del Pla de la Ribera. Entrevistat
el
25 Pla de la Ribera: el veïnat contra la dictadura, 2006.

26
27
28
29

McDonogh, 1989.
Entrevistat 13/7/2006.
Entrevista a Jaume Pagès, 16/3/2006. Regidor en aquell moment era Francesc Narváez.
De la pàgina oficial del 22@: Barcelona s'ha proposat una nova fita: integrarse

El barri del Camp de la Bota, al 1971.

acompanyat les actuacions del 22@ com aquelles del proposat Pla de la
Ribera.
Però el nostre objectiu no és de concedir estàtus de realitat a l'una o
l'altra de les interpretacions; el que hem de fer és donar testimoni fiel
de la difusió d'ambdós, reconstruintne l'arqueología, i explicant la
difusió que hem trobat de les dos diferents visions entre les persones
entrevistades.

Allò que ens ha sorprès es que l'utilització de la imatge de les barràques
degradades per promoure a l'opinió pública la remodelació d'un barri que no
és un barri de barraques (tal com era Poblenou als anys 60, sobretot vist pels
ulls de qui realment vivía als barris de barraques), concorda sinístrament
amb algunes de les retòriques amb les quals s'han promogut les recents
remodelacions de Poblenou. Un exemple per tots el trobem a l'article La
transformación del litoral de Barcelona en el área Fòrum escrit pel gerent
d'Infraestructures del Llevant S.A. i publicat a la revista del col∙legi
d'enginyers, al primer paràgraf significativament titulat “Allí donde la ciudad
nunca llegó”30:
La profunda transformación urbana que acaba de culminar en la zona denominada
Área Fórum de Barcelona se asienta sobre un territorio donde, parafraseando a Paco
Candel, la ciudad no tuvo tiempo ni de perder su nombre. Podríamos decir sin
exagerar que la ciudad ni siquiera llegó allí. Efectivamente, las aproximadamente 200
hectáreas en transformación abarcan los territorios que desde mediados del siglo XIX
hasta el último cuarto del siglo XX fueron conocidos por albergar la fábrica de Can
Girona (más tarde Macosa), los núcleos de chabolas de Pequín y Camp de la Bota, las
promociones de viviendas sociales del franquismo en el barrio del sudoeste Besòs y
La Mina y, previamente, la colonia de trabajadores de Catalana de Gas (hoy Gas
Natural) en el barrio de La Catalana.

da

plenament en la nova revolució tecnològica, afrontant el repte que suposa
l'economia del coneixement. El Poblenou, principal nucli de la industrialització
espanyola durant el segle XIX, es proposa avui com a la principal plataforma
econòmica i tecnològica de Barcelona i Catalunya.

30 Tersol i Andols, M., La transformación del litoral de Barcelona en el área Fórum. De la
ciudad industrial a la ciudad de servicios. En “Ingeniería y territorio” n.67, año 2004, p.
54.

CAN RICART I LA ZONA DEL “PARC CENTRAL”
Can Ricart és un gran complexe fabril situat a l'interior de les quatre illes
delimitades pels carrers: Peru, Espronceda, Bilbao, Marroc. De propietat de la
família Ricart, marquesos de Santa Isabel, va ser edificat a mitjans de segle XIX
per arquitectes de renom, un dels quals és Josep Fontseré i Mestres, autor del parc
de la Ciutadella. La requalificació a àrea 22@ de les quatre illes ón es sitúa el
complexe fabril, va permetre l'edificabilitat dels terrenys, ón es trobaven grands,
petites i mitjanes fàbriques i tallers, provocant un augment desproporcionat del
valor del sól. El propietari, el marqués Federico Ricart, va rescindir els contractes
indefinits que quedaven a la zona, i les 43 empreses de la fàbrica, després d'una
sèrie de batalles legals, van haver de deixar el recinte al 2006. Les movilitzacions
dels treballadors i empresaris de les fàbriques, que a banda de la propietat van
acusar els responsables de l'administració pública de la situació creada, van tenir
força ressó mediàtic, i van aconseguir cert reconeixement del patrimoni històric
material, però no que les activitats existents a l'àrea fossin desallotjades.
Just devant del recinte fabril, a la zona ón posteriorment s'ha edificat el
singular “Parc Central” de l'arquitecte Jean Nouvel, hi havia una sèrie de tallers,
fàbriques i habitatges que van ser afectades per la requalificació dels terrenys
igualment que les activitats de dintre el recinte de Can Ricart. Però al ser diferents
els propietaris dels immobles, i vàries les situacions dels afectats, els
desallotjaments i els enderrocs van ser molt menys visibles. Tot i així, a l'àrea es
van donar casos individuals que van tenir cert ressó mediàtic, sobre tot als mitjans
alternatius. És el cas de l'Enriqueta Marzal, veïna del desaparegut carrer Puigmal.

De les 34 activitats – empresarials, artístiques, del coneixement –
operants al recinte de Can Ricart, vam poder reconstruir part de l'història
d'unes 23. D'aquestes, 15 van desllocalitzarse fora del barri (la majoría fora
de Barcelona), 3 van poder continuar al barri, i 6 van tancar definitivament.
Dibuixar un mapa d'afectació de Can Ricart ens ha resultat especialment
fàcil, d'una banda perquè arrel dels conflictes generats per la requalificació
dels terrenys es van enfortir les xarxes de relació entre els afectats, que
pertant ens van donar fàcilment la informació i els contactes necessàris; de
l'altra perquè al moment de començar la redacció del nostre mapa la situació
de Can Ricart encara era incerta, així que el mapa mateix – i tota la recerca –
va ser vist pels propis afectats com a possible eïna per les reivindicacions i
per a la difusió mediàtica del conflicta.
Força més difícil va ser recopilar informacions sobre la zona del Parc
Central. La majoria dels veïns expulsats de l'àrea van perdre contacte amb la
gent que encara vivía a Poblenou, o van mantenir contactes esporàdics. Així
les memòries individuals són molt més difícils de comprobar i comparar, i hi
ha més risc de pèrdua del record de les coses que hi havia abans – i a sota –
del Parc Central.

Un dels objectius principals amb els quals vam començar a
entrevistar els afectats i afectades de les quatre illes del recint fabril de
Can Ricart i de la zona del futur “Parc Central” va ser el de la redacció
d'un mapa d'afectació. La nostra motivació procedía de la percepció
que s'havia de documentar urgentment (amb una perspectiva pot ser no
massa diferent de l'urgent anthropology dels anys 60) les vivències que
es van donar en relació a la requalificació de l'àrea. Com ens va dir
Jaume Pagès, de la Cerería Mas de Can Ricart, en la frase que vam
posar d'epígrafe, hi havia coses abans, abans i a sota dels edificis
d'oficines i de tecnologies que s'han edificat i s'edificaran a Poblenou.
Part de les nostres tarees és la definició de quines, quantes, i a ón, eren
Pintada a la façana de Can Ricart, i part del descampat ón hi havia els edificis del carrer
aquestes coses.
Puigmal. Foto extreta de www.poblenou.org/c22/

El borrador de mapa d'afectació que vam realitzar a
l'estiu 2006 (gràcies a una subvenció de l'ass.cult.
Citymined) per il∙lustrar gràficament els
desplaçaments de les instal∙lacions del recinte de
Can Ricart, va ser exposat en dos diferents ocasions
relacionades amb les reivindicacions dels afectats.
Al juny 2006 a l'exposició KRAX la Rambla de
Poblenou, acompanyat amb extrets de les
entrevistes realitzades, i al setembre al taller
d'arquitectes Straddle3 del carrer Riereta,
acompanyat per la projecció del video realitzat
paral∙lelament. És part del material “A Barcelonala
participació canta” publicat a l'octubre 200731.

Can Ricart

ParcCentral
Activitats que van haver de deixar el barri

Cerería Mas (a S.Joan Despí)
Ricson (a Zona Franca)
Ofidisor (a Ripollet)
Ibérica d'Ind.Quim. (a Castellbisbal)
Ado (a Badalona)
Garallit (a Lliçà)
Cendra (a Granollers)
Técnicas y transf. (a Montornés)
Cedo, Tallers G.G. (a Polinyà)
Llorcasa (a Mollet del Vallés)

Cristalería Vilchez (a Bellvitge?)
veïns i veïnes del carrer Puigmal (a ón?)
tots els altres tallers (a ón?)
entre els quals:
 carpinter (a Mollet?)
 taller boles Nadal (a ón?)
 artesà cristal (a Selva de Mar?)

Activitats que van poder continuar al barri

Hangar (continuarà a Can Ricart)
Serrallería García (reubicat)
Arquitectes Singular (reubicat)

Bar Cantonada (a la RamblaPoblenou?)

Activitats que van tancar
Bar Pacos
Taller Iracheta
Toni Yaïza

Can Font
Musicomuna
Fustería

31 A Barcelona la participació canta! 2007.

altres tallers
entre els quals
carpinter (es va jubilar)

LES EMPRESES DE CAN RICART32.
1) Activitats que van haver de moure's del recint

ADO: Va fondarse el 1975 com a empresa familiar, i en l'actualitat dona
feina a unes 50 persones. Fabrica serrallería en ferro, al∙lumini i acer inoxidable,
portes metal∙liques, barreres de seguretat etc. Té com a clients les més grans
constructores del país, sobretot al sector de l'obra pública. Fabriquen mobiliari urbà
p.e. per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Els treballadors da'ADO van
movilitzarse durant l'estiu 2005 per impedir el tancament del recinte. Actualment s'ha
reubicat a una nova nau situada a Badalona.
Tallers Cendra S.A.: Es dedica a l'embutició i estampació metal∙lica de tota
mena de peces de premsa, soldadura i montatge. A Can Ricart portava des dels 60, i
ocupava cinc naus contigües donant feina a 9 treballadors. Té com a clients empreses
nacionals i estranjeres que exporten a tot el món. L'indemnització percebuda ni de
lluny cobreix el cost del trasllat, per fer frent al qual l'empresa va haver de demanar un
prèstac que amb els anys es veurà com afectarà sobre la persistència de l'empresa. Per
reubicarse van comprar un terreny on van construir una nova nau, a Granollers.
Ricson: És una empresa metal∙lúrgica de caràcter familiar constituida l'any
1945, a Can Ricart des de 1962. Hi treballen unes 60 persones, que produeixen per
empreses multinacionals que exporten a Xina, França, Irlanda i Santo Domingo.
Ricson va ser desallotjada a la força a l'estiu de 2005 per un contingent de 52 mossos
d'esquadra que van aprofitar de les vacances per fer destroçar l'interior de la nau
utilitzant matons. No va obtenir cap indemnització, encara està en procès judicial. Va
traslladarse a una nova nau a Zona Franca.
Cerería Mas: Fabrica espelmes artesanals desde 1856. El contracte de
lloguer indefinit de la nau de 1600 metros quadrats va ser el més dificil de rescindir
per la propietat, i l'empresa no va tancar portes fins a l'estiu 2006. La propietat va
intentar negarli la indemnització reobrint un vell procès que finalment va revelarse
sense importància. Tot i així la indemnització percebuda està lluny de cobrir els gastos
de reubicació. La nova nau està a Sant Joan Despí, és la meitat de gran i durant un
mes no va tenir ni aigua ni llum. La Cerería va tenir que parar la prodaucció durant 44
dies.
Ibèrica d'Indústries Químiques: Amb l'excusa de que la nau ón es situava
estaba afectada per l'obertura del carrer Lope de Vega, la propietat va conseguir
traslladar l'empresa a una nova nau ón va haver de firmar un contracte nou que no
tenia compte de l'antiguetat. Per aquesta raó l'empresa va haver de tancar sense
32 Molt del material exposat aquí és producció de les pròpies empreses, recollit a
GRUP DE PATRIMONI INDUSTRIAL DEL FÒRUM RIBERA BESÓS, 2005

indemnització, tot i ser fondada al 1922 i oferir feina a 20 famílies. Distribueixen a més de
1000 empreses de tot el territori espanyol, molts de les quals són multinacionals. La nova seu
és a Castellbisbal d'Empordà.
Tècniques i transformados metàl∙licos: Empresa familiar fundada per Antonio
Llanos al 1984, que es dedica a transformar la matèria metal∙lica en peces, segons les
peticions dels clients. Entre els clients hi ha empreses com Nissan al sector de l'automoció.
Es va reubicar a Montornés.
Llorcasa: Empresa fundada el 1963 a l'actual Vila Olímpica. Hi treballen 8
persones, que es dediquen al subministrament d'acers i productes metal∙lurgics. Hi ha acer de
Llorcasa al complexe olímpic de l'Estadi de Montjuich. Es va traslladar a Mollet del Vallès.
Tallers G.G.: Petita empresa de tres treballadors, dedicada a la manipulació de
xapes de ferro o treballs de premsa. Fondada l'any 1965 al carrer Palomar, s'instal∙là a Can
Ricart al 1967. Va traslladarse a Polinyà.
Cedo S.L.: Fou fondada l'any 1978 i des dels seus inicis sempre s'ha dedicat a
l'estampació en ferro de l'acer. És la primera empresa d'Espanya en la seva especialitat
(volanderes i casquets per discs abrasius). S'ha traslladat a Polinyà.
Ofidisor: Societat que es dedica a la reforma i decoració d'habitatges i oficines.
Dona feina a 6 treballadors permanents amb contractes indefinits i a una xifra equivalent de
treballadors autònoms d'altres empreses. S'ha reubicat a Ripollet.
Garrallit S.L.: fabricava somiers des de 1982, i des de 1992 estava a Can Ricart. Es
va reubicar a Lliçà.
Flea: El taller de Jonathan Singleton fabricava mobles artesanals a Can Ricart des
de l'any 1994, i va ser el primer a tancar, al juliol 2005. Com a clients va tenir inclós l'ex
alcalde Joan Clos. No hem sapigut ón va traslladar la seva activitat.
Diesa, Umesa, taller de Serigrafía: no sabem ón van reubicarse.

2) Activitats que van poder continuar al barri
Hangar: és un conjunt de tallers d'artístes gestionat per l'Ass. Catalana d'Artistes
Visuals, depenent de l'Institut de Cultura de Barcelona. La seva situació és diferent de les
altres activitats del recint: al ser considerat empresa “del coneixement”, se li va reservar la
possibilitat de quedarse al recint de Can Ricart. Va participar en algunes movilitzacions,
però la seva vinculació amb l'Ajuntament va reduir la seva possibilitat d'acció.
GarcíaGarcía SCP: empresa de serrallería industrial establerta a Can Ricart des
de 1973. Hi traballen 2 persones i habitualment uns 815 subcontratats. Es va poder reubicar
a un altre taller a Poblenou.
Singular SL serveis per a la construcció: oficines d'una empresa de rehabilitació
integral d'edificis. Van poder traslladarse amb relativa facilitat a un altre espai a Poblenou.

3) Activitats que van tancar
Talleres Iracheta: Era una empresa familiar de mecanitzats de precisió que
continuava el negoci iniciat fa més de mig segle per Daniel Iracheta Biescas, nascut al
Poblenou i mort al 1995. A la mort del titular, els seus hereus van haver de modificar
el nom de la empresa, afegint les lletres “S.L.”, però conservant tota l'antigüetat dels
treballadors, alguns dels quals portaven dècades a l'empresa. Però la propietat va
aconseguir negar l'indemnitzacio per la rescissió del contracte de lloguer, basantse
sobre aquest canvi de nom. El perjudici econòmic va ser tant gran que Iracheta va
haver de tancar, Els seus 9 treballadors van haver de trobar unes altres feines.
Bar Paco's: El bar Paco's era el principal motor de la socialitat dintre del
recinte. Situat a la plaça central, el freqüentaven tant els obrers com els empresaris
com els artistes, potenciant la integració entre els diferents col∙lectius. El seu
tancament, a principis de 2006, va ser un cop molt dur pel teixit social del recinte, que
no va recuperarse mai més. La indemnització que van rebre els gestors no els va ser
suficient per obrir una nova activitat.
Can Font: A la torre del rellotje es situaven diferents tallers d'artistes, sobre tot
plàstics, molt dels quals ben integrats amb les activitats productives del recinte. Es
van involucrar amb la lluita de les fàbriques en contra dels tancaments, i finalment
van ser desalltojats a 2006. La majoría dels seus artístes van constituir l'associació
cultural Nau21, que no té seu estable. L'associació Nau21 desenvolupa, entre altres,
una activitat de protesta contra l'expulsió dels artistes al barri de Poblenou.
Toni Yaïza: El taller mecànic de Toni Yaïza, especialitzat en contorns de
control numèric, va haver de tancar.
Musicomuna: Hi havia locals d'assatjos per músics, va ser entre les primeres en
tancar i no va tornar a obrir en lloc.
Fustería: La fustería estava gestionada per dos ancians carpinters, que no han
tornat a reubicarse en lloc després de deixar el recinte.

FOTO PROVISIONAL (com totes!)

Una de les últimes imatges de
la Cerería Mas, taller
artesanals d'espelmes amb 150
anys d'història, desalltojat de
Can Ricart a l'estiu 2006. Foto:
Jordi Secall (2006), calendari
2007 d'Arquitectes Sense
Fronteres.

"Sociograma / Powergrama" al voltant de Can Ricart. De “Barcelona la
participació canta”(2007)

3. DES DEL RESSENTIMENT
L'afectació – aquest fenòmen del qual estem intentant donar una
forma – és un esdeveniment estratificat, amb diferents nivells. Un fet
concret com l'obertura de la Diagonal de la plaça Glòries al mar, a un
primer nivell afecta tota la ciutat de Barcelona; però és evident que és
la població de Poblenou qui ho viu a un nivell més profòn. Dintre del
barri, hi ha casos concrets en què aquesta afectació és viscuda de forma
encara més profunda, i el de Can Ricart n'és un exemple evident, ja que
el complexe fabril , i totes les empreses que el formaven van ser
obligades a deixar les seves naus. Però fins i tot entre les empreses de
Can Ricart, n'hi ha algunes que per les seves especificitats o pel
moment en què es trobaven, van viure la afectació amb un nivell de
profunditat – i de dramaticitat – major que les altres. I dintre d'aquestes
empreses, hi ha persones que (sempre per la seva especificitat personal,
per la posició en qué es trobaven, o pel moment en què els
esdeveniments van desenvoluparse) van ser més diferctament tocades
pels fets, o els van viure de forma més intensa o dramàtica.
Fins a quin punt aquests nivells d'afectació siguin arbitraris, o siguin
imputables només parcialment a les transformacions urbanístiques, o
siguin normals efectes de les casualitats que gobernen els fets humans,
és una qüestió que ens interessa només en seu de reelaboració; però
abans de reflexionar sobre això, tenim la obligació de recollir la
afectació en sí, tal com s'ens presenta, i en particular en els seus nivells
més profunds. La cronologia dels tancaments a Can Ricart ens permet
d'entendre almenys aproximativament quins han sigut els – definimlos
així provisionalment – nivells d'afectació dels treballadors de les
empreses afectades.

28/3/2005. Desballestament teulades
13/4/2005. Intent desnonament GARRALIT
19/4/2005. Intent desnon RICSON amb policía. Barricadas.
15/5/2005. Incendi amb mort, detinguts dos indigents.
27/6/2005 3 intent desallotj RICSON, angela gispert amenaça amb
cremarse
30/7/2005. Tanca FLEA i NAU7
3/8/2005. Desallotjat RICSON, al 4 intent
11/8/2005. Aturat desballestament teulada RICSON
13/9/2005. 18 empreses sobre 25 signen l'acord. Les altres 7 continuen
amb processos judicials, menys cendra que negocia la data
12/1/2006. Tanca el Bar Paco's
3/4/2006. Incendi Can Font.
13/4/2006. Incendi magatzem Cerería
28/6/2006. Tancament d'Iracheta.
Pels afectats de Can Ricart, hi ha un abans i un després d'aquesta
història. El responsable administratiu d'una de les empreses de Can Ricart,
la Cerería Mas (una de les empreses que més durament han patit el procès,
per tenir més antigüetat i contracte indefinit) ho explica així33:
Jaume Pagès. És que clar, quan tenen necessitat de mentir per justificar certes coses,
vol dir que no anem bé, no anem bé de cap manera. [...] Aixó encara dol més: no
acabes d'entendre qué collons has votat els últims anys que has votat, i quin tipus de
premsa has comprat... perquè obviament aixó surt a la premsa, la premsa ho escriu...
[...] A veure, a la meva vida hi ha un abans i un després d'aquesta història. O sigui no
és que sigui un descregut de res, però et desenganyes d'un grapat de coses; però no per
amargura, vull dir, la nostra feina seguirà, o sigui la Cerería seguirà; la confiança amb
la gent que ens governa... a veure. I pensa que a més a més tot aixó ha passat en una
època en què... joder, en què s'en cuidava el tripartit: [...] No sé, s'hi hagués hagut algú
més de dreta a l'Ajuntament suposo que ens hagués afusellat directament, perquè es
que no ens podia anar pitjor. L'Ajuntament ha passat de nosaltres.

La més antiga de les fàbriques de Can Ricart era Ibèrica d'Indústries
Químiques, que al 1926 ja estava instal∙lada al recinte. La Cerería Mas
Els tres obrers de la Cerería que hem entrevistat utilitzen paraules diferents
va llogar al 1973,
De les 34 empreses
33 Entrevistat 16/3/2006.

per explicar sensacions semblants34:

José Fernández, Cerería Mas (2006).
los poderosos.

José Fernàndez. Un año luchando, y
manifestaciones y huelgas y nada, y no ha
servido nada. Había muchas asociaciones,
y partidos el único que nos ha apoyado ha
sido el PP. Imagínate! Es que es increible,
es el mundo al revés. Aquí el marqués...
aliado con la izquierda para echarnos, y
montar aquí un negocio tremendo; la
derecha, apoyando al trabajador; ¿cómo te
aclaras? es que es algo... increible. Pero al
final nada, al final... ganan los de siempre,

Alicia Saiz. El gobierno, los que hemos votado nosotros mismos, es igual, los que
están arriba. Esto es el poder que tiene el dinero: firman, y acceden a una cosa u
otra. Los pequeñitos como nosotros no tenemos la culpa; aquí vienen los
mandamases. Es igual tanto la derecha como la izquierda, a la hora de la verdad es
lo mismo. Es el sistema de aquí, y no se puede cambiar.
Carmen Luque. Hombre estaba bien
como estaba. Porque esto no molestaba
nadie y han sido... famílias que han
dejado destrozadas. Todos los que
trabajabamos por aquí, pues más o
menos todos eramos cerca. El José
también vive aquí, y varios; y entonces
pues va mal. Que va a ser del barrio?
Pues pondrán oficinas y lo que quieran
ellos. Y pisos que no puede coger la
juventud. Que es lo peor. Ustedes
pueden pagar pisos de 40 y 50 millones? Carmen Luque, Cerería Mas (2006)
pues esto es lo que van a hacer.

De fet, els interessos especulatius de la propietat poden ser
34 Entrevistats 21/3/2006, durant les grabacions del documental Des del ressentiment
o la batalla per Can Ricart (2007). Les imatges són fotogrames del documental.

comprensibles, fins i tot per qui en pateix les conseqüències; fins i tot la mala
voluntat demonstrada pel marquès Ricart en intentar aprofitar al màxim el
pagament dels lloguers, i després utilitzar tots els sistemes i artificis possibles
per no concedir les indemnitzacions a les empreses que tenien contracte
indefinit. Però el que va provocar l'“abans i després” viscut pels afectats, en
particular pels empresaris, acostumats a un cert grau de protecció
institucional, va ser el fet que la totalitat dels poders fàctics, el poder gairebé
com a un monolit, va recolzar els enganys i la voluntat especulativa de la
propietat. Totes les autoritats teòricament destinades a la protecció dels
ciutadans, i a la protecció dels empresaris – des del Síndic de Greuges, fins al
Conseller d'Indústria de la Generalitat, passant pel Regidor de Districte, pel
Cap de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, pel Ministeri d'Indústria, per
no parlar de la Direcció d'Urbanisme i dels responsables de 22@bcn S.A.: els
afectats de Can Ricart no van trobar cap recolzament en lloc, trobantse
absolutament sols davant de l'injustícia, de l'abús de poder.
D'alguna manera, i per alguns d'ells, aquesta experiència va servir com a
revelació, com a presa de conciència indesitjada però inevitable del
funcionament del sistema – i és remarcable l'ús d'aquesta paraula de part de
persones que, com Alicia Luque obrera de la Cerería, no havien tingut
anteriorment una marcada conciència política.
Per molts afectats, el conjunt d'esdeveniments que van portar, des de
l'aprovació del Pla 22@ al 2000, fins al desnonament de totes les activitats al
2006, per gairebé tots els nostres entrevistats té unes connotacions de fi del
món, d'apocalípsis cultural35. “Un abans i un després” significa que
políticament, ideológicament, fins i tot humanament, no es pot ser la mateixa
persona, després; abans hi habia una certa visió de les coses, després una
altra. Sovint aquesta segona visió acaba sient marcada pel mateix desengany
cap a la política que caracterítza la “segona interpretació” de l'història de qué
parlavem abans. En tot cas, és sense dubte marcada per la desconfiança, pel
desengany, per la incredulitat potser; però sobretot, pel ressentiment.
Des del ressentiment vam titular el video documental que vam realitzar
35 De Martino, 2002.

(2007) sobre el cas de Can Ricart; de nou vam utilitzar una expressió de invitant als treballadors a una manifestació; i al taller Iracheta es va donar
Jaume Pagès, responsable de la Cerería, per il∙lustrar el punt de vista una situació encara més extranya, arrel del desnonament.
dels afectats36.
Els propietaris del Taller Iracheta van ser enganyat pel marqués Ricart, que
va aconseguir negarles la indemnització per la rescissió unilateral del
Jaume Pagés. Clar, es molt senzill parlar des del ressentiment, però és que estem
contracte de lloguer, utilitzant un defecte formal del contracte. Tot i haver
parlant de 200 hectàrees, o sigui: ja no és el resentiment, perquè d'aixó algú altre
estat a Can Ricart des de l'any 1963, al morirse el vell propietari la propietat
n'haurà de parlar d'aquí uns anys, perquè [...] estem parlant de 200 hectàrees, que
va requerir estipular un nou contracte. Però, havent ja entrat la LAU, el nou
es a dir: o va molt bé o va molt malament.
contracte habia de ser a 5 anys, renovable cada any37.
Raó per la qual, des del sentit comú, i la distància que hi ha entre un tio de peu,
com pugui ser jo, i els urbanístes i tècnics d'aquests: [...] en el fons estàs decidint
sobre el futur productiu de la ciutat; i estàs obligantme a caminar cap a un
sector terciari; jo no sé si aixó és potestat de l'Ajuntament. És a dir, [...] t'ho dic
des del punt de vista de tio de carrer i que no milita en lloc, però clar, hi dones
voltes, perquè de fet estàs fotut, estàs cardat, tens el peu al coll i no saps d'on et
venen les bufetades; jo penso que no hi ha unes directrius industrials, prou
clares, que limitin el poder que té l'Ajuntament urbanísticament i en tot lo que
deriva d'aixó. [...]

Clar, "Ajuntament"... doncs la paraula és molt
bonica, [...] però clar, se suposa que treballa
amb les persones. Llavors la imatge que et
quedes aquí es que treballa pel paisatge. Ben o
mal entès: però pel païsatge, per la postaleta; i
segur segur pel poder immobiliàri.

Vicente Sánchez. A 5 años y luego renovable año tras año. Hombre, la comunicación
fue esta, “vosotros habeis estado aquí siempre, habeis pagado siempre, mientras que
pagueis nunca os echaremos”. Y nosotros así nos pensamos. Verdaderamente, en su día
supongo que él tampoco sabía que iba a venir lo del 22 arroba; es evidente que iban
cambiando en Barcelona, pero yo estaba relativamente tranquilo porqué este local está
en medio de una manzana, digamos, del Ensanche; que no hay ninguna calle que lo
cruce. Con lo cual, nunca nos tenían que decir “marchense porqué aquí se ha de abrir la
calle Bolivia, o la calle Lope de Vega”, nosotros estabamos en medio, y no
molestábamos.

Al haverse quedat sense indemnització, el taller Iracheta va tancar,
perquè no hagués pogut aguantar els costos d'un trasllat. Per compensar el
fet que els 9 treballadors es quedaven sense feina, el responsable del taller
Vicente Sánchez va donar les màquines (maquinària de precisió de control
38
Un aspecte si més no entranyable numèric) als treballadors .
d'aquest “mundo al reves”, per dirho amb
Jose Fernándes de la Cerería, és
precisament aquesta convergència que es
va crear entre patrons i obrers per resistir
als desnonaments. Si els nous enemics
eren, tots junts, el propietari, l'Ajuntament,
Cartell a la fàbrica ADO de
Can Ricart, 2006.
el 22@bcn, la Generalitat, de l'altre costat
tots els afectats es troben al mateix costat
de la barricada. Així a la fàbrica ADO vam trobar un cartell del patró
36 Entrevistat 16/3/2006, cit.

37 Entrevistat 25/4/2006.
38 Entrevista Jaume Pagés, 16/3/2006.

Vicente Sánchez i la seva filla, Belén Sánchez Iracheta, van ser els
últims a dirigir un taller que ja abans de ser expulsat de Can Ricart
habia sufert els efectes dels plan urbanístics de l'Ajuntament. El pare de
Belén, Daniel Iracheta Biescas, fonador del taller, va obrir el taller
originàriament al carrer Marià Aguiló, en ple centre de Poblenou.
D'allí es va traslladar al carrer Sant Joan de Malta, però l'immoble
escollit estaba afectat per l'obertura de la Diagonal. El taller va ser
expropiat, i per evitar més expropiacions, Daniel va escollir, entre els
espais lliures a Can Ricart, un local que estigués a l'interior d'una illa,
perquè cap obertura de carrer el pogués veure novament afectat39.
Vicente Sánchez. Entonces, él se murió hace 10 años y la Diagonal aún no había
pasado. [...] Es decir que tardaron 22 años, o 23, en abrir la Diagonal. O sea lo
echaron con 23 años de anticipación. Y él cuando vino aquí en este local, se
preocupó mucho – porqué aquí había varios locales – de que no estuviera
afectado por ninguna calle que tuvieran que abrir. Porqué él ya estuvo a punto
de plegar entonces, porqué mover un taller mecánico cuesta una barbaridad. La
instalación eléctrica de hace 32 años ya le costó 11 o 12 millones de pesetas,
toda la instalación.

barri de Poblenou, obligant a fugir a tots els que va encontrar al seu camí, de
forma mecànica, sense que els colors polítics de les administració ciutadanes
modifiquessin el seu avançament destructiu. Els Iracheta no són més que una
de les nombroses famílies que es van trobar més d'un cop pillats per la
maquinària de l'expropiació; segons una notícia del Periòdic, la bijutería de
la família Chicano, que estava a punt de ser expropiada a 2002 perquè
afectada pel PERI EixLlacuna, ja habia hagut de traslladarse per la reforma
del Mercat de la Unió al 200440.
L'article que en parla es titula, significativament, “Lluita entre passat i
futur”, i fa referència a una sèrie d'altres petites empreses i tallers de
l'encreuament Llull  Llacuna, 24 talleres vetustos que es troben a la illa de
cases que hi ha just al costat de la vella fàbrica de Ca l'Aranyó. Jordi
Torres, Manolo Rigosa i els Chicano són els únics noms que apareixen com
a titular d'aquests tallers; però un altre detall interessant, gairebé irònic, és
que el nom de l'autorentat i taller de cotxes de Manolo Rigosa, obert des de
1969, és Vila Olímpica: un nom donat evidentment en la línia de l'urban
renewal dels anys 90, quan juntament amb el litoral es comença a intentar
transformar la desprestigiada zona d'autorentats i depòsits d'autocars a sota
de la Plaça Glòrias, construida precisament en aquells anys.
Aquests casos ens ensenyen a captar les contradiccions de la gentrificació:
el mateix procès productiu, el mateix desenvolupament del qual les fàbriques
i tallers del Poblenou són motors actius, acaba engollintlos sense
demonstrarli cap gratitud. Entre les empreses de Can Ricart n'hi ha moltes
que vanten els seus productes als monuments de l'època olímpica: al pebeter
olímpic de l'Estadi de Montjuich hi ha acer de Llorcasa S.L.; un dels obrers
d'ADO que vam entrevistar va treballar a dalt de l'antena del Tibidabo41. La
mateixa Torre Agbar, principal símbol del 22@, triomf de la ciutat
conceptual i de serveis sobre l'acer i les ximeneies, per Vicente Sánchez
d'Iracheta és un prodigi tècnic de l'ús del metraquilat42.
Hi ha espelmes de la Cerería Mas al Parlament de Catalunya; però no per

La Diagonal, al obrirse paso des de la Plaça Glòries cap al mar,
durant els últims 25 anys va anar penetrant dintre el teixit dens del 40 El Periòdic, 31/10/2002.
39 Entrevistat 25/4/2006.

41 Entrevista Manolo i Felipe, 9/3/2006.
42 Entrevistat 25/4/2006, cit.

això la Generalitat va considerar la possibilitat de intervenir per
solucionar el “problema entre privats” que va obligarlos a traslladar
se. La “lluita entre passat i futur”, tal com la defineix l'article esmentat,
semblaria més lluita entre productors i consumidors dels bens produïts.
La ciutat es utilitza els productes de les fàbriques de Poblenou, es
beneficia del progrès que generen, i després les descarta: generant
despossesió, ressentiment, els malestars de l'afectació. Veure una part,
o l'altra, com a representant del passat o del futur, significa caure en un
discurs ideològic que conté en sí mateix la decisió sobre qui guanyarà
aquesta suposta “lluita”.

4. CAN FONT I ELS ARTISTES A POBLENOU

Naus molt maques... i permetien portar aquest tipus de vida [...] que no és alló de que
constantment tens feina que et va venint, no no; o sigui tu inverteixes en tu mateix, jo
que sé, potser et tires un any que no estás fent res; llavors et ve una exposició que ves a
saber si vens o no; però aixó es que tenía Poblenou, que tu podies assumir...; pagaves
pocs diners, tenies el teu espai...
Però clar, ara aixó és inviable. És inviable!
El que poca gent pot permetre's és, sortir
d'una facultat de Belles Arts, o la Massana
o el que sigui, llogarte un taller, i vinga, i
comença a probar sort en aquest món
artístic! o sigui no, perquè has de treballar,
o has de tenir aquests diners per anar
pagant. Abans doncs suposo que la gran
majoría, clar, tenies una feina que et
permetia pagar aixó però també anar
vivint, pagar un lloguer, o pagar el que fos;
ara... no sé, es que aixó és el que penso
que està una mica desapareixent. [...] Amb Oriol Pont, artista de Can Font (2006)
aquesta transformació del barri de Poblenou, o ja de Barcelona, hi ha un percentatge
superelevat que ja no pot portarho a terme. O sigui, no pots pagarte un taller i fer
proves, investigar, que es el que et toca a tú, en el teu camp... i llavors molt gent
d'aquesta o ha marxat43.

Tal com l'anàlisis d'algunes entrevistes als treballadors i empresaris
de les fàbriques de Can Ricart ens va portar a descobrir la peregrinació
d'algunes famílies d'un lloc a l'altre de Poblenou, i finalment cap a fora
del barri, entrevistant els artístes de Can Font també descobrim un
la
nomadisme forçat: el que han viscut els artístes i petits artesans A partir de les entrevistes a alguns artistes de Can Font, vam poder ampliar
44
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:
instal∙lats a Poblenou des dels anys 90 fins a avui.
Oriol Pont. Més que Can Ricart, en quant a concentració de tallers, era Poblenou.
M'enrecordo aixó fa sis anys, els “tallers oberts” que es feien cada any: no te'ls
acabaves! eren dos o tres dies que feien al mes de juny o no recordo quan; però
[...] n'hi havia com quaranta, no sé, moltissims. I era realment una festa, era molt
xulo. Tothom obria els tallers, hi anaves, era molt maco.
Aixó de Poblenou va ser una concentració de molta gent que venia del centre, de
Ciutat Vella; primer a Ciutat Vella, la gent tenía els tallers allà... molt bé, pum,
s'ha de netejar Ciutat Vella d'aquesta gent, doncs aquesta gent va començar a
moure's, i moltissima gent a Poblenou. A Poblenou i llavors també n'hi havien  i
crec que encara n'hi han una mica  a l'Hospitalet. Però clar, a l'Hospitalet [...] hi
ha locals així industrials grans, però és un altre tipus de complexes. I a
Poblenou... clar, reunía complexes grans, però alhora també amb història, no?

 El Submarino. Hospedava uns 30 artístes, a prop de la Rambla de Poblenou. Va
ser desallotjat al 2002 per la construcció d'habitatges.
 El Taller Caminal. Passatge d'interior d'illa, al carrer Pallars 172, actiu des de
2002. Hi havia 20 espais per artístes, va tancar al novembre 2007.
 La Escocesa. Fàbrica al n. 345 del carrer Pere IV ón treballen uns 30 artístes. Al
gener 2006 Renta Corporación va comprar la fàbrica que des de llavors està
amenaçada de desallotjament.
Tallers amb més vinculacions institucionals són els de Palo Alto, de Javier
Mariscal, i Hangar, de l'Ass. Artistes Visuals de Catalunya, a Can Ricart mateix.

43 Entrevistat 21/3/2006.
44 www.laescocesa.org. www.caminal.org

A partir dels anys 70, a mesura que les naus industrials de Poblenou
s'anaven quedant buides, centenars d'artístes, visuals, músics,
conceptuals, de diferent procedències geogràfiques, van anarse
instal∙lant al barri; creant una xarxa underground que convivia amb tota
normalitat amb els habitants tradicionals del barri, i en certs casos
també amb el teixit productiu industrial45. Can Font era un d'aquests
casos: totes les persones entrevistades, tant els propis artístes com els
altres treballadors amb qui compartien l'espai, subratllaven el bon nivell
de convivència, tot i les diferències, al recinte. Vincles més forts, si no
d'amistat, almenys de col∙laboració, es donaven entre artístes i
treballadors; i alguns casos també ens fan pensar que la distinció entre
les dues categoríes de productors no eren tant clares. Per exemple, el
taller Flea de Jonathan Singleton (tancat al juliol 2005) sembla
participar dels dos mons, demonstrant que més que fractura, entre
artístes i currantes hi havia una continuitat.
El vincles es va fer més forts a mesura que creixia la pressió del
desallotjament. Molts dels artistes de Can Font van participar a les
protestes contra el tancament de les fàbriques a l'estiu 2005, i fins i tot
va ser des de Can Font que es va impedir el desballestament de la
teulada de Ricson durant el quart intent de desallotjament. Però amb
l'augment de l'amenaça, la vida pels artístes de Can Font s'anava
convertint en resistència, i alguns van començar a marxar. Altres no.
Oriol Pont. Al final vam quedar molt pocs. Es va quedar una noia que no tenía
recursos com per a agafar un altre taller; un altra, la Blanca [Palou] perquè en
principi ella tampoc no necessitava un taller, i era quedarse aquí per lluitar; i
també m'hi vaig quedar jo. Mira, jo realment no sé perquè m'hi vaig quedar
però m'hi vaig quedar. I al revés... jo ho entenc ara, després d'haver intentat
treballar amb tot l'ambient aquest de pressió, i d'anar vivint com tot els tallers
van marxant, hi havia molta gent que tenia clar que el que no volia era està a
un lloc ón tens tota la maquinària, estàs intentant treballar, saps que has de
marxar, i has de portar una lluita... és que es molt molt complicat concentrar
se.

45 v. Tarrero, C., “Poblenou se mueve” ebarcelona.org, 7/2/2003.

Els últims artistes van deixar Can Font al gener 2006. Un grup van anar a
Can Batlló (Sants), altres van dispersarse per la ciutat, però pocs al mateix
Poblenou. Al mateix temps el grup més vinculat a la defensa de Can Ricart
entre els artistes de Can Font van crear l'associació Nau 21 (21 és el número
de la nau de la torre del rellotje). Objectiu de l'associació era el de promoure
la creació, a Can Ricart, d'un projecte d'espai barrejat de creació cultural i
industrial, a proposar en alternativa al projecte destructiu d'Ajuntament i
22@46. Blanca Palou, entre els membres més compromesos amb Can Ricart
dels artistes de Can Font, i una de les fondadores del projecte, va montar el
seu taller a l'Hangar, per poderse quedar al recinte.
La primavera de 2006 va ser el
moment en què més solidaritat es
va aconseguir generar per la
defensa de Can Ricart. Una forta i
constant
atenció
mediàtica
compensava l'aïllament en què es
trobaven els últims resistents del
recinte.
El 3 d'abril 2006, a les 13:30 de la
tarda, un incendi va explotar a la torre del rellotge. Tot i haverse demanat
explicacions des de la FAVB (Fedaració d'Associacions de Veïns de
Barcelona), les causes de l'incendi van quedar inexplicades. Un mes després
de l'incendi, el 3 de maig, Hangar va comunicar a Blanca Palou que el seu
taller anava a ser ocupat per un altre artista. El 18 de maig Blanca va patir un
infart, afortunadament sense conseqüències greus.
La solidaritat generada per la movilització dels artistes, i el projecte de Nau
21 van ser possibles gràcies a les aportacions d'una sèrie de col∙lectius,
primer dels quals l'espai d'arquitectura i creació Straddle3 amb seu al carrer
Riereta del Raval47.
46 www.nau21.net.
47 www.straddle3.net.

LA MAKABRA
De tots els espais autònoms de creació artística i culturals existents a Poblenou a
principi de mil∙lenni, la Makabra és sense dubte el més peculiar, la seva història s'ha
de tractar a part, perquè no és comparable a cap altra.
La primera okupació de la fàbrica de piscines abandonada entre Tánger, Álaba,
Sancho de Ávila i Ciutat de Granada, va ser a mitjans de 2002. Durant 2 anys la
Makabra va ser un enorme espai – gran gairebé com tota la illa  en el qual es
realitzaven festes i concerts, tallers i activitats; però sobretot ón vivien unes 40
persones, tant als locals de la fàbrica readaptats com a habitatges, com a caravanes i
furgonetes aparcades a l'enorme pati interior.
Durant els primers anys d'okupació, especialment als estiu, la Makabra va ser una
espècie de poble tancat dintre del barri de Poblenou, ón van viure inclús nens i per
una època un cavall. Sovint hi havia conflictes, tant amb els veïns com amb
travellers que a l'estiu s'instal∙laven al pati. A partir de 2003 un espai de la fàbrica va
ser acondicionat per l'equip d'Indymedia Barcelona, mitjà de contrainformació molt
popular, que va col∙laborar amb la gestió d'un espai amb connexió pública gratuïta i
una petita biblioteca. S'hi van arribar a celebrar inclús reunions de la neixent
Plataforma Veïnal contra l'Especulació.
Al febrer 2004 la Makabra va ser desallotjada i reokupada al cap de pocs dies. Però a
partir d'aquell moment va començar una època molt fosca, amb constants canvis de
població i alguns conflictes. Finalment, cap a finals de 2006 la situació es va
establitzar, i a la Makabra es van assentar molts artistes de circ, que van tornar a
donar vida a l'espai. Es va obrir una escola de circ i realitzar moltíssimes activitats.
El 20 novembre 2006 es va produir el segón desallotjament de la fàbrica. Més de
100 persones van sortir de la fàbrica, desmontant les seves cases i carregant les
pertenències a furgons. Molts sient estrangers i no sabent ón anar, van moure's fins a
la plaça Catalunya ón van començar una sèrie de manifestacions diàries demanant un
espai. Al cap de pocs dies la fàbrica va ser enderrocada.
El 28 novembre els exhabitants de la Makabra realitzen una manifestació de
commemoració fúnebre de l'antic squat, i a l'acabarse la ceremonia okupen el recinte
de Can Ricart, ón van quedarse fins al 13 de desembre. Durant les setmanes de
permanença dintre del recinte, els artistes de la Makabra van solidaritzarse amb els
afectats de Can Ricart, i es va produir una estranya sintonia entre els “okupes”, els
empresaris desallotjats del recinte, els moviments veïnals en defensa de l'espai, i els
artistes desallotjats de Can Font. Tota la acció va tenir una fortíssima repercussió
mediàtica.

Fotos de la okupació i del
desallotjament de la Makabra
a Can Ricart (2006)
www.lamakabra.org

5. LES ALTERNATIVES PROPOSADES
Per entendre a fons el debat que es va produïr, durant i després
l'expulsió de les fàbriques de Can Ricart, hem de tornar a considerar els
materials extrets de les entrevistes sobre el Pla de la Ribera. De fet, el
grup de solidaritat més influent que va movilitzarse en defensa de Can
Ricart va ser el Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum Ribera Besós,
un grup amb una identitat i una història política pròpia, dintre del gran
contenedor que és la Plataforma Salvem Can Ricart. L'integren moltes
persones que ja havien participat a l'associacionisme de l'última època
del franquisme i dels principis de la transició. El mateix Josep María
Huertas Clavería va participar a una manifestació al final de la qual va
llegir un manifest en el qual denunciava les irregularitats del 22@.
El Grup de Patrimoni Industrial va elaborar projectes alternatius per
Can Ricart a partir de 2005, i està format per diferents personalitats
dels moviments veïnals i professionals, sobre els quals sería important
detenirnos. Mercedes Tatjer i Mir és geògrafa, havia estat entre els
fondadors de l'AVV de la Barceloneta, i ja havia realitzat molts estudis
sobre el patrimoni industrial48, en particular de la Barceloneta i
Poblenou. Salvador Clarós i Ferret és des de fa molts anys membre de
l'AVV de Poblenou; Joan Roca i Albert és també geògraf, professor de
l'IES Barri Besós, fondador del Fòrum Ribera Besós i animador d'una
de les més importants trobades sobre les perifèries de Barcelona49;
Josep María Muntaner i Zayda Muxí són arquitectes. Totes aquests
professionals – amb l'excepció de Salvador Clarós que és una generació
més jove – tenen una història política semblant: proceden dels partits
que van ser clandestins durant el franquisme, i van ser entre els
animadors de les primeres assocacions de veïns. No és d'estranyar que
el projecte de recuperació del recinte de Can Ricart que ells proposen
hagi rebut fortes crítiques per part dels altres integrants de la
48 Tatjer, 2002.
49 Roca, 1994.

Plataforma Salvem Can Ricart.
Contra la proposta institucional, que faría de Can Ricart la seu del Museu
de les llengües, exposició part del Fòrum 2004, el Grup de Patrimoni
proposa la construcció d'espais diferents, d'uns museus interactius; en
particular, si es consegueix salvar el recinte, l'alternativa que proposa aquest
grup és un museu del treball, que d'alguna manera rescati l'expulsió de les
activitats productives del complexe.
Els membres del Grup de Patrimoni són en la seva majoría vinculades a
les Associacions de Veïns; tal com a les Associacions de Veïns militaven les
persones que van elaborar el Contrapla a través del qual es va aconseguir
aturar el Pla de la Ribera. Però entrevistant a persones que van viure aquella
lluita, ens vam adonar de com l'història sigui complexa i multiforme. Si bé
les persones que estaven dintre de les AVV recordaven cremes de
contenedors i demonstracions multitudinàries al carrer50, els veïns que van
viure la època però sense estar dintre de les AVV recorden una distinció clara
entre els “veïns veïns” i els “intel∙lectuals”, “estudiants”, definits també com
“persones que tenien una voluntat política”51.
No extranya pertant trobar, paral∙lela a la continuitat en l'estil
gentrificador de les actuacions municipals, una continuitat que podriem
definir “elitista” dins dels moviments de protesta; de militants obviament
ben intencionats però que, respecte als afectats directes dels processos,
posseeixen una voluntat política més amplia i uns contactes institucionals
més directes; els projectes dels quals hem de distinguir tant dels projectes
oficials com de la voluntat explícita dels propis afectats, que es sitúa
clarament a un altre nivell.
Felipe. es que el ayuntamiento yo no se que es lo que hubiera tenido que hacer, [...] pero
de no haberse intervenido, el ayuntamiento no haberse metido con esto, esto hubiera
continuado…poco a poco hubiera continuado, las empresas hubieran continuado.
Jaume Pagès. l'únic que pot quedar del procés és que se sapiga com ha anat. I que algú
d'aquí uns anys respongui si aixó era realment el que voliem. I si [era] el que voliem, pues a
mí que em borrin d'aquests plantejaments, no puc comparar amb aquesta manera de fer
ciutat ni de fer país. No m'interessa. Perquè no és com ha de ser.
50 Entrevista amb Merce Tatjer, 1/6/2006.
51 Entrevista amb Josep Magrinyà, 6/11/2006.

6. LA ZONA DEL PARC CENTRAL

Llegar hasta el momento actual ha sido complejo. La operación urbanística ha
significado trasladar un centenar de pequeños negocios y realojar a 200 familias,
cuatro de las cuales todavía no se han puesto de acuerdo con el Ayuntamiento sobre
la cuantía de las indemnizaciones y se resisten a marcharse52.

A l'elaboració col∙lectiva sobre Can Ricart incluida en A Barcelona la
participació canta (2007) es diu que hi havia “220 famílies expulsades que
vivien al sector ara ocupat pel Parc Central”.
Jaume Pagès. va anar molt de pressa. Tu pensa que al sortir del Marquès de Santa
Isabel fins a Pere IV eren tots tallers, ón ara és parc central, eren tots tallers, era un
bullidor allò. [...] No sé on són ara, però... a veure, la curva, el bar de la cantonada,
allò va ser el primer toc d'atenció, ostia, perquè a veure, el bar, es que... o sigui, hi
dinavem cada día, vull dir53.

El solar davant de Can Ricart, abans de començar les obres del Parc Central (2006)

El triangle de terreny comprés entre el carrer Marroc, la Diagonal i Pere
IV, era atravesat per dos carrers principals: un era el carrer Puigmal, i l'altre,
que des de Pere IV portava a l'entrada de Can Ricart, era el Pg. Marqués de
Santa Isabel. D'aquesta zona, María Reyes Vilchez de la Cristalería del
carrer Marqués de Santa Isabel n.12, té records ja de petita: la cristalería va
traslladarse a l'àrea al 9254.

Jean Nouvel, ja autor de la Torre Agbar, va rebre l'encàrrec del
María Reyes Vilchez. Aquí había una callecita chiquitita, y esta calle no me acuerdo
disseny del Parc Central a principis de 2003. Les obres van començar al
como se llamaba. Vale? que aquí era donde estaban los edificios, las viviendas. Aquí
2006; però els desallotjament massius d'habitatges i activitats van tenir
había otros locales. Aquí había un local, y aquí había una casa, muy antigua, de mil
lloc ja al 2002. Reconstruir la cronología dels enderrocs i les vivències
nuevecientos... o mil ochocientos noventa y nueve, una cosa así, donde estaban los
dels afectats d'aquesta zona no és fàcil. Vam reconstruir part d'aquesta
okupas. Entonces aquí había edificios de viviendas... luego esta calle más para abajo
aquí había otro recinto industrial, y luego hay esta calle para adentro había otro recinto
història en primer lloc a partir d'algunes de les entrevistes realitzades
con otros locales. Nosotros estábamos aquí; aquí teníamos uno y aquí teníamos otro
als afectats de Can Ricart; i també vam trobar informacions precioses
[...], y esto era como una manzana. Y aquí había locales, aquí... bueno nosotros
recollides dins de treballs realitzats anteriorment per diferents
dabamos aquí y aquí en la salida. Aquí había otros locales y por aquí también; pero de
col∙lectius, com és el projecte Poble9 del col∙lectiu Sitesize, i el
esta gente ya si que no conozco. Y por aquí... aquí había una callecita muy chiquitita
projecte Timeline del col∙lectiu Nau21.
El nombre d'activitats i habitatges a la zona és ja en sí difícil de 52 “Jean Nouvel proyecta el futuro Parc Central del Poblenou, a sólo 800 metros de la Torre
Agbar”, C.Blanchar en El País de 25/1/2003.
calcular. Un article de principis de 2003 descriu així la situació:
53 Entrevistat 16/3/2006.
54 Entrevistada 9/3/ 2006.

que salíamos a esta zona de aquí.

La cristalería de María Reyes, que estava al n.12 del carrer Puigmal,
junt amb 4 tallers més, va haver de moure's al 2002 i va concentrar totes
les naus dintre d'un magatzem que tenia just abans de l'entrada de Can
Ricart, al pg. Marqués de Santa Isabel 2325, fins al 2006 quan van
haver de deixar també aquell local. Sobre el trasllat, i les altres
activitats que hi havia a l'àrea, Maria Reyes diu:
María Reyes. Me parece que nosotros y otro más fuimos los últimos en salir,
pero tardamos de diferencia entre unos y otros pues esto, tres meses, cuatro
meses [...] Mira, había uno que hacía bolas de navidad. [...] Había otro que era
de hierros; que este me parece que se jubiló. [...] Había un carpintero que me
parece que es el que se fue a Mollet. Había otro carpintero también que se
jubiló... bueno se jubiló y también se fue por aquí, por Llacuna, o... no sé. La
verdad es que... y después había otro hombre que hacía figuritas de cristal; y
este es el que me parece si no me equivoco que se fue a Selva de Mar.

EL CARRER PERE IV (Carretera a Mataró)
Dels locals que més recorren a la
memòria dels afectats i a la
documentació disponible, entre els
negocis que hi havia abans de 2002
al llarg del carrer Pere IV, sense
dubte el més freqüent és el
Restaurante Martinet, situat al
n.320. Fundat a 1929 com a café
del barri, era edifici històric i
emblemàtic que ha vist celebrarse
reunions clandestines amb la
de
polítics
com
Una foto de l'últim día al Restaurant Martinet presència
Tarradelles o Companys. En
Francesc Àlvarez, que el regentava amb els seus germans, va ser entrevistat al
2003 pels investigadors del projecte Deconstrucció. D'Icària a Diagonal
Mar, i va comentar l'història del seu local amb aquestes paraules, transcrites
d'un video que es pot trobar a la pàgina del projecte55.

El bar “La Curva”, a
la
cantonada
entre
Marroc i Marqués de
Santa Isabel, és el local
que apareix en molts dels
relats sobre la zona,
també entre els afectats
de Can Ricart: surt com a
una activitat comercial en
òptim estat, ón dinaven
molts dels treballadors
Bar La Curva, entre Marroc i M.S.Isabel
dels tallers: centre de la
socialitat obrera, tal com era el Bar Paco's dintre del recinte fabril.
Segons alguns entrevistats, la propietària, Isabel, va tornar a obrir un
bar a la Rambla de Poblenou. El tancament del bar (al 2001) va ser el
primer tancament de tota l'àrea.
55

Nosaltres teniem un negoci molt antic, molt arrelat
dintre del barri del Poblenou, que des de l'any 29 que
estava ubicat al carrer Pere IV n.320. Fundador era un
oncle meu, que era Martí Codilles, que era un home
que feia uns 180 quilos; en diminutiu li deien
Martinet. La meva tieta [...] era professora de piano,
inclós tocaba el piano al Liceu de Barcelona,
Desafortunadament, en temps de la guerra, [...] es va
quedar en mans de la meva tieta; una senyora sola, en
F. Álvarez. Foto Sitesize (2003)
aquells temps, tenia que buscar algú que vigiles el
negoci. [El propietari] de la cafeteria Zurich de la plaça Catalunya va comprar tot
Video Entrevista a Francisco Álvarez, Pilar Pellicer i Rafael Ubiergo.
http://www.deconstruccio.org/video/p4neg.wmv

l'edifici, i van parlar amb el meu pare, li van proposar d'agafar un negoci. [...]
La meva mare amb molts sacrificis va conseguir el negoci.
[Era] un negoci molt familiar, estavem treballant tres matrimonis, que eren: el
meu germà, la meva germana, un servidor [...] teniem molta gent, molta feina, i
em van fer fora al mes de març. I jo, desafortunadament, per l'edat que tinc, no
he trobat feina. Molta gent, molta gent, hem estat visquent junts tota la vida,
tranquil∙lament...
Hi havia una farmàcia, hi havia tres forns de pà, hi havia dues sabateries [...], hi
havia tres tendes de comestibles, hi havia un herbolari, hi havia un [,,,], hi havia
una ferreteria, a la qual venien embuts [...]

mentres que l'àrea que pròpiament ens interessa, o sigui l'àrea del parc
central, està a la banda dels impars. Ja que del que es tracta és de reconstruir
el païsatge urbà d'un àrea ara desapareguda, tot tipus de documentació ens
pot ser útil; tant els mapes antics de l'àrea (anteriors a 2002), com els records
dels afectats, però també fotos, grabacions, professionals o amatorials, a la
zona abans dels enderrocs60.

D'aquest restaurant, que avui en día encara apareix a algunes guies
gastronòmiques internacionals56, es resalta constantment la popularitat
(“popular, desaparegut i enyorat” el defineix Pere Castaño i Santamaria
fent memòria sobre els bars de l'antic Poblenou57; amb paraules
semblants l'homenatja la penya BTT5+1 amb una entrega de premis el
dia del tancament58); per evitar el tancament, que va finalment realitzar
se el 28 de març de 2002, es van recollir més de 6000 firmes 59 (que
apareixen també retratades al video citat).
Tot i ser el més conegut entre els locals expropiats de l'àrea, el
Martinet es trobava però al costat dels nombres pars del carrer Pere IV;
56 Incluso en la web oficial del Turismo en España, www.spain.info
57 “...havia anat als "Pescadors" de la plaça de Prim, quan encara era una taverna, i
he fet molts, molts, dinars al popular, desaparegut i enyorat "Martinet" de Pere
IV... també vaig conèixer la darrera vaqueria del barri, al carrer Taulat, per cert a
tocar de la Licorera, soc amic i client de “La Muntanyenca” un altre restaurant ben
arrelat al barri, així com em sento igual que a casa quan vaig al entranyable
“Aiguafreda” del carrer Tànger...”.
http://www.bdebarna.net/v1/mapa.php?mapa_id=358&historia=592&comentar=1
58 “El 28 de març de 2002 el restaurant Martinet tanca les portes per ordre de
l'Ajuntament de Barcelona i s'enderrocarà aquest popular restaurant del
Poblenou. Segons els actuals propietaris del restaurant és possible que obrin una
altra vegada però tots creiem que no serà el mateix”.
http://es.geocities.com/dordal4/martinet.html
59 Article “Un bar contra la Diagonal”, al Periòdic de (?)

Just a la cantonada entre el carrer Pere IV i el Pg.
Marqués de Santa Isabel, o sigui el passatge que
portava a l'entrada de Can Ricart, hi havia el Bar “la
Riba” (o “1x2”), al n. 263 del carrer Pere IV, als baixos
d'un antic bloc d'habitatges de color gris ón debien
donar les dues primeres porteries de la banda esquerra
del passatge, amb principal, primer i possiblement
àtic61.
60 Una gravació ràpida de la banda dels impars de Pere IV es troba al Videogràfic Pere IV
2003 inclós al treball Deconstrucció, cit..
http://www.deconstruccio.org/video/p4pas.wmv
61 Les imatges següent són de Videogràfic, cit.

Imatges del bloc d'habitatges que feia cantonada entre PereIV i el pg.Sta.Isabel.

Cronologia dels enderrocs. L'últim en desapareixer va ser el colmado. Sitesize 2003.

Les finques següents del passatge semblen ser un taller amb només
baixos, i després un edifici estret de principal i dues plantes, blanc.
Després del bar que feia cantonada, que va ser enderrocat a l'octubre
2002, hi havia una porteria (n.261), i a continuació un colmado (n.259).
Gràcies a la recopilació d'informacions realitzada pel col∙lectiu
Sitesize de Poblenou, que pel projecte Poble9 van documentar part de la
desapàrició dels comerços de l'àrea62, disposem d'algunes informacions
que s'haurien de complementar amb noves investigació. Podem però de
moment reconstruir l'ordre dels
enderrocs
d'aquestes
finques;
l'última de les quals a caure va ser
precisament la del colmado, que va
durar un any més que – per exemple
– el bar 1x2. El bar 1x2 va ser
enderrocat a l'octubre 2002, el
colmado del n.259 va entregar les
claus el 13 de maig 2003.

Els propietaris d'aquesta botiga, María Pilar Pellicer i Rafael Ubiergo Franco,
van ser entrevistats pels investigadors del projecte Poble9. Com a testimoni
de la seva vivència durant l'any anterior a l'enderroc del bar, tenim una carta
que Rafael Ubiergo va enviar el 30 d'abril de 2003 al director del noticiari
“La Rosa” vinculat al Partit Socialista, demanant la suspensió de la seva
suscripció63:
“A finales de los años 80, personal de su partido me pidió colaborar en diferentes
campañas propagandísticas y electorales (conservo actas); entonces sus ideas las
compartíamos: el boom de los juegos, en los cuales mi hija participó como
voluntaria y después responsable olímpica, hizo que colaborara hasta 1999.
No me arrepiento de nada, pero desde hace ocho meses mi mujer y mi hija están
padeciendo una situación de humillación y extorsión por parte del distrito y del
IMU [Institut Municipal d'Urbanisme, N.d.R.], es por eso que ya no quiero tener
ninguún tipo de relación, con su partido”.

Humillación i extorsión, son les dues úniques paraules que ens queden d'una
vivència d'afectació que va tenir lloc a la primavera de 2003 i que avui està
enterrada sota les obres del Parc Central de Nouvel.

Interior del Bar1x2. Sitesize 2003
62 www.sitesize.net/poble9

63 http://www.sitesize.net/poble9/pdf/cartarafael.pdf

La transformació d'aquesta àrea surt també retratada també a un video realitzat pel
mateix col∙lectiu Sitesize a l'any 2004, amb el títol de Ciutadans 22@65.
Rafael Ubiergo, Pilar
Pellicer (fotos Sitesize) i la
façana del colmado (del
Videogràfic, cit.).

Un altre recurs preciós per la recostrucció de la situació a l'àrea són les fotos realitzades
durante les exploracions urbanes del col∙lectiu Rotorrr, que va elaborar també uns mapes
amb finalitat artística però útils per testimoniar la situació d'afectació d'algunes zones del
Poblenou preFòrum66.

Després del bar, a la porteria 255 hi havia una edifici d'habitatges,
de principal i dos pisos, que va ser enderrocat el 23 d'abril 2003. Sobre
el desallotjament de les famílies que hi vivien tenim també un testimoni
de part de Rafael Ubiergo, que en aquell moment encara estava al
colmado, i que va enviar una carta a la premsa descrivint l'actuació
municipal envers aquesta família64

El projecte Parc Central Park (2005) també es proposava intervencions artístiques a la
zona del futur Parc Central.

"El dia 8 de abril de 2003, 3 furgones de la guardia urbana, 16 agentes, 8
funcionarios del I.M.U. más personal de la empresa de derribos,
protagonizaron un espectáculo vergonzoso: Una familia del n. 255 de la calle
Pere IV, un matrimonio él con invalidez y sus dos hijas de 9 y 11 años, una de
ellas con fiebre; fueron desalojados a la fuerza y después en la calle pudieron
ver la escena de como los funcionarios de turno sacaban sus pertenencias y
las almacenaban. A dia de hoy la familia todavía no tiene piso y están
alojados de forma provisional en un Hostal pagado por el ayuntamiento".

Dels altres pisos de la finca només
sabem que hi ha hagut moviment de
persones sense contracte, que abans de
l'enderroc van deixar un pis en el qual
residien per moure's cap a la finca del
costat.
64 http://www.nau21.net/timeline/index.html

Pere IV n.255. Foto Sitesize (2003)

65 Ciutadans 22@, Sitesize 2004.
66 http://www.rotorrr.org/planariae/. http://rotorrr.org/safari/map.htm i
http://www.rotorrr.org/parcentralpark/29_05_04.htm

CARRER PUIGMAL

Algunes fotos realitzades des del balcó de l'edifici al 2003 ens permeten
L'història que va tenir més ressó fora reconstruir l'estat en qué es trobaba, al febrer d'aquell any, el descampat del
del barri, dins de les vivències qual estem intentant reconstruir l'afectació. (Fotos Sitesize)
d'afectació a la zona, va ser la
d'Enriqueta Marzal, una senyora
major, propietària del pis 4º 2ª de
l'edifici del carrer Puigmal n.9, que
va ser derribat el 20 de març de 2003.
Enriqueta va continuar vivent a
l'edifici,
entre les runes i les
deixalles, després de que tots els
altres veïns l'haguessin abandonat;
cada día Enriqueta es manifestava a
la parada de l'autobus a l'av.
Foto 1: vista cap a Can Ricart. A les
Diagonal, molt a prop de casa seva,
naus adhiacents al recinte al 2003 hi
mostrant les seves reclamacions amb
Enriqueta Marzal Foto Sitesize (2003)
vivien indigents, alguns dels quals
les pancartes que es veuen a la foto.
han estat implicats a l'incendi del 15
maig 2005
Sobre la protesta d'aquesta dona es va
realitzar el video Huellas robadas, de Sonia
Trigo (2004), i moltes fotos del reportatge
realitzat a Poblenou a 2003 pel fotògraf Jordi
Secall. Una foto d'Enriqueta davant del seu
edifici va ser entre les imatges més conegudes
entre els crítics de la remodelació de
Poblenou67.

Foto 2: vista cap a la xemeneia
Foto 3: vista cap a la Diagonal. Es
veuen de darrera les finques al
carrer Pere IV n. 263255

Puigmal 9. Sitesize(2003)
67 Es tracta de la foto de Jordi Secall que va ser portada del llibre UTE 2004, que
anteriorment havia sigut una de les Postals de conflictes urbans d'Arquitectes
Sense Fronteres, i part da'un reportatge sobre Poblenou punlicat al qüotidià italià
Il Manifesto de 12/6/2004

Foto 4: vista cap al carrer Pere IV, a
l'altra banda de la Diagonal, ón
s'havia enderrocat però encara no
començat a construir.

