PASSATGE CUSIDÓ – PASSATGE MALLART

El gran “triangle” de la Macosa, una de les fàbriques més grans i antigues
del Poblenou1, va quedar al descobert amb l'obertura de la Diagonal, que
va arribar a finals d'anys 90. A la mateixa època és va començar a edificar
a les illes corresponents de la part baixa de Poblenou, la zona anomenada
Front Marítim, ón es planejava obrir la “segona Vila Olímpica”2. Les dues
illes entre Pujades, Fluvià, Pallars i Selva de Mar van passar a constituir
l'Unitat d'Actuació 13 del PERI DiagonalPoblenou, que preveia
l'expropiació i enderroc de totes les construccions existents i la construcció
de nous edificis d'habitatges.

Els últims habitants del pg. Cusidó al
mig dels nous edificis de la promotora
Espais. (Ruido, 2006)

Mapa d'afectació del pg.Cusidó, amb
Genís Bermudez i Herminia Espelleta
(2006)

CRONOLOGIA3
28 abril 1993: Aprovat el PERI Diagonal
Poblenou.
24 novembre 2000: L'empresa “Procam”,
filial immobiliària de Caixa Catalunya, rep
de l'Ajuntament la concessió administrativa
per a l'explotació de l'UA13 del PERI
DiagonalPoblenou.
19 gener 2001: Procam passa la concessió a
l'empresa “Espais Catalunya Inversions
Immobiliàries S.L.”, de la qual és
accionista.
8 maig 2002: inicia l'expedient
d'expropiació dels 18.257 mq de l'Unitat
d'Actuació 13, delimitada pels carrers
Pujades, Selva de Mar, Pallars, Diagonal,
Fluvià.
20 abril26 octubre 2004: L'Ajuntament
convoca a tots els habitants per torns per
l'entrega de claus. Es programa 144
expropiacions, Les visites duren tot l'any. A
l'estiu alguns habitants presenten
al∙legacions.
Agost 2004: al Pg. Cusidó i al Pg. Mallart
només queda un punyat de veïns, que
malviuen entre els enderrocs, les noves
construccions i la brutícia.
2005: desallotjament forços: Bar Herminia
al carrer Provençals, i cerrajero pg. Cusidó.
20 setembre 2006: aprovada definitivament
l'última expropiació als dos passatges.
2007: els habitants són traslladats dels
pisos provisionals del carrer Llull cap als
58 habitatges definitius assignats per
Espais al carrer Pallars 352.

1 Can Girona, fàbrica de 14 hectàrees fonada al 1859 pels germans Casimiro i Ignacio
Girona, va convertirse en 1891 en Materiales para Ferrocarriles y Construcciones i
següidament en MACOSA (Materiales y Construcciones S.A.) en 1947, i finalment va
ser absorbida per la corporació francesa Alstom. La fàbrica va ser enderrocada en
1991, avui en día queda en peu només la Torre de les Aïgues, entre el carrer Llull i
Provençals.
2 Ricart, M., L'altra Vila Olímpica; L'obertura de la Diagonal, el vell somni i Diagonal
mar un nou centre urbà en “Barcelona Metrópolis Mediterrània” n. 44, 1998. El “Plan
Especial de Reforma Interior DiagonalPoblenou”, que prevèia l'obertura de la
Diagonal a través del teixit urbà de Poblenou, va ser aprovat el 28 d'abril 1993:
3 Gaseta Municipal n.12 20/4/2001; DOGC núm. 3653 – 10/06/2002, núm. 4100 –
afectava 60 hectàrees i suposava expropiar 730 habitatges antics i uns 500 negocis,
26/03/2004, núm. 4162 – 28/06/2004, núm. 4188 – 03/08/2004; Boletín Provincial de
“molts d'ells petites indústries i tallers”.
Barcelona núm 157 – 01/07/2004; núm 155 – 29/06/2004.

Vam escollir treballar sobre aquestes dues illes sobretot perquè un dels
veïns afectats de la zona, el senyor Genís Bermúdez del pg. Cusidó, va ser
al centre d'un episodi que va tenir cert ressó mediàtic just durant l'època
preFòrum 2004, i fins i tot protagonista d'un curtmetratge documental
produït al mateix any4; però també perquè les dues illes en qüestió tenen
algunes característiques pròpies que fan el seu estudi especialment
aclaridora del funcionament de les dinàmiques d'afectació a Poblenou. En
primer lloc, perquè els dos passatges interiors d'illa tenien una
conformació urbanística peculiar però pròpia del barri de Poblenou: petites
edificacions, la majoría de planta baixa, com es trobaven a molts carrerons
interiors d'illa del barri, alguns sobreviscuts a la remodelació, però molts
esborrats del mapa5.
Les dues cases de Genís Bermúdez Bernades i de la seva dona María Ángeles, i de la
seva filla Silvia, al pg. Cusidó . Al fons a la dreta es veu l'edifici de Norma Comics.
(foto Edu Soteras, Ruido 2006)

residents de Poblenou, després d'haver tratat, amb el cas de Can Ricart,
l'afectació dels tallers, de les fàbriques i dels artistes. Per últim, la situació
d'indefensió en qué es van trobar els últims habitants de l'àrea als anys
20052006, amb els desallotjaments forçats, les batalles legals, les obres
en curs, els sorolls i la bruticia, també formen part de l'ample panorama de
l'afectació a Poblenou, amb certa similitud amb algunes vivències que hem
analitzat del carrer Puigmal.
Hem de premetre que les dues illes – anomenades Illa 1 i Illa 2 de l'Unitat
d'Actuació 13 del PERI (“Plan Especial de Reforma Interior”) Diagonal
Poblenou – no formen part del Pla 22@, que afecta però les illes
immediatament sota el carrer Pujades i a l'altre costat de la Diagonal. Així
comprenent les vivències dels habitants d'aquestes dues illes entenem
també com les conseqüències del 22@ s'extenen més enllà de la seva àrea
d'afectació formal, les 200 hectàrees requalificades a partir de 2000.
L'afectació de les illes del pg. Cusidó i del pg. Mallart vé d'abans; el PERI
DiagonalPoblenou va ser aprovat a 1993, i va ser el Pla que va permetre
l'obertura del tram de Diagonal que de la plaça Glòries arriba a la zona de
Diagonal Mar. L'obertura de la Diagonal va deixar al descobert aquest
petit triangle, revelant la seva posició estratègica que no concordava amb
l'humiltat de les edificacions que s'hi trobaven. Just al costat s'obre el
“triangle Macosa” ón als mateixos anys va edificarse la “segona vila
olímpica”, nucli de la futura Diagonal Mar6.

Però els problemes i els retards que va portar l'obertura de la Diagonal van
fer que aquestes dues illes quedessin substancialment intocades fins a
després de l'aprovació del 22@, al 2000. Això va implicar que la seva
transformació va entrar dins d'un diferent model de gestió urbanística
respecte al passat: l'anomenat “model Barcelona”, o sigui la cooperació
En tercer lloc, al ser les edificacions d'aquests carrers prevalentment públicoprivada en la gestió de tots els aspectes de les transformacions
residencial, el seu estudi ens permet tractar el tema de l'afectació dels
4 Passatge Cusidó, un adèu (2004).
5 Per a una tractació del problema dels interiors d'illa del Plan Cerdà, v...................

6 Ricart, M., Front Marítim, l'altra Vila Olímpica; L'obertura de la Diagonal, el vell
somni; Diagonal Mar un nou centre urbà en “Barcelona Metrópolis Mediterrània”
n.44, Ajuntament de Barcelona, 1998.

urbanes; expropiacions, enderrocs, construccions, reallotjaments7.
Així que, just després de l'aprovació del 22@, al novembre 2000, i
després d'un debat al Consell Municipal, en qué els partits de l'oposició
manifestaven disconformitat (i havien presentat al∙legacions, junts amb els
propietaris de terrenys de la zona) amb la proposta de gestió privada de
l'operació8, finalment és va aprovar la concessió del contracte
d'expropiació a la filial immobiliària de la Caixa de Catalunya, l'empresa
PROCAM.
De PROCAM la gestió passa a Espais Catalunya9, immobiliària en la
qual PROCAM té una gran participació; i a partir de llavors els inquilinis i
propietaris de les finques de les dues illes afectades tindran com a referents
els responsables de l'empresa privada Espais; que començarà al 2004 a
edificar sobre els 18.000 metros quadrats de les dues illes el gran complexe
anomenat “Diagonal Sol”.
Espais Catalunya Inversions Immobiliàries S.L. Espais Catalunya és una
de les principals promotores a la zona Diagonal Mar, i conta amb la participació de
vàries caixes, la més important de la qual és PROCAM, la filial immobiliària de la
Caixa de Catalunya, que té el 51% d'accions. El director general de l'empresa és Lluís
Casamitjana, descenent d'una família que ja des del segle XIX posseia terrenys a Sant
Martí (Poblenou), com testimonia també l'existència del Passatge Casamitjana, a
l'interior d'un illa a poques quadres de distància. El president és Rafael González
Tormo, que habia sigut gerent de la societat privada municipal 22@bcn.

Colomer”, de marroquineries i cuir), i alguns tallers: una cristalería, una
oficina de transports, les dues cerralleries del pg. Cusidó, però sobretot el
restaurant “Rancho Grande” (Diagonal 73, tocant Pallars) i un col∙legi
infantil al pg. Mallart, l'academia Puig. És una zona que durant les últimes
dècades havia estat vivint en espera de l'arribada de la Diagonal, i dels
seus efectes col∙laterals10.
Els dos passatges interiors d'illa afectats per aquestes actuacions, el pg.
Cusidó i el pg. Mallart, conmptaven d'una vintena de petites edificacions
d'autoconstrucció, gairebé totes de planta baixa i gairebé totes de propietat
dels que hi vivien. Al passatge Cusidó, ón vivien tres dels nostres
entrevistats, hi havia 23 finques; a part dos petites naus, totes eren cases de
planta baixa menys quatre, a la banda dreta: dues (els números 16 i 22)
d'una planta, i dues (les 20 i 28) de dues plantes. Les expropiacions,
indemnitzades a preu de catastre, van començar a partir de la primavera
200411; tenim constància de 18 expropiacions de propietaris i 10
d'arrendataris (un qualificat com a “ocupant sense títol”). La majoria dels
veïns van ser reallotjats a provisionalment la “Illa del Cel”, un complexe
de dos grans edificis de 22 i 18 plantes que es va acabar d'edificar a l'any
2003.

10 “Tanmateix, en alguns trossos, va començar a haverhi consciència que algun dia la
Diagonal arribaria al mar. Recordo que als primers anys setanta, quan es va urbanitzar
Bac de Roda i hi baixava des del Clot al Poblenou, sempre em xocava veure a mà
A la zona hi havia hagut fàbriques actives (en particular la fàbrica “El
dreta un edifici acabat de fer en la porta del qual els veïns havien fet retolar, ben gros:
7 Raventós, F., 2000.
"Av. Diagonal, 107". Xocava tant, trobarte la Diagonal on menys te l'esperaves!
8 Gaseta Municipal núm. 18 del 10/6/2000, Acta de la Sessió del Consell Municipal
Miraves i miraves i la Diagonal no la veies enlloc. Veies fàbriques, camps de futbol,
13/4/2000. “El sr. Puigdollers [CiU] [...] comenta que, a més de les al∙legacions de
casetes obreres, però ni rastre d'avinguda.
CiU, també hi figuren les dels propietaris del solar afectats, entre altres, que fan
“Si els nens que anaven a l'acadèmia Puig del passatge Mallart, en la barriada del
referència a la possibilitat de ser ells mateixos els promotors dels habitatges”. “ El Sr.
Rancho Grande, haguessin explicat a algú que estudiaven a tocar de la Diagonal, els
Álvarez [PP] manifesta el seu acord amb, però no estan conformes amb la manera de
haurien pres per bojos. El mateix hauria passat si jo hagués dit que havia de travessar
dur a terme la operació. Entén que és més fàcil endegar una expropiació directa i que
la Diagonal per anar des de casa meva, al passeig de Carles I, fins als Encants de la
la construcció la faci el Patronat Municipal de l’Habitatge. D’aquesta manera,
plaça de les Glòries”. Jaume Fabre, Dues zones, dues classes. Recorregut pels racons
considera que el veïns tindrien la seguretat que es vetlla pels seus drets, més que no
de la memòria, la Diagonal de llevant i la Diagonal de ponent.
pas si es deixa a mans d’una entitat privada”.
http://www.publicacions.bcn.es/catala/bmm/bmm56/bmm56_43.htm
9 DOGC núm. 3653 del 10/06/2002 (pag. 10484).
11 DOCGnúm. 4100 – 26/03/2004, núm. 4162 – 28/06/2004, núm. 4188 – 03/08/2004.

Dels habitants del passatge, quatre van recorrir a l'ordre d'expropiació
interposant un contenciós administratiu12; però finalment al 2005 van ser
desnonats tots (fins i tot hi va haver un desnonament amb policía, de la
Serrallería del núm. 14), menys tres cases: els números 1, 3 i 5. Quan totes
les cases del voltant van ser enderrocades, i els edificis de “Diagonal Sol”
ja gairebé acabats, la família de Genís Bermúdez i la de la seva filla Silvia
continuaven vivint en aquestes tres cases del passatge Cusidó, rodejats per
la pols, la brutícia i els sorolls de les obres.
Les últimes cases del pg. Cusidó, entre les torres “Diagonal Sol” d'Espais i una
pancarta de l'alcalde Jordi Hereu (Edu Soteras, Ruido 2006).

La història del conflicte que va enfrentar per un costat Ajuntament i
promotora Espais, i per l'altre les últimes famílies que van quedar vivint al
pg. Cusidó, va ser objecte d'un video documental indepenent realitzat al
2004 per Manel Muntaner i Jordi Secall, amb el títol Passatge Cusidó: un
adèu14. Tema central del documental era el contraste entre la magnificència
dels discursos i dels edificis construits pel Fòrum 2004, a poques
centenars de metres del Pg. Cusidó, i la degradació i falta de cobertura
mediàtica en la qual es trobava, exactament en el mateix moment, l'últim
dels habitants de les cases del passatge, Genís Bermúdez. L'enfoc que va
guiar la direcció del documental es troba ben expressat en les paraules del
mateix director:
Manel Montaner. La Barcelona más sencilla... yo lo que siempre suelo decir es que
los políticos hacen política con letras mayúsculas, y lo importantes son las
minúsculas, las letras pequeñas, no las letras grandes. Todas estas son letras
grandes; todo este progreso, y tal, son edificios, son construcciones15.

El discurs elaborat al video és força coherent amb els discursos que
vam recollir entrevistant els habitants de les últimes cases dels dos
passatges: la distància entre les lletres majúscules (edificis, retòrica) i les
lletres petites (la Barcelona més senzilla), entre la visió dels polítics i la
visió del “tio a peu de carrer” (per utilitzar l'expressió de Jaume Pagés16),
es troba a totes les entrevistes que hem realitzat tant al passatge Cusidó
com al passatge Mallart. Així, amb les paraules d'Ana María Garzón,
Finalment, a finals de 2007, van ser reallotjats al mateix edifici ón van última veïna del pg. Mallart17:
moure's dels pisos provisionals els altres veïns del carrer, el bloc de la
Ana María Garzón. Vaig anar a Convergència, [...] em vaig posar en contacte amb
promotora Espais al carrer Pallars 35213.

VIVÈNCIES

12 BOP núm 155 – 29/6/2004, DOGC núm. 4260 – 15/11/2004.
13 Pallars 352Diagonal 59, És un bloc ón hi ha 220 pisos de protecció pública en règim
de compra, i 58 pisos per reallotjats. Programa de construcció de nous habitatges
protegits 20042007, Institut Municipal d'Urbanisme, Barcelona 2007.

14 Passatge Cusidó: un adèu (2004). Manel Muntaner (Barcelona, 1938) és director de
cinema indepenent. Entre les seves obres, Full Blanc (Futura Video Film, 197477,
39'), Especial 84 (Germinal Video, 1985, 50') i Praha/Kafka (El∙lipsi producciones,
1992, 42').
15 Entrevista a Manel Muntaner, en Siliconia(2004)
16 v. cita a la secció “Des del ressentiment”
17 Ana María Garzón, Entrevistada el 3/10/2006.

aquest, amb l'Edoard García; em vaig bellugar, vaig trucarlo; vaig tindre una
entrevista amb ell, li vaig explicar tot el problema; em va dir "sí es un problema que
està a molts llocs i tal..." i dic: però a veure: m'afecta a mí, i vull treureho a la
llum, sigui com sigui, a veure com està el tema aquest; que estàn en el tema de
l'habitatge i tal i qual? sí, però això a veure, jo no tinc cap més habitatge! jo tinc
que posarme en algun lloc! el tema es aquest, que a mí em treuen de casa meva! i
ara m'obliguen a pagar el pis. Uns calers, vale? que vull dir, que no ho entenc, que
no es normal.

Lletres petites: Genis
Bermúdez al seu pati, i
el seu grup de cases,
al num 5 del pg.
Cusidó (Fotos Edu
Soteras, Ruido 2006).

nous blocs de
carrer Pallars 352.

reallotjament,
(foto

al

El valor de les cases, de la planta baixa, dels patis, dels jardins i dels
horts, havien sigut les raons principals de l'apego a aquestes cases per part
dels antepassats dels veïns; els avis i pares que van construir o llogar les
cases ón ells ara viuen; i semblen ser encara les raons principals que els
porten a resistirse tant als reallotjaments, tot i ser les condicions millors
que en altres casos semblants18.
Genis Bermúdez. el pare... mon pare vivia aquí al carrer Pujades, ón el col∙legi aquí
a la biblioteca; vivia allà, mon germà gran va neixer allà; però l'avi "ah jo vull una
casa amb pati"
Ana María Garzón. Bueno, jo el meu jardí, el meu jardí, es que... les meves plantes!
[...] Hi plantava de tot, tenia tomaqueres... i era una distracció; jo el diumenge em
dedicava al jardí; que si les plantetes, que si l'abono, que si tal, que si qual... això
m'ho han tret, això és una part de la teva vida que t'ho treuen. [...[ Sortir a prendre el
sol, i la meva intimitat, perquè estas en un pis i sents tots els sorolls, de tots [...].
Vull dir, trobo que la intimitat, que et treuen una part de la teva vida que no la
recuperes mai. I ma mare vull dir ha lluitat; perquè ma mare amb el meu avi, el seu
pare, van aixecar la casa, la van construir ells!

Però aquestes “lletres petites”, la calidesa i proximitat de les
relacions veïnals de planta baixa, contrasten fortement amb les
condicions de vida en que es van trobar els habitants dels dos passatges
als últims temps de viure allí. Els païsatges que els rodejaven, la lluita
quotidiana contra les màquines, els sorolls de les obres que gairebé
cobrien les veus durant les entrevistes dibuixen un present radicalment
Lletres grans: els

18 Entrevistat el 2/10/2006.

diferent del passat semirural del qual ens parlen en les entrevistes. En
una conversació informal amb Silvia Bermúdez, la filla de Genís, ens
va explicar que després de molta lluita, es va aconseguir que les obres 
a dèu metros de casa d'ells  almenys paressin durant la nit19.

caracteritza tots els discursos dels afectats de Poblenou, es presenta com a
descubriment desalentador: com si la filosofía política corrent dins de
l'opinió pública, i impulsada pels mitjans de comunicació i per les
retòriques oficials, no sigui més una “façana”, de mentides i engany
Pg. Cusidó. Foto Edu Soteras, Ruido 2006.
deliberat, darrera de la qual s'amaga una realitat de poder força més cínica
i violenta, i de la qual ells han tingut visió per haver intentat oposarse a
Un altre element d'inquietud al que van haver d'enfrentarse els
una imposició des d'adalt. És la mateixa “apocalípsis cultural” de la qual
últims veïns va ser l'arribada de grups de gitanos que van instal∙larse a
vam tractar pels afectats de Can Ricart; pels afectats dels passatges Cusidó
algunes de les cases abandonades.
i Mallart, totes les distincions entre Urbanisme, 22@, Espais, Ajuntament,
entre els empresaris sense escrúpuls i els suposats representants del poble,
Ana María Garzón. Clar, es que a veure, tu vivies allà, era com una bomba allò,
fins i tot les divisions entre partits, no són més que “façana”; en la
vull dir, qualsevol dia explotava allò! Es que... o sigui, jo vaig marxar ja te dic,
“realitat”, només hi ha un únic païsatge d'hostilitat, dins el qual totes les
perquè tenia reixes per tot arreu, vale? ja estava tant acotat el terreny, que vull dir
que l'ajuntament ens estava ofegant, vale?20
apel∙lacions a responsabilitats diferenciades, o competències específiques,
són funcianals a descarregar de responsabilitat legal als executors
La situació és viscuda com abús, com eccès de codicia cap a ells, per part materials dels abusos.
d'uns enemics, sense dubte poderosos, als quals constantment s'intenta
donar noms, cares. Fins i tot darrera de les ocupacions abusives de les
Ana María Garzón. Espais. Espais de Catalunya. Que té que veure amb
l'Ajuntament, a mí que no em diguin... [...] perquè... el director general d'Espais
cases del voltant, s'hi veu la mà dels poderosos i de l'Ajuntament; si no en
era regidor no sé quin districte, districte de Sant Martí o un altre districte; no sé
la promoció mateixa de les ocupacions, sense dubte en la falta de control
com es diu de nom, de cognom Tormo. És el director general. Però el de
policial, en canvi tant actiu en altres situacions.
Convergència, l'Eduard García va ser el que m'ho va dir perquè jo no tenia ni idea.
Ana María Garzón. això dels gitanos va començar fa 5 o 6 anys. Però bueno, que
passa, que la policía tampoc feia res. [...] Llavors el tema es que jo clar, jo veia que
l'Ajuntament que feia: que si hi han rates que hi hagin rates, que si està brut es
quedi brut... nosaltres netejavem el passatge perquè es ficava merda i de tot,
perque ja veus com està, que sembla mentida que hi hagi gent allà vivint; [...] Ens
tenien deixats de la mà de Dèu. Amb el tema gitanos lo mateix: en quan hem
marxat nosaltres, han desaparegut. Vale? Como por arte de magia.

[...] Ho tinc cada vegada més clar, que Espais és Ajuntament, però ja.

Genis Bermúdez. Espais, és ajuntament; Ajuntament, és Espais. [...] Són els
mateixos.

Les últimes cases del passatge Cusidó van ser enderrocades a finals de
2007. Els habitants traslladats ja definitivament des dels pisos provisionals
Entre Ajuntament i Espais, entre poder públic i poder privat, així als pisos definitius, a un edifici de l'altre costat de la Diagonal, al carrer
com entre poder executiu (policía) i administració, les barreres es Selva de Mar. Els afectats d'EspaisProcam van ser traslladats junts cap a
difuminen o s'anul∙len del tot. Aquesta barreja entre els poders, que aquest bloc, mentres que veïns d'ells afectats per altres immobiliàries, per
exemple els de l'altre costat del carrer Pujades, van anar a parar a un bloc
de la cantonada entre Pujades i Selva de Mar (la cantonada mar –
19 Conversació amb Silvia Bermúdez (octubre 2006)
Llobregat).
20 cit.

A principis de 2008, just a tocar els edificis del complexe Diagonal Sol
queden en peu alguns dels edificis antics: a la illa del pg.Cusidó només un
petit bloc a la cantonada entre Provençals i Pujades, amb el bar
“Herminia”, que va ser desnonat al 2005, i una dona gran vivint a la
segona planta; a la illa del pg.Mallart en canvi queden alguns edificis
tapiats al carrer Provençals, i fins i tot un parell de cases encara habitades
a la Diagonal, que están a un nivell més baix respecte a la pavimentació
actual.

Genís i Silvia Bermúdez,
fotos de Edu Soteras
(Ruido, 2006)

NOMADISME URBÀ
La situació que s'han trobat a viure els últims
veïns dels passatge Cusidó i Mallart, d'haverse
de relacionar amb grups de persones que van
instal∙larse a les cases buides, és semblant a la
que van viure molts veïns de Poblenou; les naus
industrials abandonades, els solars buits, les
cases deshabitades, van ser teatre d'una sèrie
d'esdeveniments dificils de reconstruir. Les
úniques informacions que en tenim venen de part
dels mitjans de comunicació, que en donen una
visió la majoria de vegades esbiaixada
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políticament21, i en tot cas rarament s'interessen als aspecte que més ens
tocaria reconstruir, és a dir els recorreguts reals d'aquests “nomades” a
través del barri de Poblenou22.
Entrevistar a persones que hagin viscut de dintre aquest fenòmen no és
tarea fàcil; hem realitzat només una entrevista a una dona d'Ourense, que a
l'octubre 2006 vivia amb un grup de gitanos gallecs i portuguesos dins
d'una gran fàbrica abandonada al carrer Fluvià23; anteriorment havia viscut
a un altre solar al carrer Espronceda, i encara abans, a un altre al carrer
Agricultura. Es tracta d'una comunitat de gitanos prevalentment gallecs i
portuguesos, que viuen en caravanes i es sustenten gràcies a la recollida de
xatarra, prevalentment d'obres, reciclant també del carrer i de les obres els
objectes que li permeten la vida a espais poc o gens acondicionats.
Armandina Dos Santos Dos Santos. Esto los encontramos por las calles. Como
recogemos chatarra, como tiran muebles, así, pues por las calles [...] recogen chatarra,
nos la dan, o nos llaman, y nosotros vamos a los sitios y la recogemos. [...] Nosotros
solos vamos si la dan, o así nosotros vamos y la recogemos.

la premsa, els rumanesos. Obviament, una entrevista no és suficient per
treure conclusions, sobretot per un tema tan complexe com les migracions
gitanes entre els solars de Poblenou.
Segons la premsa hi ha hagut tres espais ón van assentarse gitanos en l'època
20022005 a Poblenou. Entre Pere IV i la Diagonal, sobre tot dins de la fàbrica
abandonada Oliva Artès i al solar del futur Parc Central; al solar de l'antiga fàbrica
Azuletes, al 115 i 127 del c/Agricultura, ón al 2003 vivien unes 300 persones, entre
gallecs, portuguesos i rumanesos; i als solars i naus abandonades del carrer Perelló al
barri del Taulat, en particular a la fàbrica de sabó Sercasa. La majoria de
desallotjaments van ser entre 2004 i principis de 2005: Sercasa va ser desallotjada el
24/7/2004, però l'últim desallotjament del Taulat va ser el 15/3/2005. El 13 del mateix
mes s'havia desallotjat també l'antiga nau de Autocares Noroeste, al c/Cristobal de
Moura. El gruix dels 300 que van estar assentats durant any i mig al solar d'Azuletes,
desallotjats el 24/2/2004 van sortir del districte, cap a un solar del carrer Santander 71,
abandonat des de 92, que havia sigut de l'empresa Platería Ribera.

Si bé per tractar del “nomadisme urbà” també hauriem d'incloure
dentre de l'estudi altres tipus de situacions que van donarse a la mateixa
24
Tot i tenir contacte amb altres grups de gitanos portuguesos assentats a època a Poblenou, i que van seguir el mateix decurs , es cert que la
Poblenou, especialment al barri del Taulat, Armandina no ens diu si tenen qüestió dels campaments gitanos i del tracte que van rebre de part de les
contacte amb l'altre grup de gitanos assentats a Poblenou dels quals parla autoritats municipals s'ha de tractar a part, i a través d'una sèrie d'enfocs
que han estat desenvolupats precisament per aquest tipus de situacions25.
21 Articles Cases semiabandonades i solars buits degraden la nova Diagonal, El
Periòdic 28/12/2003; El barraquisme ressorgeix a BCN amb un campament en ple
Poblenou, El Periòdic 18/11/2003; Els tràmits judicials endarreriran el
desallotjament del campament gitano i Marginació pretecnològica, El Periòdic
19/11/2003; Queixes veïnals al Poblenou per un campament de gitanos, El Periòdic
26/7/2004; La Guàrdia Urbana segella la fàbrica del Poblenou ocupada per gitanos,
El Periòdic 30/7/2004; Sant Martí denúncia el problema dels acampaments il∙legals,
El Periòdic 1/7/2004; Acord per a la reinserció dels nòmades urbans de Barcelona,
El Periòdic 17/3/2005.
22 Un campament desallotjat del Poblenou reneix a Sant Andreu i Farts de voltar pel
món, El Periòdic 24/2/2004. Sempre a la intempèrie, El Periòdic 27/3/2004. Una
peregrinació de solar en solar, El Punt 10/4/2004. ¿Ón anirem ara?, El Periòdic,
26/6/2004.
23 Entrevista amb Armandina Dosanjos Dosanjos, 5 octubre 2006. Dosanjos és un dels
cognoms que recorren entre els entrevistats pels periodistes que tracten el tema.

24 És el cas de les ocupacions políticament reivindicades (l'anomenat “col∙lectiu
okupa”); també hi va haver un gran número d'ocupacions d'aquest tipus a fàbriques
abandonades de Poblenou durant els anys 20022004 (una, significativament, al
mateix carrer Treball); també l'any 2004 – principis de 2005  va marcar un punt
d'inflexió pel que fa als desallotjaments.
25 Tres textos sobre relacions entre urbanisme i comunitats gitanes a Itàlia: Brunello, P.,
L'urbanistica del disprezzo, società italiana e campi rom, Roma 1996; Revelli, M.,
Fuori luogo, cronache da un campo rom, Torino 1999; Piasere, L., Comunità
girovaghe, comunità zingare, Napoli 1995.

Gitans gallecs instal∙lats al carrer Fluvià. Edu Soteras (Ruido 2006).

Així sabem que, si bé ens és dificil recollir informacions sobre les
vivències dels protagonistes – els gitanos mateixos – no és tant impossible
entendre quin paper han jugat, o se li
ha fet jugar, dintre del contexte més
ample de les transformacions
urbanes d'aquells anys a Poblenou.
Una clau per a la comprensió ens ve
precisament de la premsa: molts
periodistes, per descriure el fenòmen
sovint
utilitzen
la
paraula
barraquisme
(o
barraquisme
itinerant)
Aquest terme, sobretot si s'utilitza
dins del context de la transformació
urbana de Poblenou, és un terme
dens, del qual hem de considerar
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totes les implicacions. És una paraula que ja va jugar una part important
en la llarga història de la qual estem intentant de reconstruir les
dinàmiques.
Paraules com “barraquisme”, “marginació”, “degradació”, tenen el
poder d'evocar una sèrie de pors col∙lectives en l'opinió pública; estàn
conectades amb altres paraules, com “inseguretat”, “il∙legalitat”, “insalu
britat”, que tenen un fort valor contaminant.
La mateixa paraula “gità” està associada a una sèrie de conceptes
radicalment oposats al projecte de renovació del Poblenou. Així que un
dels usos que d'aquesta diversitat és la que trobem als articles que resalten
l'incongrüència entre els solars ocupats pels nous “barraquistes” i el “futur
districte tecnològic”. La oposició política a l'Ajuntament cabalga les
queixes veïnals pels gitanos, tant que és gairebé sempre una visita de
Xavier Trias (de Convergència i Unió), acompanyat pels veïns enfadats, i
criticant l'actuació municipal, a ser l'ocasió pels periodistes per parlar dels

campaments gitanos26.
Però la funció principal que els gitanos
“barraquistes” despleguen dins de l'opinió pública de
cara a la transformació de Poblenou és un altra i més
complexa:
Els que es pensaven que les barraques eren part del passat,
que s'ho pensin dues vegades. Millor: que vagin al Poblenou. Al
cor del futur districte tecnològic, a l'illa delimitada pels carrers
de Treball, Agricultura, Pere IV i Cristobal de Moura, ha arrelat
un enorme campament de gitanos ón hi ha tot el que hi sol haver
ón hi ha gitanos nòmades: caravanes, menjars a l'aire lliure,
pinces adherides als pals de l'enllumenat. I barraques. Com a la
Barcelona d'abans27.

requalificació tan gran com el del 22@. Un grup de gitanos assentats a un
terreny vedat que sembla un camp de refugiats impropi de la Barcelona
del Fòrum de les Cultures28 polaritza les opcions
polítiques cap a una “lluita entre passat i futur”, tal
com vam veure pel cas de Can Ricart. Els poblenovins
crítics es troben desarmats frent a la resuscitació del
barraquisme, al qual no poden sinò oposarse; i la
única forma d'oposars'hi és la de distinguirse dels
gitanos “pretecnològics” i abraçar la causa renovadora
del 22@.

No podem aquí donar crèdit a una veu que ens ha sortit
en més d'una entrevista, que vol que els gitanos siguin
pagat per l'Ajuntament per degradar els barris que es
vol remodelar29; tot i així, hi ha dos elements que hem
Com hem vist pel cas de la propaganda de
de rescatar d'aquestes interpretacions. En primer lloc,
l'Ajuntament de Porcioles impulsant el Pla de la
la possible presència de ocupants il∙legals s'utilitza per
Ribera, l'existència del barraquisme (al Camp de la
a justificar molts dels enderrocs que seria dificil
Bota, a les barraques del Gas, darrera del Cementiri,
justificar d'altres maneres30. En segón lloc, sabem
al Somorrostro i a tots els assentament definits
sense dubte que la presència dels gitanos, alhora, baixa
“irregulars” al voltant de la zona afectada) va ser
el preu dels terrenys ón s'assenten, i baixa el preu
El Periòdic, 19/11/2003
utilitzada retòricament per justificar la necessitat
simbòlic de la renovació; degrada econòmicament i
d'una remodelació; operació de la qual ara, amb certa distància
simbòlicament una àrea, fent més necessàries les renovació que ja s'havia
cronològica, veiem les implicacions en termes de classe, de zoning i fins i
aprovat. No estranya per això que no s'hagi donat gairebé mai ni
tot de manipulació de la informació. Poblenou, als anys 60, no era un barri
confluència d'interessos ni solidaritat entre els veïns obligats a traslladarse
degradat, com els gerents de Ribera S.A. intentaven que es percebís.
Possiblement, més que d'un reneixement del barraquisme, ens trobem 28 El Periòdic, 27/4/2004.
als anys 20002004 a un renaixement de l'ús del barraquisme per justificar 29 Entrevista amb Ana María Garzón. Entrevista amb Aurora Sardaña. Entrevista amb
Jesús García. "Cada vegada que l'Ajuntament de Barcelona afronta, com és el cas, un
i simplificar els contrastes que surgeixen arreu d'un procès de
26 El Periòdic 28/12/2002, 26/7/2004. La distància entre els polítics i els gitanos és ben
expressada pel comentari de Xavier Trias “Trias explicava als seus acompanyants que
tot això li recordava moltissim l'últim fils de Roman Polansky, en què es retrata el
gueto de Varsàvia”. El Periòdic 28/12/2002.
27 El Periòdic, 18/11/2003.

procès de reforma en un barri que comporti recol∙locació de veïns, demolició de
vivendes i indústries i construcció de nous pisos, la probabilitat que s'obri un període
d'ocupacions és altíssima" El Periòdic, 26/7/2004.
30 És el cas de la fàbrica Oliva Artès. “que en principi l'Ajuntament volia demolir (no té
cap valor arquitectònic)” El Periòdic, 28/12/2002, i també d'algunes naus de Can
Ricart.

d'una zona i els gitanos instal∙lats a un solar abandonat; si de racisme es
tracta, és racisme funcional a l'objectiu de la remodelació, que finalment
engollirà tants els uns com els altres, beneficiant qui pot mantenirse amb
llunyà tant del racisme com de les seves conseqüències31. però que
necessita de l'enfrentament de les dos parts per desenvoluparse els seus
projectes.

tal com haviem començat, el programa “normalitzador” que hi ha darrera
dels projectes urbanistics que hem analitzat aquí, de “la construcció d'una
determinada Barcelona”33. És una Barcelona que, com ha estat subratllat
en numeroses anàlisis crítiques34, es renova escollint quin tipus de
població pot continuar a viure al seu territori. No extranya que, si el 2004
va ser l'any dels desallotjaments i de la celebració del Fòrum de les
Cultures (ón destaca l'ausència de la cultura gitana), l'any següent, el
Durant els anys 2005, va ser l'any de les lleis civisme.
20022004 també
“L'intuition que nous souhaitons transformer ici en interrogation est que le
es van donar dos
géographique constitue une question politique de même importance que la
esdeveniments (un
question « sociale » à la fin du XIX siècle [...]: un point où s'experimentent les
a Poblenou, l'altre a
limites d'un ordre ancien et où naissent les traits d'un nouveau35”.
l'altra banda de
l'àrea metropolita
na) vinculats amb la
persecució
del
“submón”
que
proporcionaba sus
tentament a la po
Armandina Dosanjos a l'interior de la fàbrica ocupada al
carrer Fluvià. Foto Edu Soteras (Ruido 2006).
blació més margi
nada de la ciutat:
l'enderroc del barri de Cantunis, i el tancament del mercat espontàni de la
plaça Glòries32. Si bé es tracta d'esdeveniments de caire diferent, tots tenen
com a destinataris (podriem dir, com a víctimes) tipus de població
propers; marginals, drogadictes, irregulars; són extracomunitaris sense
papers la majoría dels que venien a la plaça de les Glòries, i són gitanos la
majoría dels antics habitants de Cantunis. Per aquesta convergència de
destinataris podem traçar una primera conclusió que ens ajuda a definir,
Campament gità al carrer Fluvià. Edu Soteras (Ruido, 2006)

31 Cfr. Aramburu, M., 2004.
32 Articles 40 famílies encara resisteixen en un Can Tunis cada cop més degradat. El
Periòdic 13/1/2003; Creix la pressió policial contra el mercat il∙legal de les Glòries,
Els Periòdic 27/9/2003. L'ajuntament tanca el mercat il∙legal de la plaça Glòries, El
Periòdic 9/3/2004.

33 Frase final de l'intervenció d'Eugeni Forradelles a la sessió 22/12/2003 del Consell
Municipal, a l'aprovació de la remodelació del barri de Bon Pastor.
34 UTE 2004, Delgado 2005.
35 Blanc, N., Estèbe, P., L'atterrissement, ou le politique et la question geographique.
Géographie et politique: le face à face, Écologie politique 27, 7989.

