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Es va inventariar tot el que configurava el conjunt fabril amb l’objectiu
de registrar l’existència d’una variada mostra d’arquitectura industrial.

L’operació va ser una aniquilació
urbana voraç, que va actuar com si
el terreny estigués desocupat. Ni tan
sols van sobreviure les edificacions i
peces que els especialistes que van realitzar l’estudi previ a la destrucció van
catalogar com a patrimoni. Aquest

inventari, que es va orientar a detallar
aspectes constructius, no esmenta la
seva vinculació a les formes de sociabilitat preexistents ni tampoc va tenir
incidència en els criteris urbanístics
de la intervenció. Caballé reconeix
que, a diferència d’altres demolicions
destacades com a fites històriques de
Barcelona, “la desaparición de lo que
fue el barrio de Icària no ha merecido
el más mínimo recuerdo. Parece como
si la transformación no hubiese sido
ni extensa, ni traumática. Y, como
mínimo, a nivel patrimonial lo fue”
(Caballé, 2010: 6). Malgrat l’impacte
d’aquesta violència urbanística, això
no ha aconseguit erradicar les memòries conservades com a patrimoni
individual, que aquesta investigació
ha pretès posar de relleu. Recuperar el

El barri d’Icària és el nom adjudicat al
sector industrial que va ser enderrocat
els anys vuitanta per concretar part de la
reforma urbanística de Barcelona com
a seu de les Olimpíades del 1992. Les
edificacions es van inventariar per arxivar
una mostra del patrimoni arquitectònic
industrial. Aquest buidatge del territori per construir-hi la Vila Olímpica va
significar la desarticulació de les formes
de sociabilitat d’un barri, les quals s’han
reconstruït a través de la memòria que els
seus habitants conserven com a patrimoni personal.

El barrio de Icària es el nombre adjudicado al sector industrial que fue derribado
en los años ochenta para concretar parte
de la reforma urbanística de Barcelona
como sede de las Olimpiadas de 1992.
Las edificaciones fueron inventariadas
para archivar una muestra del patrimonio
arquitectónico industrial. Este vaciado
del territorio para la construcción de la
Vila Olímpica significó la desarticulación
de formas de sociabilidad distintivas de
un barrio que han sido reconstruidas a
través de la memoria que sus habitantes
conservan como patrimonio personal.

The district of Icària is the name given to
the industrial sector that was demolished
in the eighties to conclude part of the
urban renewal of Barcelona as host of
the 1992 Olympic Games. The buildings
were inventoried in order to archive a
proof of architectural industrial heritage.
This emptying of the territory for the construction of the Olympic Village, meant
the dismantling of the different means
of socialising in the neighbourhood that
have been reconstructed through the
memory that its inhabitants hold as a
personal heritage.

Introducció1

E

l barri d’Icària és el
nom adjudicat a l’enclavament fabril que
es localitza en el sector que actualment
ocupa la Vila Olímpica, abans de la reforma urbanística
que va conèixer Barcelona arran dels
Jocs Olímpics del 1992. Per impulsar
la terciarització de la zona, es va executar la demolició de les instal·lacions
preexistents i el desallotjament de la
població obrera que hi habitava.

Aquesta documentació forma part
de l’Estudi historicoarquitectònic del
sector avinguda Icària - passeig Carles
I,2 que actualment reposa al Centre
de Documentació del Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura i a
l’Arxiu Municipal del Districte de Sant
Martí.3 Aquest estudi conté sis volums
que descriuen les característiques de les
edificacions, un aixecament històric del
territori i fragments d’entrevistes realitzades als veïns i empresaris desallotjats.

Viatge al barri d’Icària

testimoni dels autèntics protagonistes
d’aquesta història implica restituir una
part del passat popular de la ciutat que
els promotors de la Vila Olímpica van
considerar irrellevant.

gestió del passat en l’actualitat opera en
el fons com una memòria auntentificada
transformada en història, l’ambició de
la qual és ressaltar certs fets del passat, a
compte de l’anul·lació d’aquells que es
consideren irrellevants.

Descobrir el passat arran
de terra
La investigació que es presenta aquí
explora arran de terra, sobre un terreny
del qual és difícil conèixer el passat,
l’existència d’una història humana
encara viva, acompanyats dels qui en
són actualment els supervivents. Amb
aquesta premissa, es va fer en una primera instància un treball d’arxiu per
analitzar els fets històrics i les entrevistes
conservades com a font documental
a fi d’obtenir indicis per a les etapes
del treball de camp següents. L’estudi
dels registres va ser fonamental, ja que
“ofrecen pistas para comprender qué
fue lo que en determinado momento
histórico se consideró oportuno guardar y se evaluó como adecuado conservar” (Muzzopappa i Villalta, 2011: 29).
Per això es constitueix com una rica via
d’anàlisi etnogràfica (Gil, 2010), atesa
la possibilitat de vincular la producció
d’arxius al discurs històric oficial.

La terciarització del sector va adquirir legitimitat per una política de la
memòria que es considera universal i,
tanmateix, les memòries silenciades han
aconseguit sobreviure en el record dels
seus antics habitants. Per accedir a les
seves històries quotidianes es va complementar el treball d’arxiu amb el mètode
dels “itineraris comentats” (Petiteau,
2006; Augoyard, 2007). Es tracta d’un
tipus d’etnografia que es fa conversant
i passejant amb la persona informant, i
proporciona l’oportunitat de comprendre els significats que identifica en l’espai
urbà pel qual transita. Els recorreguts
funcionen com a mitjà per a l’escolta,
en què “la paraula articulada és un lloc
practicat” (Certeau, 2000) i així aquest
relat propi de la memòria viscuda4 es va
constituir en el guió per reinterpretar
les entrevistes de l’informe “Historia
y Vida Cotidiana. El Barrio de Icària,
futura Vila Olímpica”5 (Doncel, 1988).

La xemeneia de la fàbrica Can Folch va
ser l’única peça arquitectònica que es va
conservar dins de la Vila Olímpica, ja
que “representa pel seu tamany, qualitat
constructiva i pel número d’activitats i
empreses que s’han desenvolupat en el
seu solar, un dels millors exemples de l’arquitectura industrial a la Catalunya de
finals de segle” (Fitxa 0106040-011 “A”.
Dins Caballé et al. 1988). Aquesta actuació respon a una política de la memòria
lligada a la monumentalització de ruïnes
fabrils, que ha servit per “mostrar el pretérito de las ciudades que fueran centros
industriales importantes, como algo
superado, dejado atrás” (Delgado, 2011:
9). Es van demolir la resta d’edificacions,
però es van registrar en fitxes descriptives
que van passar a formar part de l’estoc
material d’un tipus de “memòria arxivística” (Nora, 1984). Nora explica com la

Els habitatges demolits estaven distribuïts de manera dispersa en quatre
sectors: 1. Entorn del passeig Carles
I; 2. Entorn de l’av. Icària; 3. Entorn
del carrer Àlaba, i 4. Cases de RENFE
(Doncel, 1988). Malgrat l’escàs contacte entre els habitants de cada zona, es
refereixen al seu entorn com un autèntic
“barri”; aquest “es el nombre utlizado
por los propios habitantes para referirse
a su zona” (Doncel, 1988: 31). A fi de
recuperar altres memòries de barri, es
va contactar amb dotze de les persones que van assistir a la demolició dels
seus habitatges i, tanmateix, tan sols
dues veïnes i un dels veïns desallotjats
van accedir a passejar pels carrers de la
Vila Olímpica per reconstruir, a partir
dels seus records, el paisatge industrial
desaparegut.6 La Carmen (73 anys), la
Ramona (70 anys) i el Jordi (50 anys),
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els tres barcelonins de naixement, van
viure des de la infantesa en un dels blocs
d’habitatges localitzats al carrer Àlaba.
Per això, aquest és l’escenari que concentra la majoria de vivències compartides
al barri que van commemorar durant
les nostres passejades.
La informació històrica i arquitectònica, però sobretot el contingut de
les entrevistes arxivades, va orientar
la conversa que vam mantenir amb la
Carmen, la Ramona i el Jordi mentre
recorríem la zona. El contacte amb el
costat ocult de la regeneració urbanística que parteix de l’abatiment del
passat industrial va ser possible a través
de la restauració de memòries que van
adquirir presència al paisatge de la Vila
Olímpia com situacions ancorades en
una geografia molt concreta, és a dir,
com marques que es van anar reconeixent, literalment, sobre la marxa. “Sorprende aquí el hecho de que los lugares
vividos son como presencias de ausencias. Lo que se muestra señala lo que ya
no está: ‘vea usted, aquí estaba...’, pero
eso ya no se ve” (Certeau, 2000: 121).
Antecedents històrics
de la reforma urbanística
Del Pla de la Ribera
a la Vila Olímpica
El conjunt industrial data del segle xix,
quan van arribar els primers empresaris
i van atreure mà d’obra local i jornalers
immigrants d’altres regions del país
que es van establir en els habitatges
adjunts a les fàbriques i van consolidar
així una de la zones industrials de més
importància de Catalunya, coneguda
com a “Manchester català” (Marrero,
2003). La selecció d’aquest terreny,
que s’estén entre l’aleshores passeig de
Carles I –avui carrer Marina– i l’avinguda del Bogatell, per a la construcció
de la Vila Olímpica, no va ser casual.
La decisió respon a l’objectiu dels primers ajuntaments socialistes durant
la transició democràtica d’adaptar la
ciutat al context definit pel tardocapi-
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Fàbriques del sector d’Icària: les fàbriques del sector de l’av. Icària vistes des de la Barceloneta.
En primer pla, les instal·lacions de Catalana de Gas. (Març del 1986) FONT: ARXIU FOTOGRÀFIC MARTÍ LLORENS.

talisme. En aquest sentit, la requalificació urbanística d’un sòl industrial a un
d’ús residencial va estar motivada per la
revaloració econòmica d’uns terrenys
que havien deixat de ser rendibles per
a les grans indústries i, una vegada arribats els Jocs Olímpics, el seu deteriorament seria el justificatiu perfecte per al
desenvolupament d’un pla urbanístic
que en garantís la regeneració.
El procés de terciarització va implicar
la reestructuració de la tinença del sòl
que, des del segle xviii fins a la desindustrialització, va estar adscrita als
agents urbans amb vincles burocràtics.
Aquesta tendència es remet al període
de trànsit de la jurisdicció militar a la
plena jurisdicció municipal a partir de
la demolició de les muralles de la Ciutadella el 1869 (Arranz, 1988), quan
es va produir el traspàs de la propietat,
que va passar de mans de l’exèrcit a
particulars dedicats a l’activitat industrial. Aquesta operació es va concretar

mitjançant la tinença per “establiment”
com a “fórmula de transmisión de los
solares para edificar sobre la parcelación
efectuada” (Tatjer, 1988: 166).
L’última etapa de refuncionalització
del sòl amb l’impuls de les Olimpíades impacta sobre la transferència
de la propietat i es produeix l’episodi
culminant d’aquesta tradició privatitzadora. Malgrat que el Govern local
va adquirir el terreny per disposar-lo
com a propietat pública, la participació majoritària dels socis accionistes
dins l’estructura de gestió mixta de
Vila Olímpica SA (VOS) –creada el
1986 com a societat privada municipal per a l’execució del projecte–
va declinar la balança de l’usdefruit
del sòl cap al sector privat. Així, “el
Ayuntamiento, incapaz de promover
y controlar la actuación urbanística, la
pone en bandeja de oro en manos de
otros grupos inmobiliarios privados”
(Martí i Moreno, 1991 [1974]: 53).

Aquesta gestió pública i privada és simptomàtica del posicionament d’entitats
financeres i immobiliàries com a actors
determinants del desenvolupament de
la ciutat durant la desindustrialització
(Tatjer, 1988). És llavors quan Barcelona fa el salt definitiu de ser una ciutat
industrial a una ciutat de consum (Tello,
1993). Aquest procés de terciarització
local immers en el canvi global cap a una
economia informacional i postfordista
va ser determinant de la reestructuració
de la tinença del sòl, que va donar un
protagonisme desmesurat als socis privats. En conseqüència, el projecte va
ser concebut d’acord amb paràmetres
de rendibilitat immobiliària i dirigit a
la classe mitjana-alta; “des del primer
dia, la Villa Olimpica s’ha pensat com
una oferta de qualitat de cases per desenvolupar el Poblenou i aconseguir un
impacte global en l’oferta que pugui
estabilitzar els preus. Però mai com un
habitatge social” (Jordi Parpal, president
de VOSA, Avui, 11 octubre 1989).

Viatge al barri d’Icària

El 1966 els propietaris de les fàbriques
més properes al mar van elaborar el Pla
de la Ribera, destinat a la revaloració
de les seves terres. El 18 de març del
mateix any, les empreses implicades
van constituir la societat Ribera, SA,
per executar una operació immobiliària
de gran envergadura, en un moment
en què empreses com Motor Ibérica i
Foret s’havien traslladat ja parcialment
a la Zona Franca. “Este hecho nos ha
llevado a sustituir la simple idea de
una revalorización de aquellos terrenos por la de promover un gran plan
de transformación de aquella zona de
Barcelona (...). De aquí ha nacido la
idea de remodelar los 6 kilómetros de
fachada al mar, desde el Puerto hasta el
río Besós” (Bonet, 1966: 11).
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona assumeix com a pròpia la iniciativa
del Pla de la Ribera el febrer del 1971, i
el bateja com a Projecte de modificació
del pla comarcal d’orientació urbana de
Barcelona que afecta el sector marítim
oriental. La seva aprovació com a Pla
parcial va legislar la reconversió dels
terrenys i en va canviar la qualificació urbanística, industrial i ferroviària
per la de residencial urbana intensiva,
amb la cobertura conseqüent del dèficit d’infraestructura amb fons públics.
Això va significar el lliurament de la
franja costanera a l’especulació privada
i perdre l’oportunitat de recuperar el
sòl per treure’l del mercat especulatiu
i socialitzar-ne la propietat.
El pla es va paralitzar per la crisi econòmica dels anys setanta i per les 7.845
impugnacions7 que van aconseguir
associacions veïnals, grups empresarials i entitats professionals que van
participar com a flanc de resistència.
Vint anys després, el flux financer atret
per les Olimpíades va permetre concretar la terciarització de la zona com
una iniciativa de l’Ajuntament que va
resultar “más fácil de llevar a la práctica
sin ningún tipo de oposición” (Martí
i Moreno, 1991 [1974]: 118). La va

promoure el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) durant la transició,
amb el discurs d’“obrir la ciutat al mar”,
afrontant la contradicció plantejada en
el període polític anterior sota el “desenvolupisme urbà” (Ynfante, 1974) promogut per l’alcaldia franquista de Porcioles: “Abrir Barcelona al mar o continuar
abriendo Barcelona a la especulación
privada del suelo?” (Solà-Morales et al.,
1974: 3). Fins i tot abans que s’aprovés,
alguns mitjans reconeixen l’herència que
ressonava del Pla de la Ribera i el donaven a conèixer com a Vila de la Ribera
(Avui, 16 gener 1986).
El 26 de juliol del 1986 es va aprovar
el Pla especial de reforma de la façana
marítima entre el passeig de Carles I i
el Bogatell, que inclou el projecte de
la Vila Olímpica, considerat l’obra
emblemàtica del paradigma urbà que
garantiria el que Bohigas va anomenar,
en el títol d’un llibre seu, la reconstrucció
de Barcelona (Bohigas, 1985). Tanmateix, una vegada culminat l’esdeveniment esportiu, es va començar “a ver
que la Vila Olímpica ha sido una operación especulativa de gran envergadura
en beneficio de las empresas que han
intervenido y que deja como una cosa
menuda el antiguo Plan de la Ribera”
(Martí i Moreno 1991 [1974]: 116).
El que es revela en la continuïtat no
explícita dels dos plans és la tendència
creixent d’un urbanisme neoliberal que
ha lliurat la ciutat als agents urbans rectors del mercat, amb el desplaçament
conseqüent dels sectors sobrants del
procés d’acumulació del capital.
El buidatge del territori
Amb la Vila Olímpica es va culminar
un procés de buidatge del territori que
es remunta a les primeres demolicions
que es van dur a terme durant els anys
seixanta per executar el Pla de la Ribera.
La política municipal que va promoure
aquest pla dona continuïtat a una campanya d’erradicació del barraquisme,
“se ha pasado de la postura de negar
que tal fenómeno existía o ignorarlo, a

RECERQUES

261

quererlo resolver a toda costa pero sin
preocuparse demasiado del sistema a
emplear” (Campo et al., 1975: 36). En
els anys quaranta i cinquanta ja s’havia
creat un departament municipal que
es va batejar com Serveis de Repressió
del Barraquisme, que s’encarregava de
fer caure les construccions no autoritzades i executar una política de retorn
forçós contra “los inmigrantes carentes
de vivienda y de contrato de trabajo”
(Barcelona Informa, octubre de 1972.
Dins Ídem).
Durant el quinquenni 1965-1970,
l’Ajuntament tenia previst continuar
el passeig Marítim fins a l’altura del passeig de Carles I –actual carrer Marina.
Al davant se situava la barriada del
Somorrostro, considerada un obstacle
per a la iniciativa del llavors governador
Acedo Colunga. Un any després, amb
motiu de la Setmana Naval del 1966,
els habitatges d’autoconstrucció localitzats a la vora costanera es van demolir
i es va expulsar els seus habitants als
nous conjunts habitacionals de barraquisme provisional que s’havien aixecat
durant el règim franquista, “La Mina,
Pekín, Sant Roc (barracones provisionales), etc.” (Signo, 16 juliol 1966.
Dins Campo et al. 1975: 214).
La següent estocada de demolicions
forçoses a la zona es va produir dins
dels límits del conjunt industrial. Els
testimonis arxivats deixen constància
de l’existència de barraques localitzades
al voltant del passeig Carles I i el Mercat
Central del Peix, que es van enderrocar
en la dècada del seixanta; “tocando la
vía del tren habían unas barracas (...).
Estas barracas son las primeras que se
tiraron al suelo hace veinte años (...).
La gente una vez los echaron, fueron
al Maresme” (Doncel, 1988: 35). Una
dècada més tard, a causa de les actuacions del Pla general de recuperació de la
costa i les platges, que es va fer públic
el 1972, es va construir la depuradora
del Bogatell a la mateixa parcel·la del
Centre de la Vila (centre comercial de
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la Vila Olímpica en l’actualitat). Per
edificar aquesta planta de tractament
d’aigües, es van destruir totes les instal·
lacions de Crédito y Docks i els edificis
adjacents. No obstant això, la paralització de les obres va possibilitar que els
habitatges dels carrers Ciervo, Vallgorguina i Sant Pol sobrevisquessin fins
l’any 1978, any en què se’n va produir
la destrucció definitiva i l’Ajuntament
va cedir el solar a la Societat General
d’Aigües de Barcelona.
Finalment, l’últim episodi d’aquesta
sèrie de demolicions va ser motivat
pel macroesdeveniment esportiu. La
demolició es va prolongar entre l’agost
del 1987 i el desembre del 1988, de
manera simultània a l’expropiació del
sòl que es va implementar entre el gener
del 1987 i el maig del 1988, cosa que va
generar un panorama conflictiu entre
l’Administració local i les famílies o
els petits empresaris del sector. Una de
les conclusions que presenta Doncel
(1988) és que les famílies no consideraven que les demolicions fossin un
desenllaç de les demandes institucionals per condicionar les Olimpíades,
“sino que corresponde a una estrategia
planificada desde hace tiempo, y se cree
que data del tiempo de Barcelona de
Porcioles. Entonces ya se vieron amenazados con el Plan de la Ribera, que
más tarde quedaría paralizado” (Doncel, 1988: 29).
L’expropiació del sòl va ser legislada per
la Corporació Metropolitana, quan
“amb data 4 de juny, va aprovar definitivament el Projecte d’Expropiació
per Taxació Conjunta que permet, a
partir d’aquest data, procedir al pagament i la presa de possessió de totes les
finques afectades”.8 VOSA va comprar
terrenys, signant acords d’adquisició
amb els propietaris, prenent finques
desocupades, negociant el trasllat de
locals, així com la reubicació en pisos
construïts pel Patronat Municipal
d’Habitatge, o aplicant la fórmula
d’indemnització de les aproximada-
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ment 143 famílies afectades. Aquest
procediment “permet, en cas que el
mutu acord no s’aconsegueixi, ocupar
de manera urgent les finques afectades,
72 finques ocupades per 147 tallers i
establiment; i 147 habitatges.”9
Malgrat tots els intents de negociació
amb l’Ajuntament de Barcelona, el
desallotjament va ser imminent; mentre les famílies que vivien en cases de
lloguer sobre l’avinguda Icàrica van ser
resituades als nous pisos del Patronat
Municipal, un grup de propietaris del
carrer Àlaba es resistien a abandonar
el barri per no perdre el seu patrimoni
(Avui, 8 gener 1987) i un ferroviari jubilat llogater dels habitatges de RENFE
amenaçava de cremar casa seva si el desallotjaven (El País, 20 novembre 1987).
Tot va ser inútil, l’objectiu ja estava
traçat: aconseguir un territori buit de
construccions, empresaris i obrers, per
desplegar-hi sense obstacles el projecte
de la Vila Olímpica.
Doncel explica que aquesta amenaça
permanent de desallotjament “ha
hecho que en ningún momento se
constituyese algún tipo de Sociedad o
Asociación negociadora, al igual que
hicieron algunos empresarios” (Doncel, 1988: 29). Els empresaris van formar un front de 50 membres reunits
com a Associació d’Empresaris Afectats
de Poblenou per acusar l’Administració
local de desviació de poder, “avalats
per les sentències favorables dels tribunals”.10 Malgrat això, el temps corria
i el compromís olímpic era prioritari
per a la nova imatge de la ciutat i es
va relocalitzar les empreses mitjançant
compensació.
Una de les organitzacions civils que
va tenir un rol protagonista com a
veu crítica durant la construcció de
la Vila Olímpica va ser la Comissió
Icària, que es va consolidar el 1986 i va
iniciar les denúncies contra els impactes generats pel projecte, eminent en
el desallotjament dels veïns afectats

i previsible en l’augment de la renda
del Poblenou. De manera conseqüent
amb les contradiccions advertides per
la Comissió Icària, el nom que representava a aquesta associació veïnal va
acabar sent la capçalera de la societat
immobiliària Nova Icària, SA (NISA),
creada per vendre els habitatges de la
Vila Olímpica. Aquesta insígnia també
la van proposar els autors del projecte
per promocionar-lo: “Oriol Bohigas
ha dado el nombre de Nova Icària al
proyecto urbanístico en que se enmarca
la Villa Olímpica, en homenaje del que
había tenido el barrio cercano al lugar
donde se levantará” (Diari de Barcelona, 30 agost 1987). Bohigas es refereix a la Icària que apareix marcada en
el Poblenou dins del “Pla dels voltants
de la ciutat de Barcelona” realitzat per
Cerdà per a la seva proposta de reforma
i eixample de Barcelona.
Bohigas i les autoritats locals van concebre la Vila Olímpica com la Nova
Icària del segle xx, que faria ressorgir
de les ruïnes industrials la proposta de
Cerdà, qui, en el seu temps, va rebre
la influència del corrent del socialisme
utòpic liderat per Etienne Cabet.11
Gairebé un segle i mig després, i a
causa de l’impuls financer generat
per les Olimpíades, es va concretar
l’objectiu d’estendre l’estructura de
l’Eixample cap a la façana marítima
i donar continuïtat a la reforma que
va iniciar la burgesia catalana el segle
xix amb el Pla de Cerdà. L’Eixample,
entès com la “reserva o imaginación
del ámbito espacial de la ciudad de la
burguesía” (Solà-Morales et al., 1974:
35), va ser adoptat per Bohigas per
dissenyar la Vila Olímpica. Així, la
construcció de la Nova Icària “emularía y se entretejería con el epítome
del sueño racional de utopía social
en Barcelona: el Eixample de Cerdà”
(Colmeiro, 2007: 191).
La Nova Icària es va materialitzar amb
tota la violència que implica reorganitzar
espacialment un fragment del territori
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Pla topogràfic d’Ildefons Cerdà. Icària en el Poblenou. Voltants de la ciutat de Barcelona aixecat per ordre del Govern per a la formació
del projecte d’eixample de Barcelona. (1855). FONT: ARXIU CERDÀ.

construït sobre les ruïnes del passat industrial per fundar un “lloc de memòria”
(Nora, 1984) que garanteixi la patrimonialització de l’oblit de la ciutat obrera.
La incorporació conseqüent de serveis
d’infraestructura i decrets administratius
indissociables del model espacial cerdià va
ser un aspecte determinant per garantir
la revaloració del sòl. Aquest augment
de la renda urbana va consolidar la Vila
Olímpica com un conjunt residencial
segregat que funcionava com una paròdia de colònia icariana, habitada per
ciutadans de classe mitjana-alta aïllats
de la resta del Poblenou, una realitat que
tampoc no va passar desapercebuda per
a la Comissiò Icària:
Hoy, aquí, construirán una ‘Copacabana’ privada basada en el lujo,
el negocio y la especulación. Si a
sus promotores les quedara algo de
decencia, no propondrían bautizarla
con el nombre de ‘Nova Icària’. Ay!

Si el Narcís Monturiol levantara la
cabeza y viera lo que hacen con su
sueño!12
Reconstrucció
del patrimoni viscut
El barri obrer destruït també apareix
amb la nominació d’Icària en el volum
“Historia y Vida Cotidiana. El Barrio de Icària, futura Vila Olímpica”
(Doncel, 1988). L’autora utilitza aquest
encapçalament per referir-se “al sector destinado a ser la ‘Villa Olímpica’
para los Juegos de 1992, y que está
delimitado entre P. Carlos I/ C. Alava/
Bogatell y el mar” (Doncel, 1988: 3).
Es tracta d’un títol escollit de manera
arbitrària amb referència a la història
del sector, ja que, segons corroboren
els seus habitants, el nom d’Icària és
fictici, ja que es reconeixen com a part
del territori al qual estava integrada la
Vila Olímpica: el Poblenou.

Eso ha sido una cosa de los modernos: “el barri de Icària”. Esto se ha
rescatado ahora últimamente, pero
nosotros no nos reconocíamos así,
éramos del Poblenou, vale sí, la parte
de la Avinguda Icària pero no era
un barrio que se llamaba Icària (...).
El barrio de Icària se ha empezado
a bautizar así desde que nos han
empezado a estudiar, esto ha sido
un bautizo moderno, para mí ¿eh?,
yo nunca lo había escuchado, nunca.
Itinerari amb el Jordi, desembre del
2017, Barcelona
Malgrat la discordança del titular
d’aquest informe, les entrevistes que
conté coincideixen amb les memòries
obtingudes durant els passejos realitzats
en companyia de tres dels veïns desallotjats. El mètode dels itineraris comentats,
tal com s’ha exposat, va tenir per objectiu
reconstruir les seves vivències vinculades
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a un paisatge industrial absent, a través
de recorreguts per la Vila Olímpica. El
moviment que indueix el pas pel lloc
anima el passejant a expressar la seva història durant el trajecte, en un viatge cap
al passat, com de retorn cap a etapes que
van ser fonamentals de les seves vides.
Aquest descobriment del passat soterrat
del sector, fet d’empremtes recollides
arran de terra, s’organitza mitjançant
memòries involuntàries, capaç de diagramar llocs que es comuniquen entre
si per significats que alteren la llegibilitat
del paisatge urbà. En aquest sentit, la
plusvàlua simbòlica d’una política de
la memòria que va monumentalitzar
els vestigis de l’arquitectura industrial,
d’acord amb una cronologia que suposa
haver oblidat el passat, és contrastada
amb les històries del barri desaparegut.
“Aquell passat de la ciutat és com si s’anés
amagant; no entenc per què; però sí,
s’amaga, però tard o d’hora sempre surt.
Ha canviat molt la ciutat en poc temps”
(Itinerari amb el Jordi, desembre del
2017, Barcelona).
Jean-Yves Petiteau (2006) explica que
aquest fenomen no és una simple
superposició entre el passat i el present,
sinó que la ruta interroga un context
cultural que desafia la lectura de l’espai i
del temps. Les imatges del passat adquireixen presència a mesura que sorgeix la
narrativa durant la passejada i a mesura
que es van recuperant les històries conservades com a patrimoni personal.
El record dels veïns que van ocupar el
sector abans de les Olimpíades revesteix d’altres memòries l’espai i vivifica
els punts referencials de l’itinerari que
donen a conèixer pràctiques espacials
desaparegudes i que eren pròpies de
l’esfera del que és quotidià.
Els recorreguts es van concentrar en
la via principal del sector, l’avinguda
Icària, per després dispersar-se cap
als voltants de carrer Àlaba, al qual
pertanyia la barriada dels tres veïns
contactats. “Jo he nascut aquí, jo he
nascut aquí en aquests carrers”, afirma
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el Jordi, mentre recorda les indústries
que hi havia al llarg de l’avinguda: “tot
això eren fàbriques: la Motor Ibérica,
la Titàn, Macaya...” (Jordi, desembre
del 2017, Barcelona). Aquest paisatge
fabril va ser reemplaçat per les noves
edificacions de disseny d’autor construïdes sobre una retícula ortogonal
que consagra l’extensió del traçat cerdià
fins a la vora costanera. L’envoltant de
maó que recobreix la façana dels edificis
de la Vila Olímpica es mimetitza amb
l’aparença de l’arquitectura industrial
que es conserva a la xemeneia de Can
Folch, disposada com a coronament en
un dels seus extrems. El conjunt lluu
com una gran fàbrica refuncionalitzada
i sanejada d’obrers, per donar lloc als
nous residents capaços d’adaptar-se a
l’ambient reformat, com si es tractés
d’una factoria de ciutadans correctes,
disposats a contribuir incondicionalment a sostenir la imatge de la Barcelona regenerada. El seu disseny formal és un homenatge “del viejo barrio
industrial demolido, cuyos principales
edificios estaban construidos con las
tradicionales técnicas del muro y las
bóvedas del ladrillo” (Bohigas et al.,
1991: 115). Aquest muntatge escenogràfic del passat contrasta amb el record
d’un ritme de vida diferent, marcat per
la jornada laboral que transcorria dins
i fora de les fàbriques del Poblenou.

“El ritmo era diferente, lo marcaba
el mundo del trabajo y todo era...el
paisaje del personal, el vestido, eran
monos azules. Salían a la una, iban a
comer, volvían a las dos y media o tres,
o a las dos, depende. Todo eran monos,
sirenas, muy orgullosos la gente, no?”
(Itinerari amb el Jordi, desembre del
2017, Barcelona).
En certs moments de la passejada
amb la Carmen, s’activen records que
aconsegueixen revelar la toponímia o
la localització específica dels carrers
desapareguts:
Todo estaba muy industrializado
y gente había, pero no mucho (...)
mucha gente ya se había ido. Esta era
la calle Pamplona, que ahora ya no es
Pamplona, tiene otro nombre13 (...).
En esta calle pues igual, habían cuadras de caballos, había transporte,
siempre había lo mismo, fabriquitas,
y luego por ese lado, había la fábrica
de Chocolate Amatller, tenía un olor
más bueno (...) Pueblonuevo, cada
esquina tenía un olor diferente (...).
Aquí estaba la casa de coches, la...
como se llamaba....la de camiones
aquellos grandes (...) y aquí ahora
tienen “Ropa y Complementos”.14
Itinerari amb la Carmen, octubre
del 2017, Barcelona

Façana de maó mimetitzada a la xemeneia de Can Folch. (Agost del 1992)
FONT: ARXIU FOTOGRÀFIC MARTÍ LLORENS.
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Passejar per la Vila Olímpica suposa
recórrer metres de façanes de maó que
circumscriuen els jardins interiors de
cada bloc d’habitatge, als quals es té
accés visual des de l’exterior, malgrat les
barreres arquitectòniques que hi bloquegen l’ingrés. L’absència de persones
en aquests espais és una característica
distintiva d’aquest ambient urbà, tret
de quan esporàdicament els nens o
nenes juguen en aquests jardins privats.
Així ho exhibeixen els cartells que hi ha
disposats a cada entrada degudament
vigilada amb garites, sensors i càmeres
de vigilància, que fan explícit que es
tracta d’una “Propietat privada. Exclusiva de veïns”. La baixa freqüència d’ús
és també notòria en l’espai públic i és
possible que qualsevol que circuli pels
voltants de l’avinguda Icària ho pugui
constatar.
A vegades perdíem l’exclusivitat d’ús
de la principal avinguda, quan els
bancs de fusta col·locats sota de la

pèrgola dissenyada per Enric Miralles es convertien en lloc de descans
momentani d’algun ciclista o vianant
que aprofitava els seients per relaxar
el cos o pensar uns instants abans de
reprendre la seva ruta. Aquesta pèrgola esculpida amb peces de l’antiga
xarxa ferroviària forma part del record
escenogràfic del passat industrial:
“Miralles tuvo la delicadeza de hacer
un homenaje al tren que pasaba por
la Avenida Icària (...) es uno de los
pocos que hizo una especie de homenaje, es una cosa que a la gente no le
gusta, pero a mí siempre me ha gustado mucho” (Itinerari amb el Jordi,
desembre del 2017, Barcelona). En
creuar aquesta passarel·la semicoberta,
els transeünts o turistes que passen per
la zona són escassos i gairebé perceptibles, però també, per qüestions de
l’atzar, vam topar amb altres veïns del
sector que, per uns instants, van aturar
el trajecte per commemorar un passat
compartit en aquests carrers:
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¡Hombre! (se sent un crit que ve de
lluny), ¿cómo estás? (el Jordi es troba
un amic) estoy aquí enseñando
como era Poblenou y como soy un
nativo, (...), nativo fugao...ella está
haciendo un trabajo de cómo era el
Poblenou, pues le estoy haciendo
una vuelta de cómo era el Poblenou,
y me tiene aquí, nivel sinvergüenza,
máximo putos amos del barrio (...),
¡ostia nen!, ¡joder que soy hijo de la
Avenida Icària yo coño!, ¡cla nen!,
pos ya lo ves, más nativos nena, indígenas, somos indígenas, y ya le he
cantado: “222, la galleta que se pide
por su número, de solsona” (frase
que entona musicalment recordant
la publicitat de Can Solsona) (...).
Bueno guapos, hablarem, ¡ostia nen!
porque con este señor, te voy a decir
una cosa, aquí hacíamos una fiestas
mayores que se cagaba la perra (...)
nos reuníamos en la antigua Farmacia Soler, ahí tienes nativos, un indio
zulú del Poblenou: ¡peligro total!

Pèrgoles en l’avingua Icària, dissenyades per Enric Miralles. (Desembre del 2015) Barcelona. FOTOGRAFIA PRÒPIA.
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Bar del carrer Àlaba. (1988) FONT: ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ.

Jordi Boronat, 19 de desembre del
2017, Barcelona
Aquesta interacció veïnal que va
tenir com a epicentre els carrers del
Poblenou contrasta amb les pràctiques espacials que es poden observar actualment a la Vila Olímpica,15
convertida en un lloc “de passada”,
en detriment d’altres manifestacions
d’apropiació o trobada. S’ha consolidat com un conjunt residencial
privat als antípodes de la tipologia de
“barri”, que van promoure l’administració local i els promotors del projecte. En aquest sentit, la vida urbana

que acull la Vila Olímpica dista molt
de propiciar les relacions socials de
proximitat com les que van tenir lloc
als carrers del conjunt industrial i que
resulten indissociables d’allò que significa l’essència d’una vida de barri.
“La Vila Olímpica, yo cuando voy
no le acabo de ver una vida de barrio, no lo acabo de ver (...) yo la veo
como un barrio residencial cerca de
la playa (...) Veo un barrio triste; es
residencial; la gente que vive ahí va
a trabajar, viene de trabajar, jardín
privado, vigilancia privada, ojo con el
perro” (Itinerari amb el Jordi, desembre del 2017, Barcelona).

Festes de Sant Joan al carrer Àlaba. (1980) FONT: ÀLBUM FAMILIAR DE LA RAMONA.

D’acord am els relats que els veïns
van articular durant els itineraris
comentats, els carrers eren una mena
d’extensió dels habitatges i servien
d’escenari a activitats lúdiques i de
lleure, que diversificaven la funció circulatòria que se li atribueix de manera
exclusiva. A vegades s’utilitzava com
a sala d’estar o com a lloc de reunió;
“recuerdo que era muy pequeña, era
otoño y todo el mundo afuera con
la sillita (...), ha sido una calle muy
familiar” (Doncel, 1988: 86). Fins i
tot s’ocupava el carrer per celebrar-hi
festes, com l’encesa de la foguera i el
sopar de Sant Joan. En aquest sector
del Poblenou es feien fogueres, com
a mínim, a la cantonada del carrer
Àvila amb la llavors avinguda Capità
López Varela, avui avinguda Icària, i
a l’esplanada que hi ha entre aquesta
i la sortida del Bogatell (Contijoch i
Fabré, 2016: 103). L’ús dels carrers
també va estar marcat pels bars que
funcionaven d’acord amb l’horari
laboral de les fàbriques i les empreses de transports. Treballaven “según
los ritmos que exigía la actividad del
barrio (...), en especial la que se deriva
de la actividad de los transportistas,
que acudían a la zona al saber que allí
podían encontrar un lugar donde
comer a cualquier hora del día o de
la madrugada” (Doncel, 1988: 61).
La calle era nuestra juerga, salías a
la calle con una cuerda, o salíamos
a pelearnos a las guerras, a ver quien
ganaba más y eso es lo que teníamos
nosotras (...). Para San Juan, cuando
recogíamos la leña, los guardias nos
la robaban, y entonces debajo de esta
casa había una señora que tenía una
tienda muy grande y nos guardaba
la leña (...). Tú pasabas allí y decías,
hay mira una mesita e ibas recogiendo, entonces mi madre hacía los
muñecos de San Juan (...) y luego
ya cogíamos la leña y nos poníamos
allí a hacer el fuego, porque antes no
pasaban tantos coches, poníamos
tierra y encima el fuego.

Viatge al barri d’Icària

Itinerari amb la Ramona, desembre
del 2017, Barcelona
Las casas eran una mierda, eran
antiguas, pero vivíamos con mucha
libertad, era como si no viviéramos
en Barcelona. Las bicicletas en la
calle, se vivía en la calle, esa es una
cosa que recuerdo: vivíamos en la
calle, vivías en la calle (...). Se estaba
más hermanado en cierta manera,
estás más comunicado, todos juntos
no hay otra, te sientes muy gregario
con los tuyos, te sientes muy unido a
tu grupo, muy tribu ¿no? (...). Es que
éramos una tribu, ¿dónde vives?: “en
el Poblenou, en la Avenida Icària”;
parecía que fuéramos los más chulos
y éramos cuatro matados.
Itinerari amb el Jordi, desembre del
2017, Barcelona
L’evocació a la infantesa imprimeix
activament la seva presència durant els
trajectes; “yo lo seguiré viendo con ojos
de niño, de un barrio muy obrero” (Itinerari amb el Jordi, desembre del 2017,
Barcelona). Els seus records reflecteixen l’existència d’un “veïnat de carrer”
(Jacobs, [20]11 1961), caracteritzat
per l’apropiació de l’entorn residencial
i l’autogestió de les relacions socials a
partir de xarxes de solidaritat. Aquesta
interacció permanent entre el carrer
i l’entorn privat propiciava una vigilància discreta per part dels adults que
garantia que els carrers fossin utilitzats
per nens i nenes com a zona de joc.
“Perquè els nens sortien del col·legi
allí, amb la bicicleta, amb la pilota, les
aceres són amples, pus allí estaven totos
jugan y és clar, pels iaios de devant era
una distracció perqué diu: mira fulano,
o sotaneta (...) però sinó clar els avis no
tenien cap distracció” (Doncel, 1988:
99). A més del carrer, altres dels llocs
que recorden com a escenari predilecte
de la quotidianitat durant la infantesa,
són la platja i el cementiri. Les activitats que realitzava a la vora del mar i
a l’equipament mortuori, evidencien
una negociació de significats, a través
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Nens jugant al carrer. (1975 aprox.) FONT: ÀLBUM FAMILIAR DE LA RAMONA.

de pràctiques capaces de dotar l’espai
d’una funcionalitat imprevista.
Aquí exactamente era por dónde
íbamos a la playa, por aquí estaba
abierto (...) y todo este trozo era
una zona ancha de arena y por el
medio bajaban todas las porquerías
de las aguas que desembocaban en la
playa, o sea, si no nos hemos puesto
malos, es porque Dios no ha querido, porque el hospital también
echaba las aguas a la playa, las casas
que hacían tinte y apresto, también
tiraban el agua a la playa. Y entonces aquí, para el verano, aquí iba

la desembocadura, aquí había un
trozo, esto era un puente (...) teníamos que cruzar el puente metálico
por el que pasaba el tren y yo cuando
venía el tren por encima me moría
de miedo, y decían corran, corran,
antes de que venga el tren, y todos
corriendo.
Itinerari comentat amb la Carmen,
octubre del 2017, Barcelona
Y aquí pues es un sitio que siempre
me ha gustado mucho: el cementerio del Poblenou. Siempre ha tenido
algo, no sé por qué me ha gustado,
claro es que veníamos a jugar aquí

Carrer Àlaba. (1965 aprox.) FONT: ÀLBUM FAMILIAR DE LA RAMONA.
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con la bicicleta, tú con la bicicleta
y el muerto ahí en el cajón, la vida
con la muerte, que tampoco pasa
nada. (...)
La playa era diferente; la playa era
abrupta, sucia, llena de cascotes,
porque Barcelona quería ganar terrenos al mar y todos los deshechos
de las obras se tiraban a la playa (...)
Se regeneró las playas pero salvajemente, se sacaron miles y miles de
metros cúbicos de runa que había,
pero la playa era diferente, era sucia.
Pero ahí íbamos, porque cuando eres
niño todo esto también lo vives,
me imagino con otros ojos siempre, ¿no?. Teníamos un neumático
de esos de tractor. Nos íbamos a la
playa, la que estaba un poco mejor
era la parte de la Mar Bella (...)
Itinerari amb el Jordi, desembre del
2017, Barcelona
Les històries narrades en tornar als
carrers del seu antic barri no només
revelen vivències personals, sinó també
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anècdotes familiars d’altres generacions que van ocupar les mateixes cases
i que constaten l’origen d’una població obrera “muy ligada a un período
pasado con reminiscencias rurales”
(Doncel, 1988: 33). Fins i tot algunes
de les còpies de fotografies arxivades
mostren personatges de les seves famílies posant davant l’habitatge del carrer
Àlaba amb els cavalls que tenien sota la
seva responsabilitat. “Álaba 11-13 y 15.
Sí, aquí nací yo (...). En casa teníamos
carros de caballos (...) Yo no sé si éramos un poco raros, pero hasta el año
71 hubo carros de caballos” (Itinerari
amb el Jordi, desembre del 2017, Barcelona).
En travessar l’“hort urbà comunitari”16
localitzat actualment a la cantonada
del mateix carrer Àlaba, la Ramona
reconstrueix memòries que reflecteixen
la mixtura entre activitats agrícoles i
naus industrials que va existir a començaments del segle xx. “Uy esto que
cambiado está. Cuando nos echaron,
pedimos este terreno para nos hicieran

las casas nuestras y no nos dejaron (...).
Y cuando estaba mi abuela aquello era
un campo, y entonces las gallinas las
soltaban (...) y como los perros, cada
gallina se iba a su casa, ¡era una cosa!”
(Itinerari amb la Ramona, desembre
del 2017, Barcelona). Per la seva part,
quan el Jordi camina davant la pista de
tennis que ha reemplaçat la casa on va
transcórrer la seva infantesa, recorda
l’episodi traumàtic que va implicar el
procés de desallotjament; “yo estuve
mucho tiempo sin pasar y paso contigo para arriba para abajo y es igual, el
corazón siempre, se te arruga, yo aquí
paso con los pelos de punta, como si
fuera un gato, pero bueno, es mi vida,
esto es como los salmones que vuelven
donde nacieron” (Itinerari amb el Jordi,
desembre del 2017, Barcelona).
La violència de la maquinària urbanística que va impulsar el buidatge del
territori per construir la Vila Olímpica,
va invisibilitzar el desplaçament de la
població obrera. “La primera vez que
pasé cuando habían tirado las casas,

Aspecte general de la platja abans de l’inici dels treballs de recuperació de la costa. (Febrer del 1986) FONT: ARXIU FOTOGRÀFIC MARTÍ LLORENS.
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lloré amargamente (...) a un vecino se
le ocurrió la brillante idea y dijo: “yo,
yo voy a ir a ver cómo las tiran”; le digo:
no vayas Pascual y fue a verlo. Vino
descompuesto el hombre, cuando vio
todas las ruinas allí” (Itinerari comentat
amb el Jordi, desembre del 2017, Barcelona). Els testimonis recuperats reconeixen que els vincles de proximitat es
van modificar radicalment ja que es
van haver d’adaptar a les condicionants
dels nous blocs d’habitatge localitzats a
la Gran Via i Bilbao. En aquest sentit,
la destrucció dels seus habitatges no
només va implicar la desaparició de
l’entorn construït, sinó que va representar el col·lapse del teixit social que
s’ha intentat reconstruir a través de les
empremtes recollides en passar-hi.
Los vecinos se conocían más, y
luego hay una cosa, el ascensor, el
ascensor es muy bueno porque la
gente sube sin cansarse, pero antes
había vecinos que vivían en el tercer
piso y tenían que pasar por todos los
pisos, te tenías que encontrar con

tus amigos y con tus enemigos, que
también los había, me imagino. Pero
éramos pocas familias y fue un cambio radical, yo siempre he pensado,
sobre todo en la gente mayor cuando
se fue. No sé si se ha hecho algún
estudio médico, pero seguro que se
quebrantó su salud, seguro, lo tengo
claro. Había una señora que decía:
“es que a mí las paredes me hablan,
aquí ha nacido mi padre, mi madre,
es que a mí estas paredes me hablan,
¿a dónde vamos a ir?”.
Itinerari amb el Jordi, 19 de desembre del 2017, Barcelona
Conclusions
La conseqüència més radical de la
reforma urbana que coneix Barcelona
a partir dels Jocs Olímpics del 1992
ha estat la mercantilització de l’espai
amb un efecte depredador de la vida a
la ciutat, és a dir, la proliferació de sectors intervinguts en funció del valor de
canvi en detriment del seu valor d’ús. El
cas de la Vila Olímpica, il·lustra l’im-
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pacte generat amb la implementació de
criteris empresarials en la gestió urbana,
evident en la privatització de l’administració municipal i en les operacions
urbanístiques basades en la despossessió real del bé comú, arremetent contra
aquells que el capitalisme ha convertit
en les seves víctimes, és a dir, les classes
que no tenen poder econòmic ni social.
L’apropiació capitalista de la ciutat i
la demanda permanent de construcció d’infraestructures físiques i socials
sotmeses de manera cíclica i permanent al procés de “destrucció creativa”
(Harvey, 2007: 365) va legitimar el
buidatge del territori com una condició
primigènia d’aquest sòl per activar-ne
la terciarització. La construcció d’un
“buit urbà” per emprendre les obres de
regeneració va significar la ruptura amb
el passat industrial, per ser colonitzat
mitjançant l’emplaçament de la Nova
Icària com a “lloc de memòria”. La
monumentalització de l’arquitectura
industrial que es conserva com a part

Ruïnes de l’edifici d’habitatge enderrocat al carrer Àlaba. (1988, Barcelona.) FONT: ÀLBUM FAMILIAR DE LA RAMONA.
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del paisatge de la Vila Olímpica marca
un abans i un després que va normalitzar el desallotjament dels veïns i treballadors, les històries dels quals van ser
arxivades com vestigis d’històries que
no mereixien ser conservades.

Desembre 2018

Núm. 43

comentats evidencien l’apropiació dels
carrers immediats als seus domicilis
com a expressió directa de la xarxa de
solidaritat i la comunicació “cara a cara”
que operava com a patró de les pràctiques pertanyents a una vida quotidiana
que es materialitza al barri.
La desaparició d’aquesta vida de barri
respon a l’escamotejament del passat
per fer realitat, sense contradiccions aparents, l’objectiu de les classes
dirigents de fundar la Nova Icària al
Poblenou. La reivindicació de memòries invisibilitzades ha permès conèixer l’impacte que va tenir la demolició

de l’entorn construït en l’aniquilació
d’una interacció social forjada per
apropiacions que es consolidaven a
peu de carrer. El seu reemplaçament
per un conjunt residencial que estimula
pràctiques condicionades per la defensa
privativa de l’espai públic és producte
de la política urbana neoliberal que va
impulsar la terciarització del Poblenou,
i que continua vigent en els processos
de regeneració d’altres sectors a la Barcelona postolímpica. A partir d’aquest
exemple concret, s’ha volgut contribuir
a una reflexió en relació amb el preu
social de les grans transformacions
urbanístiques. n
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NOTES

1

Aquesta investigació es va dur a terme en el
marc de la XII Convocatòria d’ajuts a projectes
d’investigació o de difusió cultural de l’Institut
Ramon Muntaner i de la Subvenció per a activitats
que fomentin la investigació, conservació i difusió
del Patrimoni Etnológico de Catalunya/2017. Les
entitats responsables són l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) i l’Institut
Català d’Antropologia (ICA). Les institucions
que hi van participar com a col·laboradores són:
el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control
Socials (GRECS) i el Centre de Documentació
del Servei d’Arqueologia. L’equip d’investigació va
estar integrat per Manuel Delgado (Investigador
principal), Gabriela Navas (coordinadora), Marta
Contijoch i Helena Fabré (membres de l’equip
d’investigació).

2

La tasca de documentació va ser una iniciativa
del Servei d’Activitats Arqueològiques, que va
proposar al Servei de Protecció del Patrimoni
Monumental de l’Ajuntament de Barcelona la
catalogació finançada VOSA (Vila Olímpica,
SA). La documentació històrica la va realitzar
Manuel Arranz, Reinald González, Teresa Navas,
Marta Puchal i Francesc Caballé; l’informe de
la vida quotidiana va ser elaborat per María
Concepción Doncel; i l’aixecament arquitectònic
va anar a càrrec de Xavier Güell, Montserrat
Pàmies, Francesc Rabat i Alfons Llorens.

3

El desembre del 2017 l’Arxiu Municipal del
Districte de Sant Martí va anunciar el procés de
digitalització de la documentació arxivada per
facilitar la seva consulta pública, que fins aleshores havia restat en versió impresa i invisibilitzada.
Existeix una còpia dels sis volums de l’estudi en
el Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia, on també se’n conserva el registre sonor.

4

L’àudio es va incorporar a un audovisual que recull
les memòries obtingudes durant els itineraris
comentats. Vegeu: https://observatoriconflicteurba.
org/2018/04/25/viatge-al-barri-dicaria-elpatrimoni-viscut-dun-passat-industrial-arxivat/

5

Si bé l’autora afirma que l’informe està avalat per
“30 hores d’entrevistes gravades, amb narracions d’unes 18 persones (...) constituït per 20
cintes d’una hora i mitjana de durada” (Doncel,
1988: 11), actualment tan sols existeixen 8
cintes de casset amb 7 testimonis, conservades en el Centre de Documentació del Servei
d’Arqueologia. Per culpa de la baixa qualitat de
l’àudio, s’ha pres com a font principal les que
consten registrades a l’informe.

6

També en el moment del desallotjament dels
anys vuitanta, Doncel adverteix la “reticencia
de algunas personas a ser entrevistadas
por cansancio y por el acoso de entrevistas

realizadas por periodistas, estudiantes y otros.
Desconfianza a la utilización que se podría dar
a las informaciones que se facilitaban” (Doncel,
1988: 9).

7

“5.054 d’un tipus únic ciclostilat, 1.486 d’un
altre tipus ciclostilat, 290 d’un altre tipus, 167
d’un altre tipus, 813 de socis i simpatitzants de
l’Aliança del Poble Nou i 35 d’individuals, una
de les quals representa a través d’un procurador dels tribunals les 80 persones afectades”
(Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns de
Barcelona i altres Municipis, 1972). Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya.

8

El document es va trobar sense referència de
registre a l’Arxiu Intermedi de l’Arxiu Municipal
Contemporani (Ajuntament de Barcelona).

9

Remodelació del front marítim del Poble Nou,
Barcelona: informe del projecte (1988). Ajuntament de Barcelona, p. 7. Font: Arxiu Intermedi de
l’Arxiu Municipal Contemporani (Ajuntament de
Barcelona).

10

Sanz de la Ayala. Revista EPOCA 50. Font:
Arxiu Històric del Poblenou.

11

Els postulats cabetians plasmats a Viatge per
Icària (Cabet, 1999 [1848]), que apostaven per
una reconstrucció social d’acord amb els ideals
d’igualtat i fraternitat, anunciant una nova forma
de vida i eventualment un nou tipus de món, van
ser acollits per un grup d’icarians a Barcelona,
integrat, entre d’altres, per: “Narcís Monturiol,
Pere i Ignasi Montaldo, Joan Rovira, Francesc
Suñer i Capdevila, Pau Alsina, Francisco J. Orellana, Pere Cardenyas, Ildefons Cerdà i Antoni i
Josep Anselm Clavé” (Aisa, 2012: 132-133).

12

Font: Arxiu Històric del Poblenou.

13

El nom actual del carrer és Arquitecte Sert.

14

Nom del local comercial a la Vila Olímpica que
ven peces de vestir.

15

Respecte a la consolidació de la Vila Olímpica
com a conjunt residencial privat, vegeu Navas
(2016).

16

Aquest hort forma part del programa municipal
Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial
i Social (Pla BUITS) que “té l’objectiu de dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona,
a través d’activitats d’interès públic de caràcter
provisional”. Vegeu: http://ajuntament.barcelona.
cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits

