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Les forques i els forcaires d'Alentorn 

per Joan FARELL i DOMINGO, Dr. Eng. lnd. 

Dibuixos d 'Agust í MASVIDAL 

Fotografies de I 'autor 

Ponència llegida al Ple de la 
Fundació Bosch i Cardellach 
dt'l dia 13 de novembre de 1980. 

El poble d' A1entorn 

E l poblet d'Alentorn pertany a la comarca de La Noguera, és a la dreta del 
riu Segre i està situat a 380 m d'alçada en els devallants de la Serra de Sant 
Mamet, en el faldar mateix de la muntanya de Sant Armengol, ben bé de cara 
a migdia. Sortint d'Artesa de Segre per la carretera que va a Tremp, a uns 
quatre quilòmetres es troba a mà esquerra un trencall que duu, al cap de poc 
més d'un quilòmetre, a Alentorn. Aquesta carretera segueix cap a Vilanova 
de Meià, Santa Maria de Meià, Figuerola i Fontllonga. A l'entrada mateix de 
Vilanova de Meià es troba a mà dreta una p ista en força bon estat que mena 
cap a l'Hostal Roig, al Montsec de Rúbies. 

ALENTORN. - Una panoràmica del poble d'Alentorn. A primer terme uns camps 
amb el rostoll de cereal, anys enrera plantats de lledoners. Al llunyedà, el 
turó de Montmagastre, on en vigilància permanent hi ha les restes del castell 

homònim. 
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Alentorn té actualment una població d 'uns cent cinquanta habitants, dels 
quals solament un escàs dos per cent viuen dispersos. Quaranta anys enrera 
en tenia passa de 550. A mitjan segle passat, Alentorn va ésser agregat a 
l'ajuntament d'Anya, i fa relativament pocs anys -era en el 1966- que ambdós 
conjuntament ho van ser a Artesa de Segre. Pel seu terme hi passa -hi ha 
tramades encara transitables- l'antiguíssim camí de Barcelona a Tremp. 
Aquest camí travessava el riu Segre per un vell pont medieval de tres arcs , 
de construcció ferma i robusta que va ésser enderrocat per les forces carlines 
a l'any 1836. Aquest pont era propietat del Comte de la Llar i feia pagar pon
tatge a tota persona o animal de càrrega que hi passés. Al cap del pont, les 
restes del qual encara es veuen en el paratge <<Canta-llops», prop de <<Coma 
la Vena», hi havia <<El Fortí» o lloc de defensa que fou volat conjuntament 
amb el pont. Gairebé al bell mig del riu hi queda encara un bon pellanc del 
pilar esquerre que feia d'estrep a l'arc central i, en el mateix costat, s'hi veu 
part de l'arrencament i suport extrem del- pont. 

Al p eu dels penya-segats de la serralada del Montsec s'hi va formar una 
unitat tectònica que va ser l'origen de les depressions de la Vall d'Àger i de 
la de Meià. La Vall de Meià, on es troba Alentorn, és una vall monoclinal ben 
protegida de les rufejades i fredors intenses del vent del nord. Té abundància 
d'aigua i, qui sap si és avui, el veral més ric i poblat de tota La Noguera. El 
clima és temperat però a l'hivern sovint s'hi aplana la boira. 

El poble disfruta d'un bell i vast horitzó. S'hi conreuen uns tres-cents cin
quanta jornals de terra, de secà principalment, però a l peu del riu Segre hi té 
una rica hortalissa. Ara, en el secà, sols s'hi cull cereal i hi ha algunes oliveres. 
Sigui com sigui, la seva principal riquesa ha estat des de segles i fins fa rela
tivament pocs anys la fabricació de forques de lledoner destinades a les feines 
agrícoles i, en menor quantia, a algunes de la indústria, tèxtil principalment. 

L'església parroquial està dedicada a Sant Sa lvador. L'actual data de 
l'any 1637, reedificada sobre les restes d'una de molt més antiga, probablement 
del segle XI, puix que a l'any. 1053, en la dotació de la Canonja de Sant Miquel 
de Montmagastre feta pel vescomte Arnau Mir de Tost, es menciona l 'esmen
tada església. La patrona del poble és la Mare de Déu de la Pau, anomenada 
també Verge de la Tràpana. 
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Els forcaires d'Alentorn 

Durant segles, bona part de la riquesa d'Alentorn ha estat la preparac10 
i venda de forques. Era el poble de Catalunya i d'Espanya on se'n feien més 
i eren les que tenien més anomenada i estima per lleugeres, fortes i ben fetes. 
Des de sempre el ~ot forcaire ha estat equivalent a fill d'Alentorn. 

A l'any 1925 s'hi va celebrar un Certamen Literari dit de Nostra Senyora 
de la Tràpana, en el qual un fill d'Alentorn va presentar-hi un treball titulat 
«Sindicat Forcaire de la Verge de la Pau», amb el qual pretenia aconseguir 
que entre tots els forcaires hi hagués més unió i no es fessin deslleial compe
tència uns als altres, causa sens dubte de migradesa en els sempre escassos 
beneficis obtinguts treballant independentment. Aquest treball, que va ésser 
distingit amb l'onzè premi, no va servir per res, però val la pena de repro
duir-ne un fragment. Diu: 

« ... i no és que tots els veïns d'Alentorn tinguin l'ofici de forcaire, si bé 
quasi tots, d'una o altra manera, estan interessats en la indústria de les for
ques i tots entenen les múltiples operacions que requereix una forca des del 
moment de la talla fins a l 'hora de la venda; però el fet, bastant singular, 
que aquesta petita indústria hagi estat localitzada en aquest poble t de la 
conca del mig Segre, encara que de pocs anys ençà s'hagin establert alguns 
tallers en pobles veïns, fa que per tots els llocs abans nombrats al parlar 
d'Alentorn, us diguin: Alentorn, el poble dels forcaires.» 

<< ... i en els pobles de la rodalia, en aquells que coneixen els costums i la 
manera d'ésser i procedir del pobre dels forcaires, quan entre ells es presenta 
algún cas de desavinença, llencen aquesta expressió recriminatòria contra 
aquells que dificulten la inteHigència entre tots : "Aviat serem més mal avin
guts que els forcaires d'Atentorn". Aquesta expressió té, p·er desgràcia, un fons 
tan gran de veritat, que en els pobles de la comarca té ja la força d'un axioma.» 

La major part dels forcaires treballaven en petits obradors o tallers fami
liars i molts vivien solament de la fabricació de les forques. Alguns alternaven 
aquesta feina amb el treball de la terra. Cap a primers de segle s'havia rea
litzat algun intent d'unió entre diversos forcaires - llavors passaven d'un cen
tenar- establint un veritable taller o fàbrica en forma de cooperativa, on la 
major producció fes possible uns majors beneficis, ja en la compra a l'arbre, 
ja en la venda de la forca acabada. L'esforç més seriós i important . va fer-se 
a l'any 1916 amb la creació de la fàbrica dita <<La Alianza», propietat de Brascó 
i Companyia, que va durar pocs anys a causa de desacords i enveges entre 
els socis. 

Anys enrera també s'havien fet forques en a lguns pobles del veïnatge d'A
lentorn: Baldomà, Clua, Planés, Argentera, Vall-llebrera, e tc., encara que la 
producció era molt petita. L'últim forcaire de tots aquests pobles anomenats 
era de Vall-llebrera i va morir fa uns cinc o sis anys. 

A primers de segle també se'n feien en una localitat vallesana, a L'Ametlla 
del Vallès, però segons les veus les forques que feien els forcaires vallesans 
eren bastes, pesades i sempre de les de dos pollegons. Actualment a València 
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encara se'n produeixen poques o moltes, però són molt groixudes, feixugues 
i força mal fe tes. València proveïa les regions del sud d'Espanya. 

En algunes localitats de muntanya i en raconades pobres i aïllades d'al
gunes comarques, les forques de menys compromís pel treball se les feien els 
propis pagesos. No cal pas dir que en cap aspecte eren comparables a les 
d'Alentorn. Els forcaires d'aquest poble català , a més de forques feien a ltres 
especialitats ben remarcables: palmes de tronc de lledoner, artísticament tre
ballades, que la mainada duia a beneir el Diumenge de Rams en lloc de les 
fetes amb fulles de palmera. Tamb é havien fet bastons amb mànec rodó, que 
s'anomenaven <<mangales», «bastons de ganxo>> o «ganxo» solament. També 
feien mànec.,; per fuets. 
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Les forques. Variants i nomenclatura 

La forca és una eina que havia estat destinada per ajudar a fer un bon 
nombre de feines agrícoles i també unes poques de la indústria. Per les feines 
del camp eren necessàries diferents menes de forques: per girar la batuda, per 
ventar el boll, p er fer els p allers i les palleres, per girar, apilar i recollir les 
dallades seques de farratges, de fenc, d'userda, de trepadella, etc. Per traginar 
i carregar al carro les garbes de cereal, per carregar l'àrguet o l'à rguens dels 
animals de bast amb el fenc o altre herbei destinat a menjar del bes tiar, e tc. 
En la indústria, segurament que avui en trobaríem ben poques en servei. 
Anys enrera es feien servir per fer barreges i untar matèries en floc, girar 
i treure del perol o d'una barca una tenyida de matèria i també en els escai
dadors de llana i en el secat a l'era de la llana neta. 

L ES FORQUES. - Ducs for· 
ques ben diferents cm
prades per a feines sin
gula rs. A111h «l'arpio t» 
s'aplega del prat el fenc 
o l'userd a . Amb e l «for
cat» les garbes de cereal 
e ren carregades a l carro . 

\ • 
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Una forca es composa de tres parts principals: les pues, anomenades sem
pre «pollegons>>, la «pala >> i el mànec. A València i a Mallorca dels pollegons 
en diuen <<forcons>>. Si les forques estan destinades a feines tan heterogènies 
com les senyalades més amunt, és natural que segons siguin aquelles, el nom
bre de pollegons i certes mides de les forques hagin de ser diferents. En la 
indústria la més usada ha estat la normal de dos pollegons. 

La classificació i els noms que els donen els forcaires són els següents: 

Forca de dos pollegons 
Forca de tres pollegons 
Forca de quatr~ pollegons 
Triança de cinc pollegons 
Triança de sis pollegons 
Triança de set pollegons 
Palleres de quatre po llegons 
Palleres de cinc pollegons 
Palleres de sis pollegons 

Hi ha una variant de la forca coneguda p el nom de «forcat>>, que és de dos 
pollegons un xic més gruixuts i més separats que e ls d'una forca usual i que 
era la que es feia servir per carrega r les garbes a ls carros. 

Tenim també la forca des ignada amb el nom «d'arpio t>>, que té normalment 
tres pollegons -excepcionalment quatre_:_, però amb la particularita t que 
aquests són postissos i van collats amb uns caragols a sobre el baix de la pala 
i començ del mànec. L'arpiot s'acostuma a fer sempre per encàrrec i és emprat 
en comarques i llocs farra tgers : Cerdanya, Vall d'Aran, Les Nogueres, el 
Pa llars, Vall de Ribes, e tc. 

Les «palleres», que sempre solen tenir un mínim de quatre pollegons, tenen 
el «mànec>> més llarg que les forques, ja que són usades per a fer els pallers 
i les palleres . Les «triances >> es feien servir a l'era per ventar la batuda sepa
rant el gra del boll. 

A la Segarra i a l'Urgell usen norm alment els noms de «triança>> i «pallera>>, 
però de Ja for ca de dos pollegons en diuen «forca de girar». Algunes comar
ques o regions tenen preferència per unes forques més que per a ltres: els 
pagesos de l'Aragó, Navarra i Sòria demanen en priorita t les de quatre polle
gons . A Castella prefereixen les de dos, les de cinc i el forcat. A Tà rrega, 
Agramunt i pobles d'aquells verals urgellencs volien les m és primes i lleugeres. 
Balaguer i Ll eida les de gruix regular. Les més gruixudes, les més matusseres 
i mal formades les guardaven per anar-les a vend re a Solsona, per la fira de 
San t Jaume. 

Hi ha una altra classificació que no té res a veure amb el nombre de po
llegons. És la que s'estableix quan les forques són encara a l'arbre en e l mo
ment que el propietari dels lledoners pre tén vendre-Ics a un forcaire abans 
de tallar-les: forques de primera i forques de segona, és a dir, que dintre d'un 
nombre de pollegons es preveu que en podran sortir més o menys de boniques 
i ben conformades. Aquesta classificació tenia la seva importància, ja que 
gairebé sempre era l'amo dels lledoners qui cuidava el bon creixent i confor
mació de la forca i no el forcaire que hauria dc fer-la. 

Es discutien els preus segons les proporcions que cadascú estimava i no 
amb un sol forcaire, sinó amb diver sos, convertint l'operació de venda en u na 
m ena de subhas ta. Conseqüència d'aquesta venda, hi havia qui havent-se'n 
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endut l'operació, que estimava cara, a l'hora de tallar les forques s'entretenia 
a malmetre'n de joves com a venjança del preu pagat. 

Amb aquestes classificacions que acabem de donar sembla com si no fos 
possible obtenir forques de més de sis o set pollegons. Cal dir que fins a qua
tre o cinc és relativament fàcil i possible, però les de més de set són exem
plars a voltes molt difícils d'assolir. A més de la d'onze pollegons que pos
seïm en la nostra coHecció, n'hem tingut fa poc a les mans una de dotze, que 
no ens ha estat possible aconseguir a cap preu. Els exemplars d'onze i de dotze 
pollegons són exemplars raríssims que ben poques vegades hi ha l'oportunitat 
de «palejar». Sabem que aquest any passat se'n va frustar a l 'arbre, per as
secament d'un del~ branquillons o pollegons, la que hauria estat l'exemplar 
únic mai aconseguit a l llarg de tots els temps; una «triança» de quinze po
llegons. 

A l'hora de Ja collita, any per a ltre, podia estimar-se que el percentatge de 
forques que s'obtenien d'una tallada, tenint en compte el nombre de pollegons, 
era aproximadament e l següent: 

El 41 per cent de dos pollegons 
El 34 per cent de tres pollegons 
El 12 p er cent de quatre pollegons 
El 6 per cent de triances 
E l 5 per cent de palleres 
El 2 per cent de forcats. 

Les mides de les forques són més o menys les següents: el mànec sol tenir 
d'un metre vint a un metre vint-i-cinc centímetres de llargada en les forques 
i triances normals. E ls pollegons tenen de trenta a quaranta centímetres. El 
gruix del mànec sol osciHar entre dos i mig i quatre centímetres, i la sepa
ració entre els dos pollegons d'una forca de girar està compresa entre onze 
i tre tze centímetres. En la forca de tres, entre vuit i nou centímetres, sepa
ració que va disminuint proporcionalment al nombre de pollegons. La llargada 
total d'una forca osci Ha entre el metre i mig i el metre setanta centímetres. 
El mànec es lleugerament corvat fent una sageta que varia entre tres i cinc 
centímetres. Segons les diverses menes de forques, posada una d'aquestes 
sobre un pla, entre aquest i la punta dels pollegons pot haver-hi una alçada 
variable entre els quinze i els trenta centímetres. 
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Producció, venda preus de les forques 

PRODUCCIÓ 

L'avi d'En Casimiro Brescó, que ja fa qui sap los anys que és mort, deia 
al seu nét que cap a les acaba lles del segle passat la producció de forques del 
poble arribava molts anys cap a ls voltants de vuit mil dotzenes, gairebé un 
centenar de milers d'unitats. Aquesta producció va anar disminuint poc a poc 
i trobem escrit que a l'any 1925 fluctuava, anys amb altres, entre les cinc i les 
sis mil dotzenes. La davallada forta es va produir cap allà a l 'any 1960, quan 
de manera massiva va començar la mecanització del camp, amb la introducció 
de la màquina de batre primer i les segadores-batedores després. Es va aca
bar el batre a l'era i, per tant, la necessitat de les «forques de girar», de les 
«triances» per ventar el boll i les << pa lleres» per a fer els pallers. De la ma
teixa manera, la palla trinxada per les segadores-batedores sobre el mateix 
camp, és aplegada per màquines automàtiques que la converteixen en paques 
ben fetes i ben lligades. 

A l'any 1960 encara es produïen unes quatre mil dotzenes escasses de for
ques. En el present any 1980, només vint anys després, la p roducció d'Alen
torn no passarà de cap manera de les 1.600 unitats, de les quals l'únic forcaire 
que, avui, viu solament del treball i venda de les forques, en farà ell tot sol 
unes 1.300. Les restants trescentes que es troben en mans d'un parell de vells 
forcaires abans d'acabar-les seràn ofertes a l'anterior. H i ha un forca ire rela
tivament jove que es dedica a fer-ne unes de xiques -tenen uns 60 cm de 
llargada total o menys- que, lligades a parelles amb una cinta amb els colors 
de Ja bandera catalana, t enen bona acollida entre els turistes i es venen espe
cialment a Andorra. Les grosses, gairebé totes van a Andorra i a França, que 
les expandeixen cap a altres països europeus que les tenen com a objectes 
de decoració. 

L A VENDA DE LES FORQUES 

Anys enrera, no molts, des d'Alentorn s'enviaven forques a moltes provín
c ies d'Espanya, principalment a les grans productores de cereals. L'Aragó n'era 
també un bon mercat. 

Quan arribava el bon temps i l'hora del segar es feia pròxima, calia posar 
a punt els estris necessaris per a coHectar la collita i uns dels més necessaris 
e ren precisame nt les forques. Ma lgrat que els pagesos procuraven fer-les durar 
molt, sempre s'anaven escurçant els pollegons i també se'n trencava m és d'una. 
Quan arribava el mes de juny, e ls forcaires que es venie n la seva pròpia pro
ducció començaven a passar de poble en poble i de masia en masia amb els 
rucs o les mules carregats de forques. S'escampaven poc a poc per totes les 
comarques catalanes productores de cereal i, molt especialment, l'Urgell, l'Ur
gelle t, La Noguera, la Segarra i terres contigües a Catalunya. 
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TRJAI':ÇA DE SET POLLEGONS. 

Treta la palla dc la ba
tuda, amb les <<tt·iances» 
s'acaba la feina dc ba
tre. Cal ventar perquè 
el ventijol s'emporti el 
boll , i es quedi el gra 
daurat i net damunt de 
l'era, a punt dc mesu-

rar i fer-nc les parts. 

En el curs d'aques t pcregrinatge procuraven deixar-se caure a totes les 
fires i mercats que els venien a tomb i d'una manera especial a la que per 
San Pere celebrava la vila de Pons, que de tanta anomenada que tenia, e l poble 
ja en deia la «fira de les forques», car en aquest aspecte de mercadeig e ra la 
més important de Ca talunya. E ls ruquets i altres anima ls de bast hi arribaven 
tan carregats dc forques que només se' ls veia e l cap i· les potes. 

A la darrera fira on feien cap era a la dc Solsona, que es celebrava per 
la diada de Sant Jaume i a la qual s'hi duien a vend re les romanalles de la 
temporada . Qua n a lgún mercader o particular e ls en comprava, ma l fos una 
sola dotzena, el f01·cairc procurava, dintre d'aquesta dotzena, posar-hi una 
o dues triances, que deixava al m a teix preu de les forques més senzilles, ga
lanteria que e l comprador agraïa, comprometent-se a tornar-ne a comprar 
quan n'hi fess in falta. 

E LS PREUS DE LES FORQUES 

A la «tala» ja h em vis t com les forques es classiftquen en «forques de pri
mera» i «forques dc segona». A l'any 1925, a la «mata» les primeres es paga
ven una pesseta més que les «segones». El preu mig venia a sorti r pels vol
tants de les sis pessetes amb vuitanta cèntims la dotzena. En aquell estudi 
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dut a cap amb la bona intenció de constituir un Sindicat Forcaire, es deia 
que seguirien pagant-se a aquest mateix preu les d'aquelles finques que tin
guessin més o menys anivellades les proporcions de classes i que es faria la 
classificació pagant-les al preu corresponent en aquelles finques que es dis
tingissin per la bona o mala qualitat, això és, a sis pessetes amb trenta cèn
tims la dotzena les de segona i a set pessetes trenta cèntims les de primera. 

En aquest any 1980, prescindint de qualificacions, les poques forques que 
s'han tallat, s'han pagat al camp a cinquanta pessetes cada una, o sigu i a sis
centes pessetes la dotzena, sempre que tinguin més de tres pollegons. Les de 
dos i tres pollegons s'han pagat a la meitat d'aquest preu: tres-centes pessetes 
per dotzena, és a dir, a vint-i-cinc pessetes cada una. 

A l'any 192S, els forcaires venien les forques acabades als preus següents: 

Les de dos pollegons, a 14 pessetes dotzena, o a 1,16 pessetes una. 
Les de 3 pollegons, a 14 ptes. dotzena, o a 1,16 ptes. una. 
Les de 4 pollegons, a 22 ptes. dotzena, o a 1,83 ptes. una. 
Les tÍ"iances, a 26 ptes. dotzena, o a 2,16 ptes. una. 
Les palleres, a 38 ptes. dotzena, o a 3,16 ptes. una. 
Els forcats, a 20 ptes. dotzena, o a 1,66 ptes . un. 

A l'any i939, quan encara es produïen unes sis mil dotzenes de forques 
a l'any, els preus per dotzena eren els següents: 

Forques de dos pollegons, a 18 ptes. dotzena 
Forques de tres pollegons, a 21 ptes. dotzena 
Forques de quatre pollegons, a 22,80 ptes. dotzena 
Triances de S pollegons, a 24 ptes. dotzena 
Palleres, a 60 ptes. dotzena 

En aquest any 1980, la poca producció obtinguda s'està venent aproxima
dament als següents preus a l'engròs i a comerciants: 

Forca de 2 pollegons, a 200 ptes. cada una o a 2.400 ptes. dotzena. 
Forca de 3 pollegons, a 300 ptes. cada una o a 4.200 ptes. dotzena. 
Forca de 4 pollegons, a 4SO ptes. cada una o a 5.400 ptes. dotzena. 
Triança de S pollegons, entre SOO i 700 ptes. una, 7.200-8.400 ptes. dotzena. 
Pallera de 4 ó S pollegons, sobre 1.600 ptes. cada una, 19.200 ptes. dotzena. 

PREUS D'ALGUNES OPERACIONS 

A l'any 192S, els preus que es pagaven per les diverses operacions que 
constitueixen tot el p rocés de creixement i manipulació d'una forca eren: 

Esporgar el lledoner, a 1,SO p tes. la dotzena. 
Tallar les forques de l'arbre , a 0,40 ptes. dotzena. 
Transport de les forques verdes des del camp a l'obrador, calculaven que, 

segons distàncies, sortís a un promig de O,S ptes. dotzena. 
Socarrar i pelar, a 0,70 ptes. dotzena. 
Quan en aquell projecte d'estatuts es fixava el preu de tres pessetes la dot

zena per les operacions d'allisar, parar i acabar, es donava per entès que els 
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mànecs de les forques havien estat passats per <da màquina» i, com que per 
fer-la funcionar es necessitava benzina, sogues per enfardar-les i encara calia 
afegir-hi alguna petita despesa de transport, es proposava que el preu per 
dotzena de forques passades per la màquina fos augmentat fins a 3,25 ptes. 
Ja dotzena. 

Aquesta m àquina que acabem d 'esmentar va ser un intent de fustejar els 
mànecs mecànicament per veure si aconseguien que les forques sortíssin 
a més baix preu. Hom diu que va deixar de fer-se servir pel pe rill que com
portava i perquè les forques amb el mànec tan perfectament arrodoni t no 
eren boniques. 
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El lledoner 

El lledoner és l'arbre que té la fusta, el creixent i la disposició dels llucs 
i les branquetes més apropiat per a fer-ne forques. Rep diferents noms segons 
les comarques: <<lledoner>>, «lledroner>>, <dlidoner>>, «llironer», etc. En castellà 
se'l coneix amb e ls noms de «almez>> i cdodroñero>>. E l fruit que produeix és 
el «lledó>>, cdladó» o «lliró>>. 

El lledoner és un arbre de la família de les ulmàcies, de l'espècie Celtis 
australis L. ~s caducifoli i té correntment la capçada arrodonida i densa, d'un 
color verd grisenc; el tronc és dret amb l'escorça llisa. Les branques són molt 
flexibles, de fusta forta, les fulles asimètriques, estipulades, allançades, d'ex
trem agut i acabant amb punta allargada. El limbe és dentat, pelut i una mica 
aspre al tacte. Els borrons laterals aplicats completament a la tija i molt 

-
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BROT DE LLEDONER. - El 
dibuix, ben expressiu, 
mostra l'assimetria, el 
dcntellat i Ja disposició 
allançada de les fulles. 
En saó, els lledons eren 
una golosia abans cer

cada amb afany. 



plans. Floreix a l'abril i fructifica pel setembre o bé a l'octubre. El seu fruit, 
el lledó, és drupaci, arrodonit, poc més gros que un pèsol, i a la maturitat és 
negre i comestible. 

Antigament, el fruit i les fulles eren emprats en medicina, encara que el 
més usat era el primer. Té propietats astringents, redueix les corrípies i les 
hemorràgies. Perquè el fruit tingui aquestes propietats cal que no sigui massa 
madur. La cocció de les fulles i del fruit, conjuntament, era emprada per a 
curar la disenteria i per regular el fluix menstrual. 

El lledoner es cria per les terres baixes de bona part de Catalunya, en 
costers solellats de la mitja muntanya i vol terres frescals lleugerament hu
mides. Molts anys enrera · s'havia plantat com a arbre de sombra al peu de 
moltes cases de pagès, assolint llavors, aquests arbres solitaris, dimensions 
extraordinàries. Ateny els vint-i-cinc metres d'alçada i el seu tronc és moltes 
vegades tant gruixut que tres homes no el poden abraçar. La comarca del 
Vallès era terra bona i propícia al conreu del lledoner, per això s'hi han cons
tatat exemplars extraordinaris. Recordem el vetus t i majestuós que hi havia 
al peu de l 'enderrocada masia de Can Casablancas, a Sant Quirze; el del 
Dalmau, els que encara es poden veure a Sant Valerià, els de la masia restau
rant de Can Coll de Lliçà de Vall, entre altres. A Alentorn el més gros és el 
que hi ha a l 'era del Ventura, tocant al poble. 

El lledoner, pel seu natural, no forma mai zones atapeïdes. J::.s un arbre 
que envelleix molt -centenars d'anys- i quan se'l deixa créixer molt vol 
estar sol. A Alentorn, anys enrera, eren plantats i cultivats en camps i bancals 
a semblança de com ho són els ametllers i les oliveres. Avui, ni a Alentorn ni 
en cap dels pobles veïns constitueix un arbre de cultiu. Les poques forques 
que es produeixen són d'arbres «creixuts» en les margedes i peus de ribàs. 
Per major perjudici, fa un parell d'anys . que a l'estiu, cremant un rostoll, el 
foc es va propagar tan ràpidament que va cremar i malmetre més de la meitat 
dels pocs a rbres que quedaven en el terme. 

El creixement del lledoner és lent i a partir de quan se'l talla per deixar-li 
rebrotar els llucs que després seran les forques, és necessari que passin ben 
bé de quatre a sis anys. El temps de creixença i bona conformació d'una 
forca depèn de la naturalesa del terreny, que sigui més o menys frescal o 
humit i, na turalment, de com es cuida i <<paleja>>. 

El lledoner que es deixa créixer per tal de tallar-lo després, fent que tregui 
bons llucs, cal tractar-lo amb molts miraments. ÉS necessari esporgar-lo, treu
re-li els branquillons sobrers i secs i quan se'l conreava calia mantenir tot 
el seu redós net d'herbes i de rebrots del mateix o d'altre arbre. Era bo fer 
a l 'entorn de l'arbre un bon solc que ajudava a r ecollir, quan plovia, major 
quantitat d'aigua. 
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Selecció i cura d'una forca a l'arbre 

ÜRDRE I CLASSIFICACIÓ DE LES OPERACIONS 

Per saber com es fa una forca des que comença a créixer a l'arbre fins 
que està completament enllestida i acabada, ja s'ha dit que calen entre quatre 
i sis anys. Per això s'ha estimat convenient fer la descripció de cada operació 
una a una, per ordre estrictament correlatiu, car la narració total sense as
senyalar els intervals operatius, resultaria llarga, pesada i poc entenedora. 
El total d'operacions s'ha dividit en apartats i sub-apar tats -cada un és una 
operació- i al final s'h i ha inclòs e l ric vocabulari forcaire. 

C URA I CREIXEMENT DELS TANYS 

Quan el forcaire estima que el lledoner té el tronc prou gruixut -entre 
sis i deu cen tímetres-, el talla a uns trenta o quaranta centímetres de terra. 
En la brotada primaveral els llucs o nous tanys surten al voltant del ta ll del 
tronc i cal tenir cura d'anar-ne treient els més migrats i sobrers . El mi llor 
temps de l'any per tallar el lledoner és per l'Advent i, si pot ésser, pels vol
tants del primer diumenge m illor, tal com ho feien antigament. No és im
prescindib le, però si pot ser serà millor tallar-los en lluna vella. 

Des d'aquest moment, comença la feina delicada i experimentada del for
caire, car li cal saber copçar d 'entre tots els brots sort its quants en podrà 
deixar per forques, car es podria donar el cas que la brotada fos tan nom
brosa i atapeïda que els brots es privessin el bon creixement. Correntment 
se'n deixen entre tres i s is. E l forcaire amb certer cop d'ull ha de saber veure 
els que porten més ufana i presenten bon lluc i els que creixeran més drets. 
Els altres, els més esmerlits i poc u fanosos, e ls tallarà amb un cop dc falçó. 
Des de la pri~avera fins a la tardor, haurà de donar un repàs i vigilar com 
van creixent les brotades, fent-ho almenys un parell dc vegades, per l'abril 
quan brota el lledoner i li sur la fulla, i per l'agost o setembre, abans dc per
dre-la a conseqüència dc les primeres fredors tardorenques. En la «palejada» 
dc la tardor ja s'han de conèixer pe r llur brotada les tiges precursores d'una 
bona forca i el nombre de pol legons que tindrà si cap cont ratemps en malmet 
algun. Recordem novament que des d'aquest moment fins que Ja forca podrà 
llevar-se del lledoner ha de passar forçosament un lla rg lapse de temps, 
comprès en tre els tres i els sis anys i que durant tot aquest període poden 
succeir molts contratemps. 

LA FEINA DE «PALAR » 

«Palar» és la feina més important i delicada dc tot el procés de creixement 
d'una forca. Consisteix essencialment en seleccionar, ne tejar i preparar amb el 
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temps els tanys que s'han deixa t créixer amb el fi d'obtenir-ne una forca, 
treient-los-hi tots els brots sobrer s, e ls mal conformats i els massa separats 
els uns dels a ltres, car al créixer ho fa rien poc junts i no dona rien, per tant, 
una bona << pala». La << pala» és la part de la forca de la qual en surten tots 
els pollegons, és a di r, tots aquells brots que e l forcaire curosament cuida 
mentre la forca, lenta ment, es va fen t a l 'arbre. Ben cuidats dona ran forques 
boniques, amb tots els pollegons del m a teix gruix, la pala r egular i ben con
form ada, forta i capaç de resis tir les exigènc ies de les feines a les quals va 
destinada. 

El cap-de-brot, el punter, va creixent i si no es malme t assegura la possi
bilita t d'obtenir una forca de nomb re impar de pollegons. En el creixent van 
sor ti nt brots nous fent dos rengles o posa ts al lla rg de la ti ja a voltes ben 
encara ts, a ltres un xic escalonats. Quan les b ro tades es succeixen ben pròxi
mes les unes a les altres, el forca ire ja preveu l'obtenció d 'una bona forca 
i d'un cer t nombre de po llegons. L' ha bilita t del bon forcaire quan << paleja >>, 
rau precisament en saber e liminar a mb certesa tota fulla o bro t sobrer , que 
es menjaria una bona part del creixen t dc la forca . Així, amb cura i poc a pòc, 
Ja for ca es va fent a l'arbre. 

Recordant el perce nta tge de forqu es que s 'obtenien segons llur nombre 
dc pollegons, es comprèn quina e ra Ja forma dc creixement més normal. H au
r ia esta t en va preocupa r-se per l 'obtenció de triances, quan de ls arbres el 
que m és podia obteni r-se eren forques. La forca a l 'arbre es malme t moltes 
vegades a consequència de fe ts na turals : pe r escalabornar-se i assecament 
d'un bro t o pollegó en cre ixement, per ventades fortes, pel pes dc la neu, p er 
sequeda t excessiva, etc., o per l'acció malèvola de certa gent. Si es trenca, 
per exemple, el cap de brot, les forques passaran automà ticament a tenir un 
nombre pa rell de pollegons. Si a l 'arbre hi ha un be ll exempla r de triança de 
n ou pollegons i se n 'asseca o trenca un dels la terals, l!n d'infe rior per exemple, 
la for ca s'haurà de <<pal ejar>> per ta l que n 'hi quedin set dc s imètrics. Si en 
lloc de trencar-se un dels de b aix, s'hagués trenca t el terce r, la triança de 
nou pollegons un cop << palejada>> s'hauria convertí t en una forca de tres. 
Aquests fe ts solen passar sovint en el transcurs de la creixença. 

Malgra t tot, l'orgull del bon for caire era el dc poder aconseguir a cada 
collita uns quants bells exempla rs de trianccs i pa lleres principalment, que 
són aquelles que li donaven més prestigi entre e ls compra dors i el feien 
senti r orgullós davant dels seus companys . 

Pot donar-se el cas -i és normal que succeeixi- que quan s 'acos ta el term e 
final del creixem ent de la forca, un dels pollegons s igui bastant més gruixut 
que els altres. Si a l forcaire quan << paleja>> li passa per alt, aquest engruixi
ment desmesurat del pollegó donaria mala apa rença a la forca i ca ldria re
baixar-lo a m à amb el ta llant. Si el forcaire se'n dóna compte a temps, amb 
el fa lçó ta llarà unes quantes fulles d 'aquest pollegó gruixut, treient-li d'a
questa m ane ra força de creixement, força que llavors aprofitaran els altres 
pollegons prims pe r a engruixir-sc. Es procedeix de la mateixa manera quan 
u n pollegó queda endarre rit de gruix respecte dels altres: es lleven fulles 
dels més gruixuts, que a l perdre força aprofita rà el m és prim per engrossir-se 
ràpidament. 

És a conseqüència d 'aques t llarg temps que es necessita per a lograr una 
bona forca, el que permet que temporada darrera temporada es puguin ana r 
pa leja nt aquells tanys o b rots que neixien esquifits i febles i poc a poc es 
van convertint en una branca r ecta, ben preparada i de prova t valor. ÉS amb 
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EL CREIXENT DE LES FOR· 
QUES.-Del capolat tronc 
d'un lledoner n'han eixit 
sis llucs que creixen 
amb ufana. El nombre 
de pollegons i Ja bellesa 
de cada forca resta en 
dependència del temps i 
de Ja cura que el forcai
re hi posi al «palejar-la». 

aquests anys que palejant, quan menys dues vegades cadascun, s'arriba a ob
tenir una bona forca. Si el creixement es produïa en un sol any no hi hauria 
temps possible per arribar a fer una obra tan reeixida. Mentre es cuiden els 
pollegons cal vetllar també la llargada del mànec perquè sigui la més con
venient pel treball que després ha de fer; per això és important vigilar-ne el 
gruix i el creixement o la llargada, retrassant la «força» dels pollegons i do
nant-ne més al mànec. Algunes vegades és necessari deixar un any més la 
forca a l'arbre per assegurar la llargada mínima convenient. 

Aquesta feina tan complexa de «palar» és innegablement la més important 
i entretinguda de totes, car d'ella en depenen totes les qualitats de les forques. 

TALLAR LA FORCA 

Passats els anys necessaris, quan el forcaire reconeix que les característi
ques de les forques que té en diversos arbres són les que convenen, cal se
parar-les de la soca o tronc del lledoner que les ha fet créixer. Cal tallar-les 
a l'hivern quan la saba no fa moviment i precisament en lluna vella. Es tallen 
amb una destra l mitjana i sempre ran del tronc del qual van rebrotar. 
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PALEJANT UNA FORCA. - En el margenal de l'antic camí d'Artesa de Segre a la 
serralada del Montsec, el forcaire paleja amb mirament unes forques que 

tot just acaben de treure la b rotada nova de l'any. 

P ALEJANT UNA FORCA. - Quan s 'acabi l'any, aquesta forca haurà assolit gruix 
i llargada suficients i estarà en condicions d'ésser separada dc l'arbre que 
l'ha feta créixer. Vegem l'atenció del forca ire que la palej a i com deixa sols 

quatre fulles a l cap del pollegó p rou groixut. 
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Segons els forcaires i altra gent entesa, si les forques es tallen en lluna 
vella, no es corcaran o pollaran mai amb tanta facilitat com si es tallessin 
en lluna nova. Es diu, entre la gent d 'Alentorn -posant-hi en e l dir una certa 
malícia-, que quan es preveia poca venda de forques, a la colli ta se'n talla
ven una bona part en lluna nova. Com que es pollaven de seguida, al cap 
d'un parell d'anys la venda tornava a créixer. 

A la forca acabada de tallar cal escapçar-li els brots o pollegons massa 
llargs, deixant-los, per això, tirada sobrera perquè a l'hora de «fustejar» i aca
bar puguin <<Capolar-se>> i deixar-los a la llargada necessària. Quan h om veu 
les forques just acabades de tallar, d ifícilment pot capir com d'aquell sama! 
o mànec llarg, que té al capdamunt un aplegament de branques - els polle
gons- totes tortes, entrecreuades, i que cada una tira cap allà on els elements 
i la creixença l 'han feta anar; després, el forcaire, amb la .seva traça i el bon 
ofici, en farà eixir una forca blanca, amb el mànec i els pollegons ben redre
çats ben repartits, simètricament blegats ... Les forques, per raó de la forma 
esgalabrada que tenen, fan dc mal transportar; per això, cada dia a bast del 
ruc o de la mula o amb el carro, les anaven traslladant als propis obradors 
o coberts. 

22 



Elaboració de les forques 

CAPOLAT DE LES FORQUES 

f:s la primera feina que el forcaire fa, en el seu obrador, abans de l'ope
ració de «socarrar». «Capolar» consisteix en tallar la part sobrera del mànec 
bo i deixant-lo a una llargada aproximada a la que haurà de tenir un cop 
acabada. Per capolar els mànecs s'empra una destral mitjana i és curiós veure 
com el forcaire no pren mai la mida de la llargada del mànec amb cap dels 
estris de medir més corrents. Sempre «capola>> a ull i cal comprovar com són 
ben petites les diferències de llargada que es porten unes forques amb altres. 
Si alguna vegada surt una forca amb un «veta-segat» o una torta molt forta 
cap a la punta del mànec, cal capolar-lo un xic més amunt. Llavors la forca 
perdrà un poc del seu valor pel fet de tenir el mànec més curt. 

EL SOCARRAT DE LES FORQUES 

Aquesta operació no cal pas fer-la inmediatament d'haver tallat la forca 
de l'arbre. Pot esperar-se uns quants dies. 

EL FOC DE LA SOCARRADA S'HA APAGAT. - La flamarada dels encenalls ha estar
rufat Ja pela de les forques que, bo i calentes, caldrà passar pel «pal de les 
forques» perquè siguin més fàcils d'espellofar, tot aprofitant la passada per a 

«fer-les anar». 
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Les forques «Capolades» duen encara l'escorça o pela que tenien a l 'arbre. 
L 'operació de «Socarrar» permet pelar immediatament la forca deixant-la ben 
neta i polida de p ell. << Socarrar» consisteix, doncs, en sotme tre les forques 
a l'acció del foc, no p er molt temps, naturalment, sinó fent-h i just una bona 
foguerada, amb molta flama que cenyeixi i embolcalli a tota la pila de forques 
per un igual i en <<soquerri» just la pell, deixant-la a punt de <<trencar » i 
«pelar». 

Cal abans preparar el <<socarrador», que ha d'esta r, com cal suposar, en 
lloc descobert, però prop d'un «pal d'adreça r». En a lguns obradors el «pal» 
que feien servir per adreçar, fus tejar i conformar la forca, no era el mateix que 
empraven per trencar la pela; aquest era més vell i m és gastat i per aquest 
motiu solament destinat a aquesta feina. 

El <<Socarrador» és un enginy molt senzill. Quatre pedres més o menys b en 
carejades que solen tenir de deu a quinze centímetres d'aresta, que es dis
posen cada una d'elles en el vèrtex d'un quadrat que resulti si fa o no fa d'un 
metre de costat. Sobre d'aquestes p edres s 'hi posen dues barres de ferro, 
quadrat o rodó, de quinze o més milímetres de gruix, que sobresurten una 
mica de cada -cap respecte de les pedres que els fan de suport. Un cop pre
parat el <<Socarrador» cal proveir-lo del combustible necessari per a fer el foc. 
E l combustible és un sub-producte de la feina del forcaire: els trossets de 
pellofa ben secs i les <<peles» petites, primes i curtes que s'obtenen en la 
feina de <<fuste jar». 

Amb les <<peles» es fa un llit a terra de tota l'amplada que tenen els caps 
de les barres de ferro del socarrador i de llargada suficient perquè quan cremi 
cobreixi de cap a cap tota la llargada de les forques que hi ha al damun t. Un 
cop preparat aquest llit, que sol tenir entre deu i quinze centímetres de gruix, 
es posen sobre les ba rretes del «Socarrador» les forques en quantitat que 
osciHa entre les dues i les quatre dotzenes. Aquest nombre tant variat és se
gons la socarrada sigui de forques o de triances. Les forques s'han de posar 
de manera que els pollegons mirin tots en el mateix sentit, és a dir, uns 
sobre dels a ltres, fent per manera que hi quedin p e tits espais per entre els 
q uals puguin passar-hi les fla mes. 

Quan totes les forques són a l socarrador, s'hi ti ra pel damunt i pels costats 
un bon gruix de peles i pellofes petites , que en bona part quedaran r etingudes 
per entre els espais que deixen els mànecs i els pollegons. Tot seguit el for
caire, amb un mana t de <<peles» curtes enceses a la mà, prendrà foc a la so
carrada començant pel voltant de la part baixa i deixant-ne caure d'enceses 
sobre la pila. Les p eles enceses que van caient per entre els mànecs i els po
llegons van encenent les del mig i aquestes les de terra. El forcaire vigila el 
foc a mb el <<grullo» a la mà que li serveix per atiar, remenar, repartir i es
canyar o avivar el foc d'un lloc determinat per tal d'aconseguir que la «SOcar
rada» surti b en pariona . El <<grullo» és un pal de lledoner verd, prou llarg 
i gruixut, que perme t, sense cremar-se, conduir el foc d'un bon tros lluny. 
La foguerada dura poc temps, entre un quart i vint minuts, els suficien ts per a 
esberlar, es tarrufar i en certs llocs per desprendre la pellofa de la forca. El 
caliu i Ja cendra calenta que queden a terra fan que e l munt de forques del 
socarrador no es refredi massa depressa mentre el forcaire come nça a trencar 
la pellofa a les de sobre del munt. 
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EL PAL DE LES FORQUES. -
Per l'aparença és com 
una mena de figura to
tèmica. Estri de fei na 
inseparable del forcaire 
que amb les mosses i els 
forats permet un variat 
suport de Ja forca men
tre el forcaire la fusteja 

i l'adreça. 

TRENCAR LA PELLOFA I PELAR 

/ 

'P.' .. *_ 
~ ... l ot 
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El forcaire agafa, una per una, les forques calentes de la pila i comença 
a trencar-ne la pell rostida pel foc per tal que la forca es deixi «pelar» amb 
més facilitat. Per aquesta feina es fa servir el <<pal de fer forques», del qual 
parlarem amb més detall quan descriurem les operacions <<d'adreçar>> i <<fus
tejar>>. El forcaire aprofita aquesta feina no solament per trencar i esberlar 
la <<pela>> forçant la forca amb el pal, sinó també per a començar a adreçar 
mànec i pollegons. Cal anar depressa, car no és bo que la forca es refredi 
massa. Per aquest motiu, malgrat que moltes vegades el forca ire solia treballar 
sol, quan feia una «Socarrada» es feia ajudar per altra persona, que es dedi
cava solament a «pelar», es a dir, a estirar i arrencar amb les mans la <<pela>> 
trencada i esberlada, bo i deixant la forca neta d'escorça de dalt a baix. Aques
ta persona solia ser de la pròpia família del forcaire, la muller moltes ve
gades, o bé algun company amb el qual s'ajudaven mútuament. 

Si la «socarrada>> havia estat ben feta i la pell s'havia esberlat i separat 
del tronc pel sol fet d'haver-lo <<passat pel pal», Ja feina de pelar esdevenia 
ben fàcil, però si en algun lloc no hi havia tocat prou el foc, calia acabar-Ja 
de pelar amb e l <<tallant >>. Era precís de treballar amb llestesa, altramen t 
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PELANT LES FORQUES So
CARRADES. - Quan la so
carrada està a punt de 
pelar i mentre e l forcai
re trenca la pellofa de 
la forca en el <<pal», cer
ca sovint l'ajut de l'es
posa o dels fills, perquè 
s'apressin a estirar <<les 
peles», doncs sap molt 
bé <<que és de calent en 
calent quan es pelen». 

quan les últimes forques esdevenien fredes la feina es feia més difícil, molt 
més entretinguda i es corria el perill que es trenqués algun pollegó o, fins i tot, 
el mateix mànec. 

REPÒS DE LES FORQUES PELADES 

Quan les forques són ben pelades i netes, cal deixar-les almenys uns quinze 
dies en repòs, dretes i redossades a una tanca o bé a una paret on hi corri 
l'aire i hi toqui més o menys el sol. Deixant-les eixamorar aquests dies, s'eva
pora bona part de l'aigua de constitució i la forca fa, naturalment, tots els 
moviments que ha de fer i s'estabilitza en brut quant a llur forma, circums
tàncies que afavoriran propíciament les operacions següents. 

LA MARCA DE LES FORQUES 

Fem esment a la marca, senyal o símbol del forcaire que es grava a cop 
i en baix relleu a Ja pala de la forca per tal que en tot moment sigui possible 
de reconèixer qui l'ha feta. Aquesta marca, ara i abans, tenia una importància 
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comercial molt relativa, però sí que en tenia a l'hora de l'embassat quan es 
donava el cas que un «Cop de riera>> arrebassava les forques que estaven en 
remull en les basses de dintre del torrent o corrent d'aigua, quedant esparses 
i barrejades per les reconades de la riera. Quan passada la «rubinada» el for
caire les anava a recollir, coneixia de seguida quines eren les seves i sempre 
es podien separar les recollides pels altres companys i tornar a cadascú les 
seves. Quan les havien recollit totes, sabien exactament les que havien anat 
aigües avall cap a l riu Segre. 

<<La marca» es fa a la pala de la forca, a la cara de sobre respecte a la 
posició de treball, és a dir, amb els pollegons cara amunt. La marca sol ser 
les inicials del nom del forcaire, un petit triangle, una estrella, un quadra
det, etc. Per fer la <<marca» es fa servir un martell -el <<marcador»- de secció 
correntment quadrada que té la pena en forma de tronc de piràmide llar
guer, sense acabar en punta, sinó en secció plana, lloc en el qual hi ha en 
relleu la marca del forcaire. 

El <<marcador>> es fa servir de dues maneres: clavant directament amb la 
pena del martell un fort cop a la pala de la forca o bé recolsant la pena sobre 
el lloc on es vol marcar i donant-li un fort cop amb un altre martell. Per 
marcar directament a cop, es necessi ta habilitat i bon cop d'ull. Sempre, 
qua n es marca, és necessari que la pala descansi sobre d'un socó de fusta 
o bé sobre del <<parador», altre estri de la feina dels forcaires, del qual par
larem més enllà. 

L'AMARAT O EMBASSAT DE LES FORQUES. - Les forques després de pelades s'han 
de fer assecar uns dies, perquè part de l'aigua de constitució s'evapori. En el 
curs dels dies d'embassat l'aigua arrossega certs productes solubles que donen 
a la fusta del lledoner una singular dolcesa per deixar-se treballar. L'embas
sada del gravat és petita comparada amb les que es feien anys enrera, que 

solien ser de vint dotzenes de forques. 
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EMBASSAT O AMARAT DE LES FORQUES 

Les forques pelades, m arcades i després d'haver reposat una quinzena, 
esta n ja en condicions de passar a l'operació següent : a !'«embassat >> o <<ama
rat>>, q ue consisteix en tenir les forques en remull dintre de l corrent d'aigua 
d'un riuet o torrent dura nt el període d'una mesada. En cas de molta neces
si tat aquest temps pot perllongar-se fins a una quinzena més, però no convé 
de cap m anera sobrepassar aquestes s is setmanes, car llavors les forques es 
fan més difíci ls de fu stejar i són més trencadisses. 

A Alentorn «embassen >> les forques en el <<Barranc d'Alentorn >>, qu e, si bé 
no és molt cabalós, porta sempre aigua suficient. Les basses són com una 
mena de sots planers preparats al llit de la riera amb parades o barratges 
per contenir l'a igua, fets amb pedres grosses, fu stes, troncs, travessers, brossa 
de les vores, etc., i estancats amb arena o terra del ribàs. Les millors basses 
són aquelles que podien fer-se entre les roques grosses del propi lli t i les de 
les vores del torrent. 

Anys enrera, quan la producció era important, cada forcaire solia posseir 
tres o quatre basses que havien de tenir, s ia de lla rgada, sia d 'amplada, una 
mida bastan t superior a la llargada de les forques i palleres. Hi havia forcaire 
q ue havia arriba t a posseir basses que tenien una cabuda dc vint dotzenes 
de forques. 

És del tot necessari que l'aigua passi o corri lentament d'una bassa a l 'al
tra perquè es man tingui neta i capaç de diluir i arrossegar e ls productes so
lubles que constitucional ment porten els troncs del lledoner. És conven ient 
que les fo rques siguin sempre ben cobertes per l 'aigua de la bassa, per això 
s'hi posa al damunt un parell de grossos travessers de fusta que, encara al
guna vegada, és convenient carregar amb alguna pedra de bones dimensions. 
Emperò, és més perjudicial pel bon resultat de l'acabat i de la vida de Ja 
forca, el que un dia, tan sols un dia, la bassa es quedés sense aigua i les for
ques, totes o una part, restessin en sec, en contacte amb l'aire. Baldament la 
bassa es tornés a omplir de seguida, les forques ja haurien perdut una bona 
part de la seva b lancor i esdevindrien molt menys flexibles, és a dir, més pro
penses a trencar-se a l 'hora de fer-les i després en el treball. E l <<fustejat>> 
seria també més d ifíci l. 

És curiós de comprovar que, si les forques són <<embassades>> en aigua ben 
clara i ne ta, en un a ltre lloc on aquesta no tingui corrent, dintre d'un safa
reig ben net, per exemple, és segur que sortiran tacades. 

Aquesta operació d'<<amaran> les forques sembla que no té altre objecte 
que fer que l'aigua dilueixi i s 'emporti les parts solubles de ls sucs de la fusta, 
fer aques ta molt m és flexible, sense tensions interiors desestabilitzadores, 
proporcionant-li una estructura gairebé pastosa, capaç de fer-li prendre qual
sevol forma que el forcaire vulgui, bo i assegurant que, després, un cop ben 
seques, no es deformaran m ai més. 

DESSEMBASSAT 

Quan les forques tenen els dies de <<remull >> necessaris, cal treure-les de 
l'a igua i dur-les cap a l'obrador del forcaire, però abans els cal donar una 
forta netejada o <<fregada>>, amb un manat d 'herbes que rautin fort o bé a mb 
un tros de saca de jute o d'espart , car és necessari desprendre-les d 'una m ena 
de bava espessa i llefiscosa, com una espècie de mol sa que se'ls h a fe t al 
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damunt a conseqüència dels dies passats a l'aigua. Amb aquesta fregada i cor
responent esbandida, la fusta del lledoner deixa veure plenament el seu color 
blanquinós-amantegat, que tan bonic és i que a l'hora de vendre-les n'aug
menta la seva valor. 

EIXAMORAT DE LES FORQUES 

Quan les forques es treuen de la <<bassa», cal deixar-les <<eixomurar» un 
o dos dies, segons sigui el temps molt o poc calurós, segons l'aire que fa i 
aques t sigui més o menys sec. La forca només es pot treballar mentre tota 
ella és humida, ni massa molla, ni massa seca. Quan s'ha desembassat un 
nombre excessiu de forques i el forcaire creu que se li poden assecar massa, 
les cobreix, fins i tot, amb borrasses gruixudes. Si el forcaire és prudent treu 
de l'aigua cada dia solament aquelles que pot treballar en bones condicions 
no més enllà d'un parell de dies després. 
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Dolar, fustejar adreçar les forques 

DOLAR LA FORCA 

És precisament amb aquesta operació de «dolar» quan el forcaire comença 
pràcticament a fer la forca donant-li la forma que la farà bona i apta pel 
treball. 

<<Dolar» és, copiant la definició que en dóna el Diccionari Català-Valencià
Balear, «l'operació o feina de rebaixar, llevar gruix a un objecte amb un ins
trument de tall». La forca s'h~ de «dolar» quan té la part baixa del mànec 
massa gruixuda. Aquesta feina es fa amb una destraleta coneguda amb el 
nom de «dolador» i consis teix en quadrejar la part més gruixuda per a treure
li l'excés de gruix -després ja s'arrodonirà amb el tallant- i també per 
adreçar o dissimular algun defecte, car d'aquesta manera s'ajuda, diuen els 
forcaires, «a fer-la més bonica». Un mànec gruixut ben «dolat» serà fàcil de 
rebaixar, fustejar, adreçar i polir després amb el «tallant». Quan es «dola» cal 
que la punta del mànec descansi sobre d'un socó de fusta. 
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EL MAURADOR I EL BADALL. - Les dues eines són b en sensibles, p erò a l'hora 
de la feina tenen un estimable valor. El forcaire amb el «maurador» «fa anar» 
amb tota blancor els pollegons cap a llà on li convé i amb el «badall» en 

fixa la separació. 



F u sTEJANT U NA FORCA. - Amb el «pelló» posat , e l forcaire apreta 
de gairell Ja forca con t ra el for a t del <<pal», m entre que amb 
el tallant va fustejant la forca , r eba ixan t-li gruix o t ra ien t-li 

·a lgun renoc, si és necessari. 
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Abans de començar la feina, el forcaire es posa el «pelló», m ena de da
vantal ample de cintura però curt fins a rran de genolls. Els millors «pellons» 
són fets de cuiro no m assa gruixut, encara que hi ha qui opina que els millors 
eren fets amb diver sos dobles d'una bona lóna de cotó. El «pelló» guarda I ~ 
camisa i les calces del forcaire de fregadissos esgarrapadors, car després se
gueix «l'adreçat» i «fustej a t •• de la forca, que li caldrà sos tenir passant-la 
dintre del «forat del pal», bo i travant-la o estrevant-la a mb la part de cos 
corresponent als flancs o malucs. 

FUSTEJAR I ADREÇAR 

El forcaire va fent simultàniament aquestes feines. «Fustejar>> vol dir 
retocar, aprimar, rebaixar, llevar abonyegaments, iguala r i arrodonir el m à
nec, els pollegons, etc. Aquestes dues feines conform aran l'aparença bonica 
i definitiva de la forca. 

Si volem explicar-nos perquè aquest treball és aparentment tan fàcil hau
rem d'aHudir aquella operació del <<remull•• que va deixar la fusta del ta ny 
o r ebrot del lledoner amb una a ital docilitat, amb una extrema dolçor a dei
xar-se fustejar i una sensible flexibilitat - diria gairebé plasticitat- incom
prensible i sorprenent. La fusta, humida encara, s'ha tornat suau, obedient 
i mantegosa, es pot afirmar, de tal manera que les eines i les mans del forcaire 
hi juguen, adreçant mànec i pollegons per fixar-ne llur definitiva i correcta 
posició, retallant, r ebaixant, polint i a finant, bo i treien t-ne a l'ensem s unes 
<<peles•• llargues, regularment fines i flexibles que bon servei li fa ran més enllà. 
El forcaire de bon ofi ci farà d'aqu~ll sama! amb branques, en ben pocs minuts, 
tot el que la bona conformació de Ja forca exigeixi. 

No sempre tots els <<pollegons•• es presenten en posició adient. En alguna 
que altra forca pot haver-hi un pollegó que es decanta excessivament cap a l 
costat oposat, separant-se o b é creuant-se amb la posició dels altres. A aquesta 
forca l 'anomenen <<esquerrera••, i dreçar aquest pollegó és molt difícil, vol 
molta destresa, tacte i habilita t per a <<fer-lo anar», poc a poc, vigi lant s i té 
cap defecte o <<Veta-segat>>, car en 'aquest cas peril la que es trenqui fàcilment. 

Per <<fustejar>• i <<adreçar>> les forques -ja n'hem fe t esment abans- es 
fa servir l'anomenat <<pal de fer forques•• o <<pal» senzillament , que sol ser 
ordinàriament de fus ta de noguer però també se n'havien fet de cerver i dc 
roure. El millor és el noguer, car el dc roure té. la fus ta tan forta que << nafra••, 
per la pressió, la forca que s'hi treballa. El << pa l>• sol tenir uns dos metres d 'a l
çada des de terra i s 'aguanta dret i ferm perquè té el cap de baix calat din tre 
d'un forat rectangula r que hi ha en una grossa pedra més o menys esca irada 
però empotrada for tament a terra. E l <<pal» es manté immòbil i en posició 
vertical per mitj à d'un <<tasconat •• de << tatxons•• de fus ta forta entrats, entre 
<<pal» i pedra, a cops de martell. 

E l poble d'Alentorn està assentat sobre d'una gran llosana de pedra que 
en a lguns carrers fins sur t a flor de terra. En aquests llocs s'h i veuen encara 
avui molts forats quadrats que anys enrera havien servit per a subjec tar <<pa ls•• 
de fer forques, circumstància que en certa manera ens deixa e ntreveure la im
portància que aquesta feina havia tingut a Ja localitat i que molts fo rcaircs 
feien precisament al carrer. 

El <<pa l» té una secció aproximada de vint per vint centímetres i, malgrat 
les «mosses» que s'hi veuen, és to t d'una peça. Les «mosses» són unes parts 
buides i retallades en e l << pa l>•, de perftl adien t a la feina, i serveixen per a en-
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caixar-hi el mànec de la forca o els pollegons quan es «bleguen » en l'operació 
<< d'adreçar». Les «mosses» solen tenir entre tres i mig i quatre centíme tres de 
fondària respecte al pla o cara del «pal». Per adreçar el mànec de la forca 
es fa servir correntment la «mossa del mig», «blegant» cap a terra. Qua n 
Ja torta és a Ja punta del mànec, llavors es fa servir la «mossa de dalt», car 
si es fe ia amb la del mig els pollegons arribarien a tocar a te r ra, priva nt-ne 
l'acció. La «mossa de baix» es fa servir en aquell s cassos que és precís «blegar>> 
cap amunt. A una a lçada dc terra més o m enys aproximada a la dc la cintura 
del forca irc, hi ha en el pal un forat de secció quadrada d'uns cinc centímetres 
de cos ta t que es fa servir per aguantar-hi la forca fica nt-la a dins i estampint
la amb el cos cap a un dels costats. D'aquesta fai só a l forcaire li queden Ics 
dues mans to ta lment lliures per poder agafar el «ta llant » i fustejar còmoda
m ent la forca i és fàcil de canviar-la de posició quan deixa de pressionar-la 
amb la cintura. En el «pal>> hi ha «mosses» en les dues cares oposades. E l 
forat quadrat és passador entre les ducs altres cares. Per dessota d'aquest 
forat quadra t hi ha, encas ta t al pa l, un tub de fe rro d 'uns dos cen tímetres dc 
forat que sobresurt per una de les cares i es fa servir per adreçar els po
llegons. 

Pe r «fustejar>> es fa servir una eina, anomenada «tallant», que té figura 
de ganiveta però amb Ja fulla corbada en el sentit del tall o pla dc la ganive ta, 

EL TALLANT, EL MOTLLE, EL 

BLECAUOR I EL i\IARCADOR. 

E l talla nt és l 'es tri im
p rescindible per fus te
jar i pulir Ics forques i 
les palmes. El «motlle» 
serveix per posa r e ls p o
llegon s a igua l sepa ració 
l'un de l'altre, m ent re 
que e l «blcgaclor» p e1 
m et donar-.los-hi la i11 
cl inació necessària. Jï 
<<m ar tell marcadon>com 
p leta l'obra deixant im
presa e n baix re lleu la 
credencial de l forcaire. 

J 
I 
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amb un pom o agafador de fu s ta en forma dc bola a cada cap. N'hi h a de 
vàries mides per a fer les diverses operacions dc fuste ja r, segons sigui l'am
plada dc la fulla o ganive ta del « tallant ». La diferèn cia entre unes i altres 
i els diversos noms amb els quals se'ls coneix, resta supeditada a la mena de 
feines p er Ics quals es fan servir en raó a l'amplada dc la full a . A mida que 
es fan servir les fulles o ganive tes dels «tallants>> , es van esmussant, per això 
cal esmola r-Ics sovint, passant-les per Ja mola d'a igua accionada per una calca 
que mou el pe u del forcaire. Men tre s'esmola el «tall ant >> cal que un rajolí 
d'a igua molt ft caigui damunt la mola. Després s'aftna a mà amb una pedra 
dc polir. 

Quan el <<tallant» és nou, és a dir, quan la fulla té tola l 'amplada - uns 
tres centímetres aproximadament- rep el nom dc «tallant dc desembasta r », 
que, ta l com expressa aquest nom, es fa servir per desbastar, arrodoní r Ja 
par t «dolejada» del mànec, treure grops i nusos, fin s a de ixar el mànec ga irebé 
al gruix apr.opia t. Quan el «tallant» esdevé un xic més es tret dc fulla i ja no 
serveix p er <<desembastar», passa a anomenar-sc <<tallan t d'afinar» i s 'empra 
per polir el mànec, per afinar la pala i aprimar algun pollegó massa gruixut , 
en cas que es << fu s tegi» una forca dc sols dos o tres pollegons, ja que la fu lla 
del <<tallant» cal que es pugui moure fo lgadament per dintre dc la corba que 
hi ha entre pollegó i pollegó i la que forma Ja unió d 'aquells a la pala. Quan 
Ja fulla es fa més estreta, el «tallant» s'anomena << ta llant de ls pollegons », 
perquè pe rmet, tal com diu el seu nom, fustejar pollegons i pa les de triança. 
Hi ha fin a lment el << tallan t dc les triances» que és el que té la fulla més es
tre ta i s'aprofi ta fins que gairebé no queda amplada a la ful la. E s fa servir 
per p olir els pollegons dc les trianc~s que són m olt propers els uns als al tres 
i per <<tocar» la p art més o menys arrodonida que une ix el pollegó a la pala. 

Per adreçar els pollegons no cal fer gaire força. S'empra una eina especial 
anomenada << maurador», que no és m és que un m ànec de fus ta d'uns cin
quanta cinc centímetres dc llargada, un extrem del qu al és de secció rectan
gular amb unes mides aproximades dc quatre per c inc centímetres, mentre 
que el cap oposat acaba més o menys arrodonit amb un diàmetre dc entre 
t res i mig i quatre centíme tres. En l'extrem dc secc ió rec tangular hi ha un 
forat passador fet entre les cares més estretes, que sol t enir uns quinze mi
límctres de diàmetre. Per adreçar la <<sacsada» d 'un pollegó o b é per << fer-lo 
anar» cap allà on calgui es fica el pollegó dintre del forat del «maurador» 
i fent pala nca, poc a poc, se'l << fa anar» cap allà on convé. Qu an els pollegons 
s'adrecen amb e l «maurador» tant pot fer-se r ecolza nt el mànec a terra i aguan
tant la forca amb una m à o b é tenint-la presa e n el forat del <<pal». 

Quan el forcaire fu steja el mà nec de la forca va recollint totes les peles 
llargues i fines que traçudament va obtenint i les guarda. Li faran bon servei 
en les feines segü ents, especialment per lligar els << pals de blegar» al mànec 
de la forca o bé per fixar la posició d'alguns pollegons. A les peles m és fines 
i no massa llargues els donen el nom de << tafe tans» i les fan servir corrent
ment per «embridar» les peles que fixen la posició dels pollegons i assegurar 
que no s'afluixin. Les més curtes, inservibles, seran guardades per a fer el foc 
de socarrar. 
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Parar i acabar la forca 

PARAR LA FORCA 

<<Parar la forca» és tot un conjunt de manipulacions a les quals és impres
cincible sotmetre la forca després d'haver-li adreçat i fustejat el mànec i els 
pollegons i d'haver assolit que aquests tinguin la necessària posició i gruix. 
Amb aquest conjunt d'operacions la forca agafarà la forma i l'estabilitat de
finitives i serà objecte d'un acabat perfecte. 

EMMOTLLAT I TATXONAT DELS POLLEGONS 

Aquestes dues operacions són imprescindibles per assegurar la permanent 
i definitiva posició dels pollegons. Abans de descriure-les cal fer una distinció 
especial respecte a les forques de dos pollegons, puix que aquestes no neces
siten d'ésser sotmeses a l'acció del «motlle». En lloc del «motlle>> es fa servir 
un tros o escapçadura de p ollegó anomenat «badall >>, que es posa ben estampit 
entre els dos pollegons. La llargada del <<badall >> fixarà l'amplada de la forca. 

P OLINT EL MÀNEC. - El forcairc, amb el tallant ben esmolat, i afinat amb Ja 
pedra, poleix el mànec d'una forca abans d'amotllar-Ia. Cal deixar-lo ben rodó 

i sense cap estellicó, renoc ni raspadura. 
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L'EMMOTLLAT DELS POLLEGONS. - Fent servir de suport el <<pal de fer forques», 
el forcaire escolleix el motlle apropiat a la qüe té entremans. Fa entrar 

els pollegons din tre dels forats i a cops de martell calça el motlle, estampint-lo 
fins a prop de l'arrencada dels pollegons, fen t d'aquesta manera que prenguin 
una correcta posició. Seguidament els t rava a mb els «tatxons» per assegurar 

que «motlle» i «pollegó» no es mouran de la posició adequada. 

Seguidament, m és amunt si fa una lligada amb les «peles llargueS>> bo i fent 
acostar els pollegons fins a posar-los en posició paraHe la. Feta aquesta lligada 
i per assegurar que de cap m anera es pugui escórrer, <<S'embrida >> , és a dir, 
al seu damunt s'hi done n unes quantes voltes ben estre tes amb un «ta fetà>> fi, 
que n'acaba d'assegurar la fixesa. D'aquest conjunt de dues lligades en diuen 
el «sabadot >>. 

Per fer <d 'emmotllat>> de les forques de tres o més pollegons cal fer ús d 'un 
estri anomenat «motlle>> que no és més que un tros de fusta d'una secció 
aproximada de tres per quatre centím e tres i mig, de Ja llargada convenient 
a l'amplada de Ja forca i que té tants forats rodons com pollegons la forca 
i ben repartits en tota Ja seva llargada. S'han de teni r motlles de diferent se
paració entre forats, encara que s iguin per a forques del mateix nombre de 
pollegons, car la separació entre aquests no és pas igual en totes les forques. 
El diàmetre dels fora ts del motlle és un bon xic més gran que el gruix n or
mal dels pollegons de Ja forca que s'emmotlla. 

El forcaire es feia els motlles que necessitava quan algun se li feia m albé 
o qua n en precisava algun d'especial. Aprofitava qualsevol tros de fusta fo rta 
i capaç, la quadrejava fins a deixar-la a Ja mida i després amb el << triba>> hi 
feia els forats a la separació necessà ria. 

Un cop el forcaire ha escollit el «motlle>> convenient a la forca que ha 
<< d'amotllar>> fa entrar cada pollegó dintre del fora t convenien t, fen t calar el 
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«motlle>> tan com es pot, fins a l 'arrencament del pollegó central. Si cal, pot 
fer-se baixar a cops de martell per corregir o forçar la posició d'algun pollegó 
rebel, fent d'aquesta manera que la corba sigui més o m enys igual a tots. 
Pe rò, com que els forats de l motlle són més grans que el gruix dels pollegons 
aquests es mantindrien encara més o menys inc linats, segons la posició que 
tenien abans d'emmotllar-los, per això, cal «fer-los venir» o <<fer-los anar» cap 
a la posició correcta entrant-hi un «tatxó» que s'estampeix a cops de m artell 
fms que el pollegó queda ben dret. Per «taxonar» es fa servir el «martell de 
taxonar», que és un martell mitjà, de secció quadrada i de pena plana, recta 
i de secció rectangular. El «tatxó» és una escapçadura de pollegó tallada en 
l'operació de «Capolar»; p er això, el tatxó té punta en «brec» o biselL 

BLEGAR LA FORCA 

Sense tardar, ja es pot «blegar» la forca, és a dir, doblar o corbar tots els 
pollegons conjuntament cap a un mateix sentit fin s a fer que assoleixin la 
posició o angle apropiat a la feina a la qual anirà destinada. El «blegat» es fa 
evidentment, amb el motlle posat, ben taxonat i falca t, puig que és a partir 
del motlle on comencen a «blegar-se» els pollegons. 

E l «blegador» és un marc de fusta relativament senzill que sol fer-se el 
propi forcaire. Els caps o extrems de l «blegador» solen tenir la secció rec
tangular o quadrada i pels voltants de cinc a cinc i mig cen tímetres de gruix 
i van fixats l'un a l'altre a la dis tància convenient per mitjà d'un s travessers 
rodons d'uns quatre centímetres de gruix ambs e ls extrems lleugerament afu
sats perquè a l'entrar-los fortament als forats dels travessers ex trems, el «ble
gadon> adquireixi prou solidesa i no corri el perill que es desgavelli en fer-lo 
servir. La separació entre e ls travessers rodons és de tretze a quinze centí
metres. La separació entre els caps o amplada del « blegado r » ha dc ser l'ade
quada a l nombre del pollegons de la forca i sempre superior a Ja del «motll e» 
a fi que aquest no sigui motiu de destorb a l 'hora de «blegar». 

Els pollegons s'entren dintre del «blegador» fent per manera que un tra
vesser d'aquest quedi a un costat i l'altre a l'oposat. El travesser que s'escau 
a la cara ca p a la q ua l es blegaran els pollegons, se'l deixa descansar sob re 
del motlle i seguidamen t per entre el o e ls pollegons més pròxims a l centre de 
la forca s'hi posen els dos «pals dc blegar», que solen ser de secció rodona 
excepte un dels caps, precisament el que entra en e l «motlle». 

Aquesta manipulació de «parar la forca» es fa bo i tenin t-la descansada 
sobre l'es tri anomenat «parador de forques», que és una mena de socó de fusta 
forta e n forma de g rossa V, tret del forcat d'un arbre de fusta forta, que 
descansa a terra per mitjà de quatre peus rodons, estampits dintre dels corres
ponents fora ts. Seguidament el forcaire fica els «pa ls de blegar>> forçant-los 
poc a poc fins que arriben a tocar el mànec de la forca i fermant-los amb un 
peu o e l genoll fa la <<lligada dels pals» a l mànec de la forca servin t-se de les 
«peles» més llargues i més fortes que va obtenir quan fustej ava els m ànecs. 
Aquesta lligada, un cop fe ta, l'anomenen el «sab a tot ». La lligada es fa sem
pre sense fer mai cap nus, sinó capficant la p ela per entre les voltes donades 
amb !;anterior. Les peles es guarden sempre per a fer noves lligades, puig 
que quan s'assequen massa i perden la flexibilitat se'ls dóna un «remull» po
san t-les unes hores dintre d'un «CÓm » ple d'aigua. 
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BLEGAR UNA FORCA. - El gravat ens mostra el moment de «parar» un forcat, 
que per tenir solament dos pollegons no es necessita enmmotllar-lo, però 
caldran un parell de «badalls» per fixar-ne la separació i un <<Sabadot>> per 
travar-los. Després d'entrar el <<blegador», el forcaire, amb el <<pal de blegar>>, 
obliga als pollegons a doblegar-se fins a l'inclinació apropiada. Aquesta feina 
es fa sempre tenint la forca descansant sobre l'estri anomenat <<parador de 

les forques>>. 

FALCAT DELS POLLEGONS 

Un cop <<blegada>> la forca no sempre tots els pollegons queden fixes en 
la posició correcta. E ls que encara estan massa fora de lloc, és a dir, massa 
oberts o massa tancats, cal falcar-los o travar-los per mitjà d'un <<badall>>. El 
falcat es fa amb una escapçadura qualsevol que el forcaire sol tallar a bell 
ull fent-hi un doble bisell a cada cap, a la llargada necessària perquè posat 
entre pollegó i pollegó aquests adquireixin la posició correcta. 

Per alguns pollegons no cal falca o badall, sinó que amb una senzilla lliga
da amb un pelló més o menys estrebat n 'hi ha prou per <<fer-lo anar>> cap 
allà on convingui. Les forques de dos i a vegades de tres pollegons es man
tenen falcades i embriades fins al moment de la venda. 

Abans de donar la feina per llesta és necessari repassar tot s els << tatxons» 
p er assegurar-se que cap d'ells s'ha afluixat. Pot haver-hi a lgun pollegó que 
sigui precís de <<fer-lo anar>> i per això se li hagi de clavar més d 'un «tatxó». 

D EIXAR QUE LA FORCA PARADA S'ASSEQUI 

Quan les forques estan <<parades», el forcaire les té preparades en les de
gudes condicions per posar-les a assecar i aconseguir d'aquesta manera que 
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LLIGAT DEL PAL DE BLEGAR. - Segons el gruix i el nombre de pollegons, cal 
mt!s o menys força, però un cop lligats, cal assegurar-ne la posició fins que 
les forques siguin seques, lligant, amb un parell de <<tafetans», el pal de 

blegar al mànec de la forca. 

la posició i forma dels pollegons respec te de la pala i del mànec en resti de
fi nitivament conformada , fixa i estable. 

Per fer que s'a ssequin totalment cal de ixar-les entre vint-i-cinc i trenta 
dies en un lloc on hi corri l'aire i hi toqui m és o menys el so l. En el curs 
d'aquests dies, cal, de tant en tant, anar donant algun repàs a les forques 
per veure s i algun <<ta txÓ>> s'ha afluixat, si la lligada dels <<pals de blegar» se
gueix ben estre ta o b é si algun <<badall» s'ha mogut del seu lloc. Les forques 
poden deixar-se apila des unes sobre les altres o bé refaixades contra d'alguna 
paret, on hi corri l'aire i hi toqui el sol. 

DESPARAR LA FORCA 

Quan el forcaire veu que les forques jo són prou seques procedeix a «des
parar-les» o << desemmotllar-les», és a di r, a deslligar les peles que fixen els pals 
de blegar, a treure les falques, els ta txons i el motlle. 

E l forcaire té ara a les m ans una nova forca a punt d'acabar i prest s'adona 
si la seva obra ha estat menada com cal des d'aquells temps ja llunyan s en la 
qua l va donar-s'hi la primera <<palejada» fins en aqu est moment, que s 'escau 
entre quatre i s is anys després . 
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DARRERA OPERACIÓ: CAPOLAR I PUNXONAR 

L'operació de «capolar» es fa amb una destraleta de mida mitjana i serveix 
per a igua lar la llargada dels pollegons. Després amb la mateixa destraleta es 
<<p unxonarà » cada un dels pollegons per a fer-los el <<brec», és a dir, de donar 
a la punta le forma de bisell afusat també per cada costat. 

Aquestes dues operacions es fan fent descansar la punta dels pollegons 
sobre d'un socó de fusta i fent que l'extrem del mànec es recolzi en una de les 
mosses del pal. 

Abans de donar la forca per definitivament acabada el forcaire la sotmetrà 
a un darrer repàs amb el << tallant de les triances» per afinar el mànec si té 
a lgun repèl o si algun pollegó té alguna nafra produïda pel motlle o un tatxó. 
S.i veu que a lgun pollegó té encara certa tendència a m arxar de la correcta 
posició i c reu conven ient dominar-lo el pot tornar a <<falcar>> amb un <<badall», 
bo i lligan t-lo amb una pela b en <<embridada» amb un <<tafetà>>. Aquesta ll igada 
no la treurà, segurament, fin s a l 'hora de vendre-la. 

E FARDELLAT DE LES FORQUES 

Quan el forcaire ven les forques a l 'engròs, abans d'enviar-les, l i cal enfar
dellar-les en feixos de dues dotzenes. Per posar-Ics en bona posició i fer el 
fardell e l més reduït possible cal co l-locar les forques ordenadament i bé, fent 
servir de suport el que se'n diu <da cadira d'enfardar». Un cop ben posades 
es lliguen ben estretes amb la «tralla >> que és una cordeta fina i molt forta, 
que an tigament es feia amb cànem o de s isal. 

A vegades alguna forca es <<desgrega>>, és a dir, que se li gira o decanta poc 
a poc un o més pollegons. Humitejant novament el pollegó <<desgregat>> el 
farà anar amb el <<maurador» o bé, tornant-la a enmotllar, forçant-la més que 
e ls altres. 
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Elaboració de les palmes de lledoner 

Per aconseguir una bona palma de tronc de lledoner és del tot necessari 
disposar de tiges o troncs rectes, ben secs, sense renocs, grops ni veta-segats , 
d 'una llargada mínima d'un metre i d'uns tres centímetres de gruix. Aquesta 
tija, com les forques, ha d'haver estat socarrada, embassada i deixada assecar. 
Excepte les mides, totes les altres condicions són indispensables, principal
ment la que fa esment a la seque tat absoluta del tronc car, tal com s'ha vist en 
el cas de fustejar les forques, quan la fusta és humida, els flocs o tafetans 
surten to ta lment estira ts i sense cap possibilitat de fer-los encrespar o arrissar. 

F USTEJANT UNA PALMA. -

La traça i el bon art del 
forcaire es posaven de 
manifest, anys enrera, 
en l'elaboració de pal
mes de tija de lledoner, 
que pel dia del Ram es 
duien a beneir. El gra
vat ens mostra un for
caire fustejant una pal
ma, vertadera obra mes
tra, que va resultar d'u
na bellesa excepcional. 
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UNA PALMA DE LLEDONER.
Una palma de lledoner 
ja acabada. Avui ens cos
taria de trobar en altres 
llocs un equivalent sem
blant. És curiós el gra
vat perquè ens mostra 
una palma sostinguda 
per un llumener, com 
els que anys enrera po
dien haver iHuminat un 

obrador forcaire. 

Quan el tronc del lledoner és ben sec segons el gruix de la fusta o floc que 
talla la ganiveta i, d'acord amb la posició d'aquesta, el floc sortirà més o 
menys a llisat o fent tirabuixó d'hèlix més o menys estirada o encongida i, si el 
forcairc vol, l'obtindrà totalment replegat o cabdellat sobre sí mateix. Amb una 
destresa inimitable assoleixen fer caragols i caragolins de totes mides i que 
dintre seu i en tota o part de la llargada n'hi fan d'altres encara més pe titons. 

Generalment sobre el tros de tija que fa d'agafador de la palma solen 
fer-hi una mena de pom obtingut per un amuntegament de petits caragolins 
estretament acostats i sobreposats l 'un a l 'altre. En a lgunes palmes aquesta 
aglomeració es fa a l'extrem superior com a acabament o coronament . A ve
gades aquest coronament és obtingut fent caragols al cap de flocs groixuts, 
en un mateix pla, la meitat girats cap a una banda i l'altre meitat girats en 
sentit contrari. 

Per obrar aquestes palmes, la conformació de les quals no obeeix a cap 
model concret s inó a l'art i habilitat del forcaire, no es necessiten gaires eines; 
el «pal de fer forques» i les <<ganivetes». És necessari que el forcaire posi molta 
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atenció en la feina, no pot distreure's mentre fusteja una palma, doncs una 
ganivetada mal donada o passada de lloc li pot malmetre tota l'obra. Les 
palmes es solien obrar en temps de poca feina i a l'hivern i quan s'acostava 
la fes ta del Ram o altre solemnitat excepcionaL 

No pot dir-se que les palmes de lledoner fossin objecte de gran sol·licitació. 
Moltes eren fetes per l'avi o el pare per regalar-les a ls néts o a ls fills o bé a fa
miliars i amics. De tota manera l'obra de fer palmes comportava una mena de 
pruïja entre els forcaires que des itjaven mostrar la seva habilitat davant de la 
gent del poble que era la que majorment en considerava la perfecció i quali
ta ts artístiques. 
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Breu folklore forcaire 

EL PATRÓ DELS FORCAIRES 

El patró dels forcaires d 'Alentorn era Sant Pau Apòstol, la festivitat de la 
conversió del qual celebra l'Església el dia vint-i-cinc de gener, dins de la que 
s'acostuma a dir la «Setmana dels barbuts». 

Els forcaires celebraven a llur patró deixant de treballar i assistint a l'Ofici 
solemne que a llaor del Sant es celebrava i que entre tots pagaven fent una 
almoina. Alentorn com altres pobles que tenien una dedicació preferent a fer 
un producte característic, en aquest cas les forques, anys passats quan es 
feia la processó n'hi dueien una, a vegades en mans d'un forcaire distingit, 
altres en mans d'un escolà ben abillat. 

LA DECORACIÓ DELS CARRERS 

Anys enrera, quan a Alentorn es celebrava una festa grossa, com la visita 
d'una autoritat superior o bé la del Sr. Bisbe en dia de confirmació o visila 
pastoral, la gent del poble sortia a rebre'! portant manolls de branquetes de 
lledoner i la xicalla amb les palmes que feien els forcaires que també feien 
servir .Per adorn dels arcs triomfals que aixecaven amb feixos de forques. 

Com que llavors encara no hi havia llum pels carrers, quan les processons 
o altres festes de l'Esglèsia acabaven a hora foscant, per circular pels carrers 
la gent solia portar petits manats d'espígol encès per a fer-se llum. 

LA CONTRADA ÇA D'ALENTOR 

Tenia lloc el dia quinze d'agost, festa de la Mare de Déu. Sembla que va ser 
un dels darrers pobles de les terres lleidatanes on fou ballada amb tot el ca
ràcter i tipisme propis d'un ballet popular. 

La contradança d'Alentorn participa d'algunes característiques del ball 
rodó d'anella, semblant a la sardana. La melodia és al compàs de tres per 
vuit, té el ritme bastant lent i la cadència es molt senyorial. Els ballaires van 
a parelles i fan inicialment un paseig en rodona, bo i decantant-se ara ençà 
ara enllà i assenyalant un lleu punteig relliscant. Després s'entrellacen passant 
por sota del pont que fan amb els braços. Fan sardana amb els braços entre
llaçats quedant els balladors mirant enfora i les balladores cap dintre de la 
rodona. Pe r acabar es desfà l'entrellaçat fins a tornar a refer la rodona tal com 
havia començat. 
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DITES PRÒPIES D'ALENTORN 

A· més de les que són corrents per totes aquelles comarques n'hem pogut 
recollir solament tres, ben pròpies i característiques del poble d'Alentorn: 

«A Alentorn són estornells». - S'aplica per significar que les seus habi
tants són eixerits i desperts de potències. 

<<A Alentorn fiquen el pa al forn» . - Sembla voler significar que a Alentorn 
no hi ha mancat mai el pa per raó de la laboriositat i especialització dels seus 
habitants. 

<<Ésser més mal avinguts que els forcaires d'Alentorn». - Fa esment a la 
persistent desavinença que a l'hora de vendre les forques o bé de comprar-les 
al camp es tenien entre ells, desavinença que els conduïa fatalment a obtenir 
pocs beneficis de la feina. 
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Vocabulari forcaire 

El vocabulari adjunt conté els noms més típics i característics de l'argot 
forcaire que, encara avui a desgrat de la quasi total desaparició d'aquest ofici, 
es mantenen vius en la parla dels habitants d 'Alentorn. 

Els mots més corrents, que són prou coneguts i que estan en els dicciona
r is, hi són inclosos sense fer-hi cap comentari. Quan el mot no és en els dic
cionaris, o bé malgrat la inclusió no és regis trat entre les accepcions com a mot 
forcaire, ho assenyalem explícitament i concreta, fent-hi si és necessari algun 
somer aclariment. Quan diem diccionaris, en plural, fem asment dels que avui 
podem estimar com a més complets en tots aspectes: el Diccionari General de 
la Llengua Catalana, de Pompeu Fabra, el Diccionari Català-Valencià-Balear, 
d'Alcover Moll i de la Gran Enciclopèdia Catalana. 

ADREÇAR 
AMARAR, sinònim d'EMBASSAR. - (Veure aquest mot). 
ARPJOT.- Mena de forca no esmentada en cap diccionari que en donen uni

cament la definició «d'eina per cavar la terra». 
BADALL. - Sols diuen que és l'acció de badallar i ei D.C.V.B .. diu que és una 

eina de ferrer que serveix per fer obrir la boca a les bèsties i mantenir-li el 
temps que sigui necessària. 
El <<badall» forcaire es fa servir per a obrir, separar o badar dos pollegons 
d'una forca. 

BASTO DE GANXO.- sinònim de GANXO i de MANGALA.- (Veure aquest 
mot. 

BLEGADOR. - E l nom d'aquesta eina de forcaire no és en cap diccionari. Es 
l'estri que es fa servir per blegar els pollegons de les forques. 

BLEGAR 
BREC. - Excepció forcaire que no registra cap diccionari. 
CADIRA D'ENFARDAR.- Estri emprat per fer els fardells de forques. No in

sert en cap diccionari. 
COM. 
CAPOLAR. - Feina pròpia dels forcaires no anotada en cap diccionari. Sola

ment en donen la definició genèrica: << tallar a petits trossets» i que no té 
cap comparança amb la feina de capolar forques. 

DESSEMBASSAR. 
DESEMBASTAR. - Variadó dialectal de DESBASTAR. 
DESEMMOTLLAR.- Sinònim de DESPARAR (Veure aquest mot). 
DESGREGAR. - Variació per pronúncia de <<disgregar». 
DESPARAR. - Accepció forcaire no inclosa en cap dels diccionaris. Es l'acte 
de desfer els estris per mitjà dels quals la forca havia estat emmotllada i pa-

rada. 
DOLADOR. 
DOLAR. 
EIXAMORAR, també EIXUMORAR. 
EMBASSAR. - Sinònim d'AMARAR i de POSAR EN REMULL. 
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EMBRIDAR. - Accepció forcaire no registrada en cap diccionari. La definició 
que s'hi troba és: «posar la brida a un· cavall, a un tub, e tc. 

EMMOTLLAR. 
ESMUSSAR. 
ESQUERRERA. - Excepció forcaire no anotada en cap diccionari. Es diu de 

la forca que té un o varis pollegons excesivament girats o tirats cap a l'es
querra. La forca <<dre tera» no existeix en l'argot de la feina, ja que si aques
ta li fan donar mig tom es converteix en <<esquerrera». 

FALCA. - Accepció no continguda en els diccionaris. En l'argot forcaire és 
una escapçadura sobrera de pollegó que té un doble biaix a cada cap i que, 
a la llargada convenient, serveix per mantenir i fixar la necessària separa
ció entre dos pollegons. 

FALCAR. 
FER ANAR, també FER VENIR. ~ Adreçar el mànec o un pollegó fent-lo anar 

cap al lloc que li correspon. 
FORCA DE PRIMERA. -Qualitat sobresortint que tenen a lgunes forques quan 

encara són a l'arbre. 
FORCA DE SEGONA. - Forca a l'arbre i de menys estima que la de <<primera». 
FORCAT. - Mot no esmentat en cap diccionari. Mena de forca emprada per 

aplegar les garbes de les garberes i carregar-les als carros. 
FORÇA. 
FUSTEJAR. 
GANXO.- Sinònim de «bastó de ganxo>> i de «mangala >> (Veure aquest mot). 
GRULLO. - Eina o estri usat pels forcaires, el nom del qual no es troba men-

cionat a cap diccionari. Era emprat per arreglar el foc de la «Socarrada>>. 
El D.C.V.B. diu que a l'Empordà i Plana de Vic és quivalent a «aldarull, 
confusió de gent i de coses>>. 

LLUC. - Sinònim «d'ufana>>. 
MANGALA.- Sinònim de «bastó de ganxo>> i «ganxo>>. Castellanisme derivat 

de «Bengala>> mena de canya ·de la India, que s'havia fet servir per a fer-ne 
bastons. El D.C.V.B. diu que era un bastó d'autoritat o de passeig. Les 
<<mangales>> que feien els forcaires eren un bastó senzill de passeig amb el 
cap corbat formant bàcul o crossa. 

MARCA. 
MARCADOR. - També MARTELL de MARCAR. - Accepció forcaire no inser

ta en cap diccionari. 
MAURADOR. - Eina de forcaire no inserta en cap diccionari. L'explicació 

que s'hi troba, diu: «Taulell damunt del qual es «maura>> alguna cosa, men
tre que el «maurador>> dels forcaires servia per adreçar e ls pollegons. 

MOSSA DE DALT.- Definició correcta en tots els diccionaris però sense fer 
es ment a l'accepció forcaire . 

MOSSA DEL MIG. - Veure l'anterior. 
MOSSA DE BAIX. - Veure l'anterior. 
PAL, PAL DE FER FORQUES, PAL DE LES FORQUES, PAL D'ADREÇAR.

Principal útil forcaire, l'accepció del qual no es troba en cap diccionari. 
PAL DE BLEGAR.- Eina forcaire el nom de la qual no es troba esmentada en 

cap diccionari. 
PALA. - Part de la forca d'on arrenquen els pollegons. Accepció no contin

guda en cap diccionari. 
PALAJAR.- Feina de conformar la pala de la forca mentre va creixent. Mot 

forcaire no registrat en cap diccionari . 
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PALLERA. - També sol dir-se'n «forca pallera», per fer el pa ller. 
PARADOR DE FORQUES. - Estri emprat pels forcaires, e l nom del qual no 

apareix en cap diccionari. 
PARAR.- Accepció forciare no anotada en cap diccionari. 
PELAR. 
PELES. 
PELLO. - Devantal usat pels forcaires. E ls d iccionaris solen definir aquest 

mot: << Clofolla de nou, ametlla, e tc. 
PELLOFA. 
POLLEGó. 
PUNXONAR. 
REMULL, TENIR EN.- Sinònim d'<<embassat ». 
REMULLAR. 
REDREÇAR. 
SABADOT.- Conjunt de la lligada que fan els forcaires. Mot no contingut en 

cap diccionari. 
SOCARRADOR. - Accepció forca ire no anotada en cap diccionari. 
SOCARRAR. 
TAFETÀ. 
TALLA, A LA. 
TALLANT DE DESEMBASTAR. - Excepció del mot ta llant que no enregistre 

cap d iccionari. 
TALLANT D'AFINAR. - idem, idem. 
TALLANT DELS POLLEGONS.- idem, ídem. 
TALLANT DE LES TRIANCES. - idem, ídem. 
TANY. 
TASCO.- Sinònim de TATXO (Veure aquest mot). 
TATXO. - Excepció forcaire no esmentada en els diccionaris. 
TATXONAR. - Feina de forcaire que no menciona cap diccionari. 
TOCAR. - Sinònim dc POLIR. Accepció d'una feina de f01·caire, no continguda 

en e ls d iccionaris. 
TRENCAR LA PELA. 
TRIANÇA. - Mena de forca el nom de la qual està insert en el· Dic. Català· 

Valencià-Balear. 
TRIBO, també TRIBE, sinònim de <<barrina ». 
VETA-SEGAT. - E l Dic. Alcover-Moll dona una definició que s'ajusta força 

a l'equivalent forcaire, però sempre que aquesta veta deformi o comprometi 
la resis tència del mànec o d'algun pollegó. 
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Sant Vicenç dels Horts: Estudi de les 
transformacions recents d'un municipi 
del Baix Llobregat * 
per l'Equip G.E.O.T.O.PY ; 

Aques t treba ll forma part d'una investigació més ampla sobre e ls canvis 
del pa isatge a la perifèria urbana de Barcelona que ha merescut l'ajut del 
vice-rectorat d 'investigació de la Universitat de Barcelona, i que tracta d'a
profundir en l'anàlisi dels processos de transformació del t erritori en els 
sectors on la pressió humana ha estat i és molt forta. Transformació que 
afecta el m edi i la població d'aquests sectors, que influeix en llur ambient 
ecològic fins a arribar a crear-ne un de nou i tot, que per Ja rapidesa dels 
canvis i per la situació socio-polí tica en que s'han produït és degradat fin s 
al punt d'exigir m esures de control i de reordenament. 

Sant Vicenç dels Horts, a m ig camí del congost de Martorell i de la mar, 
forneix un exemple magnífic de territori afectat de manera especial per a· 
quests processos. Municipi agrari com tants d'altres dels voltants de Barce
lona i dc la comarca del Baix Llobregat, en els darrers anys ha esdevingut 
un centre industrial, no tant per ocupació de mà d'obra com per residèn
cia de població obrera. El te rme de Sant Vicenç dels Horts a m és d'oferir 
ca nvis agrícoles importants en els darre rs cent anys, com el pas d'una eco
nomia predominantment cerealis ta i de vinya a una horticu ltura preponde
rant, ha exper imenta t també un procés d 'urbanització tan ràpid que ha apor
tat entorn del casc antic les formes urbanes m és variades: c iutat jardí, grans 
b locs i, la m és original i p unyent, l'habitat m arginal d'autocon trucció (BUS
QUETS, 1976; MANUEL LOPEZ, 1979). 

L'estudi d'un muni cipi t é l'avantatge de fornir la poss ibilitat de trobar 
les dades pròpies del fe t administratiu, a lhora que l'anàlisi de l 'evoluc ió del 
poder municipal permet de conèixer p ersones i famílies, llu rs relacions so
c ial i econòmiques i llur actuació pública, elements que iHu tren millor que 
cap a ltra cosa les est ratègies diferents que han regit els canvis. 

L'estudi dels processos evolutius s'ha munta t sobre la recons trucció d'uns 
ta lls sincrònics que permeti n la comparació i l'anàlisi dels canvis. Aquests 
ta ll s han hagut d'ésser lògicament establerts en funció de la documentació 

* Aquest text és el treball presen ta t a la XXV Assemblea Intercoma rcal d 'E s tudiosos 
celebrada al Prat de Llobregat l'octubre dc 1980. 

1. L'Equip Grup d 'Estud is sobre Ordenació del Territori i Organització del Paisatge 
és format p els professors i coHaboradors dels departaments de Geografia de Ja Universitat 
dc Barcelona, de la Universi tat de Bella terra i dc l'Escola Normal dc Sants: Carles Car
rcras, Rosa Carvajal , Lu rde García, Alej andra Habsburgo, Agustín Hemando, Roser Ma
joral, Mercè Marín , Josep Palos, Joan Sabí, Gemma Tribó i J oan Vilagrasa. 
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que de manera dificultosa s'ha a na t trobant. Així. a partir d 'unes re fl ex ions 
sobre e ls poss ibles an tecedents, reconstruïts a partir dc les dades contingudes 
en la respos ta al qüestionari de Fra ncisco de Zamora de Ja da r re ria del se
gle XVIII, e l primer tal l s inc rònic es cen tra e n l'anà lis i de les dades de 
L'«amillara mcnt» de 18S9, la millor font que h a pogut trobar-sc per al mo
ment inic ia l, fixat cap a mitjan segle XIX. El scgón tall es cen tra ja cent 
anys més tard, cap al 19S3, e n fun ció de les dades del cadastre actua l, la in
formació del qual pot ésser ja contrastada a mb la fotografia aèria (vols de 
1947 i 19S6) i localitzada fàcilment amb e ls mapes cadas tral s. Finalment, e l 
darre r tall correspón a l'actua litat amb e l cadas tre dc riquesa urba na de 1979, 
les fotografies aèries de 1978 o el treball de camp. A part de l'esmentada com
paració entre e ls ta ll s diferents és evident que l'es tudi ha pogut gaudir de 
fonts d'informació força contínuada, com les ac tes municipals, que cob rei
xen el període 1814 fin s avui, o els apèndixs de l'«amil larament » que van de 
18S9 a 19SO. 

SANT VICENÇ CAP A MLTJA sueu: XIX 

A començaments de l segle XVIII Sant Vicenç dels H orts tenia un cente
nar de cases i un s 400 habitants (IGLÉSIES, 1974) i en acabar el segle, a l 
recompte dc F!oridablanca pujava ja a 1.208 hab itan ts. La població s 'hav ia 
multiplicat per tres, però les cases ha urien disminuït (88 e n tiguraven a l re
ferit cens), possiblement per manca de fiab ilita t de les fonts. Sa nt Vicenç 
entrava, doncs, a Ja divuitena centúria com a qua rt muni cipi de l Baix Llo
bregat, només precedit per nombre d 'habitan ts per Sant Boi, Ma rtorell i 
L'Hospital et. El poble pertanyia a la jurisdicció de ls barons de Sant Vicenç, 
títol acumulat al marquesa t de La Manresana, Ja propietat de ls qu a ls ha 
arribat per censals fins a l'ac tualitat. A 1860 s'hi arribà amb 1.732 h ab itants, 
havent crescut la poblaci ó un 30 % des del 1787. L'any an te rior les cascs ja 
eren 364, xifra que dóna una mitja de 4'8 habitants pe r cada casa . Totes elles 
eren repartide entre 188 propieta ris. Pel que fa a la u tilització de l sòl agra
ri del municipi , una mica més de les dues te rceres parts eren dedicades a 
conreus d iversos, m entre que un 8'S% era cobert de bosc i la quas i quarta 
part res tant era erma o edificada, e n tot cas agrícolament improducti va. 
Quan a ls conreus predominants, la vinya era e l més important, i ocupava 
més dc la me itat de Ja supe rficie agrària útil , seguida dels cerea ls que s 'es
tenien per un 31 % ; l'oli vera ocupava un 6 % i els fruite rs un 3 %, mentre 
q ue l'horta to t just pujava a l 0'1 % de la superfície conreada. Val a dir que 
en aquest darrer capítol, tan t pe r tractar-se d'un conreu que radicava a Ics 
te rres baixes inundables vora el Llobregat j, pe r a ixò la seva superfície no 
podia ésser constan t, com per constituir els terrenys de major rend ime nt 
agrícola, en e ls quals l'ocultació fiscal havia de pesar més, pot pe nsar-se que 
la supe rficie real devia ésser més gran . 

En relació amb L'estruc tu ra de la propietat ca l rema rcar que predominaven 
les explotacions mitjanes i p e tites, ja que només hi h avia un finca de més 
de SO ha ., que ocupava e l 7'S % de la superfície total. Aixi un 6'6 % d'aquesta 
era absorbit per explotacions de menys d'una hectà rea, un 36'9 % per les 
d'entre 1 i S h a , i el 49'4 % resta nt per les d'entre S i 30 ha. Quan al nombre 
d 'explotacions, un 69'6 % eren les que tenien entre mitja hectàrea i 3 h a ., es
sent Ja supe rfície mitjana de les explotacions de 3'04 h a. 
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SA T VICENÇ CAP A MITJAN SEGLE XX 

Després de 1860 la població v icentina entrà en un estancament notab le, 
mantenint-se per sota dels dos mil habitants fins a la quarta dècada de l 
segle XX. A par tir del 1910 experimentà una certa revifalla demogràfica i 
urbanís tica, amb la creació d'algunes indús tries i la modernització del nucli 
urbà. Efectivament, el 1911 fou oberta la fàbrica Comamala i el 1912 l'ar
quitecte Melcior Viñals confegí e l primer pla general d 'urba nisme. E l. ma
te ix any, el dia 29 de desembre, arribava a Sant Vicenç e l. primer tren de 
la línia de ls ferrocarri ls catalans, vora l 'estació de ls qual s el pla Viñals 
establia un sector de c iutat jardí per als possibles estiuejants que e l tren 
podria dur. E l 1913 s'ins ta Hà el primer transformador elèctric i l 'enllumenat 
públic gaudí d'aques ta millora; el 1914 s'inicià el desviament de la carre
tera que passava pel poble i el 19 16 fou inaugurada la fà brica Costa Mallol, 
l 'any següent de la ins talació del primer telèfon a la vila, i el 1918 s'obriren 
les fàbriques Molins i Camps. En aquests set anys de 19 11 a 1918 foren cons
t ruïdes 48 cases, índex del creixement indubtable. 

La població seguí augmen tant fin s a assolir e ls 3.112 habi tants el 1936, 
però la guerra d'Espanya en canvià e l signe i s'estabili tzà novament en torn 
dels tres mil habitants (3.295 al 1950). 

Llavors encara unes tres quartes parts del terme munic ipal eren dedi
cades a l'agricultura, pujant els erm s i t erres improductives a un 20 %. 
L'espai agrari era molt diversificat, amb una parccHació força gran de les 
u ni tats d'uti lització del sòl. Els conreus de secà ocupaven el sector mitjà 
del terme amb predomini dels conreus de vinya i oliveres, mentre que el 
garrofer, l'ametller i també els cereals tenien una importànc ia m enor. E l 
regadiu, en canvi, cons tituït sobretot per fruiters i horta li sses, era vora 
el Llobregat i vora les r ieres de Cervelló i de Torrelles, als ex trems del te r
m e municipal. 

A l'espai urbà apare ixia ja cla rament d iferenciat el sector del poble a mb 
la forma del casc antic, i el de c iu ta t ja rdí del Poble Nou, al sud, vora l'es
tació. Restaven encara masies disperses i dues fàbriques ten ien edif icacions 
importants, els c iments Molins i la fund ició Miquel Ros . E l bosc, per con
tra, ocupava poca supe rfície, arreconat cap al sector occidenta l al dalt dels 
vessants muntanyencs. 

Aquest pai satge, interpre tat de la fotogra fi a aèria de 1947 e ra confirm a t 
en part encara pel cens agrari dc 1962 que mostrava que e l 39'5 % de la su
perfície agrària útil era ocupada p er fruiters i horta, el 21 '9% per la vinya 
encara, e l 18'9 % per l'olivera, el garrofer i l'ametller i el 18'7 % pels conreus 
de cereal i te rra campa. Sant Vicenç seguia essent un munic ipi eminentment 
agrari, on l 'horta i els fruiters de regadiu, però, havien desplaçat els conreus 
tradicionals, especialment, la vinya. Això era refl ecti t en l 'estruc tura de la 
propietat on el 66'5 % de les explotacions tenia menys d'una hectàrea, to ta
litzant només el 16'4 % de Ja te rra conreada; l'explotació mi tJana t enia 1'3 
ha ., senyal típi c de les agricultures regades de rend iments més al ts. 

SA T VICE Ç AV UI 

Des del 1950 és quan Sant Vicenç experimentà el c reixement m és gran 
tot passant dels una mica m és de tres mil habitants a m és de divuit mi l 
el 1975, haven t-se gairebé multiplicat per s is la població. Un creixement rà-
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pid, de més del 4'5% anual acumulat, fet a partir de població immigrada, 
és clar, majoritàriament de fora de Catalunya, i que ocupà molts sectors ru
rals, venuts a Ja menuda, sen se plans d'urbanisme ni construccions d'infraes
tructures de cap mena. Entre 1957 i 1979 han es tat fetes 167 parceHacions 
de sòl rural, algunes força importants, pertanyent a un sol propietari una 
quarta part de to ta la superfície parceHada. 

El sòl agrari s 'ha reduït a un 44 % de Ja superfície municipal, havent 
augmentat el bosc, les pastures i les terres urbanitzades. El 96'5 % dc la 
superfície agrària útil el 1972 era destinada exclusivament al fruiters dc re
gadiu i a l 'horta. El nombre d'explotacions s 'havia r eduït a menys de la mei
tat de les de 1962, essent un 10% sense terres (granges d'engreix) i un 61 % 
de menys de 2 ha., s'havia doncs, reduït encara més l 'explotació mitjana, i 
havia augmentat la superfície mitjana per explotació, que era de 1'8 ha. 

Les unitats del paisatge han minvat en nombre i han augmentat en exten
sió. El regadiu es manté, i ha crescut l'explotació de la ribera del Llobregat 
protegida per arbredes i amb hortes marginals encara, entre elles i el riu. 
El bosc h a progressat sobretot damunt antigues feixes de vinya; per sobre 
de les espècies de l'associació Quercetum ilicis-galloprovinciale (BO LOS, 1962), 
apareix el pi blanc com espècie de més força recolonitzadora. L 'estiueig n'ha 
afavorit l'extensió i n'ha produït el mal estat alhora. 

L'augment m és espectacular, però, és a l'àrea edificada, tant del casc an
tic del poble, on s 'han establert alguns grans blocs de pisos, com en l'ocu
pació de sectors agrícoles de muntanya amb les barriades d'autoconstrucció 
de Sant Josep, La Guàrdia o Sant Roc, o la ciutat jardí entre bosc, de Sant 
Antoni. La indústria s'ha estès tot al llarg de les carreteres que amb llur 
millora han esdevingut grans consumidores de territori municipal, sobretot 
en el sector de Quatre Camins. 

En observar l'estructura de la propietat urbana, avui predominant, apa
reix en canvi una gran parceHació. El 1979, un total de 3.937 propietaris 
empadronats tenien les 4.653 finques urbanes de Sant Vicenç, xifra que dóna 
una mitja de 1'1 finques per propietari. Aquesta migradesa és en bona part 
deguda al pes creixent de la propietat horitzontal dels grans blocs moderns 
i d 'algunes cases de pisos antigues; efectivament un 14 % de les finques 
estaven sota aquest règim i pertanyien al 16% del total de propietaris. Els 
grans hisendats, que pagaven més de 25.000 pts. anuals de líquid imposab le 
eren només el 4'9% de tots e.l s propietaris, però posseïen 1'11,3% de totes 
les finques. Fet que e leva llur mitjana a 2,7 finques per propietari. Malgrat 
la vaciHació de les informacions (d'un 34% dels propietari s no ha esta t pos
sible de conèixer llur clomici .l i) la majoria dels propietaris eren barcelonins 
o residien a Barcelona (el 36%), mentre un 20% eren vicentins, un 13% dc 
L'Hospitalet i un 5% de la res ta del Baix Llobregat. Per als grans propieta
ris les proporcions s'invertien a favor de Sant Vicenç (el 57 % de tots ells), 
seguits dels barcelonins (30 %) i els de L'Hospitale t i de la r esta de Ja co
marca (amb un 5 % cada ú). 

Densificació i ocupació gaireb é total del terme, desaparició d'una agricul
tura rica, crisi general de la indústria, desgavell urbanístic amb dèficits grans 
de tota mena, nivell de relacions socials força baix, són alguns dels problemes 
que l 'observació simple ofereix del Sant Vicenç d'avui, que en les x ifres 
obtingudes i en l 'anàlisi fetes fins ara, no són encara prou aclarides i expli
cades. Per sortir d'aquesta situació cal encara aprofundir aquest estudi pel 
mateix camí i encetar-ne i encoratjar-ne d'altres. 
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Fot. Se rvei Cartogràfic. Diputació de Barcelona. 
SANT VICENÇ UELS HoRTS.- Fotografia aèria de la m eitat septentriona l del terme, 
feta el febrer de 1980; s'hi observa també a la part superior dreta e l nucl i de Molins 
de Re i i, a l 'al tra banda del Llobregat, el nucli de Quatre Camins al nord del qual 
es veuen Ics zones indus tria ls de Sant Vicenç dels Ho rts i de Pallejà. Al sud d el 
trèvol, e l sector an tic de Sant Vicenç s 'a llargassa per Ja carretera de Sant Bo i; 
queden a l'oest els barris de Sant Josep i de La Guàrd ia , construïts a partir dc 1960. 

E l nord és a la part superior de la fo tografia. 

RESUME 
El municipio de Sant Vicenç dels Ho rts ha experimentada, a partir del año 1950, 

u na extraordinaria t ransformación urban a de su territorio, que afecta a su a m
bien te ccológico y a su población. Po r su proximidad a Barcelo na, e l sector agrícola 
ha pa ado de una an tigua economia basada e n los cereales y la viña, a u na horti
cul tura prcponderantl:; la industria lización ha ocupada parte del suclo agronómico 
y las a rcas residcncia les se han intens ificada en sus diversas formas de c iudad
jardín, bloques de alta dcns idad y, la mas original y lamentab le, la consti tuïda por 
e l habitat margina l dc autoconstrucción. Los 3.064 ha bitantes de l censo de 1950 h an 
pasado a ser 20.182 (cen so 1981). 
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L'estructura de la propietat i morfología 
urbana a Hostafrancs * 
per Carles CARRERA$ i VERDAGUER 

Anem aquí a analitzar els re ultats de l treball derivat de la manipulació 
de Ics dades del fi txer dc la Contribució Territorial Urb ana dc Barcelona, a l 
sector corresponent a l barri d'Hostafrancs. En la utilització de tota la gran 
quantitat dc ma te rial que les seves fitxes suposen, h e hagut d 'efectuar uns 
certs canvis a darrera hora, ja que un cop fore n copiades aquestes fitxes, la 
comprovac ió dels errors abundosos que contenie n i dc les informacions to tal
men t fora dc la real itat en què moltes vegades e ren estructurades, va fer con
cedir-Ics-hi una importà nc ia més relativa que no pe nsava e n un princi pi. Dar
re rament, però, el fe t que Na Mercè Tatjcr hagi tret a la publicació un prime r 
resum dels seus resultats pe r a la Barcelone ta (TATJ ER, 1978) m'induí a in
tentar seguir una mica el seu mateix camí per tal que els resulta ts que he m 
obtingut to ts clos s iguin compa rables i , encara que de manera aïllada de ve
gades pugui semblar que hom baixa massa a nivell de detall , es tic persuadit 
que és la millor manera de fe r que el gra n esforç de tots dos no hagi estat 
ta n balder com semblava en principi i que pugui aprofitar a ls qui vulgin 
valorar i emprar aquesta font d'informació urbana de t ipu s fi sca l. 

E l primer re um dc la informació .manipulada, que afecta tot el barri 
d' Hos ta francs en el sentit his tòric, llevat de dos sectors d'illa urbana de les 
clucs de l carre r dc «La E spaña Industrial» que he volgut de mantenir comple
tes, per b é que fi lant prim hi ha uria h agut de segregar e ls so.lars de l'ant iga 
rie ra dc Magòria i els de l'altra vora, és el següe nt: 

Hi h a fitxes de 828 finques, de Ics quals sis apareixien sense documen tació 
a l'a rxiu d'hisenda , set e ren de solars que contenien edificis e n construcció, 
cinc eren de solars buits encara, sense edificar; resten , doncs, 810 fttxes amb 
informació, entre les qua ls encara cal anotar que hi manca en a lgunes infor
mac ió parcial e n pun ts diferents: de tres hi manca la dada de superfície cons
truïda, en una la d'altura dc la façana, en qua tre el nombre de plantes, en 
una la data de construcció, en deu l'ús dels locals, en tres la data dels con
trac tes d'arrendament i en dos el valo r cadastral i el líquid imposable . Resul
te n, clones, 786 fitxes totalment compl etes, el que r epresenta un 95% del total, 
xi fra no gens menysprea ble . 

D'aquest conjunt de fitxes, dc les completes i de les incomple tes, en re
sulta l'exis tènc ia de 559 propie ta ris de pro pietat verti cal , que posseïen 750 fin
ques, dels quals un 56,9 % residie n fora del barri , i el 43,1 % res tant ho feien 
::tl ma teix barri. Les a ltres 72 finques - ja que de sis hem dit que no hi havia 
in fo rmació i a ixí queda co mpleta t el conjunt de 828 finques de l barri- eren 
dc comun itat de propietaris , repa rtits els seus locals dife rents entre 875 pro· 
pietaris de propietat horitzontal, dels qua ls no s' indica domicili , però que cal 

* Aques t treball es basa en dos capíto ls inèdits d c la meva tesi doctora l L'estmctura 
de la propietat, element clau de la creació de l'espai urbà: el cas dels barris obrers del SW 
de Barcelona, d irigida pel Dr. Horacio Capel i llegida a Ba rcelona el 30 dc setembre dc 1978. 
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pensar que en llur gran majoria vivien a l pis de la seva propietat, llevat dels 
que tenien el local arrendat, informació que com veu rem no sempre és indi
cada ni dc fi ar. Entre aquests dos gran s grups de propictar.is, només 17 per
tanyien a ambdós, és a dir , que e ren propietari s de propieta t ver tical i pos
seïen locals en comunitat de propie taris . 

Aquestes 822 finques totalitzaven en conjunt 6.152 locals, el 19 % dels quals 
eren a les finques de propie tat horitzontal. Del total de locals, un 30% gairebé 
se'ls reservaven per a ells o per a llurs famíli es o no especificaven que els 
tinguessin arrendats els propie taris dels dos grups esmenta ts, i a ixí, doncs, 
corresponia una mitjana d' l ,3 loca l pe r propie ta ri teòric; e ls 4.319 loca ls res· 
tants figuraven com a a rrenda ts. Del ma teix total de locals, un 19% e ren 
destinats a negocis , un 1,4 % a la indústria i el 79,6 % r estant a habitatge, lò
gicament l'ús majoritari ; entre e ls locals destinats a Ja indústria, prop dc la 
meitat eren dc propie ta t, essent, en canvi, els percentatges molt in feriors en 
els destina ts a negocis i habitatge, o n predominava c larament l'arrendament, 
predomini que d 'ésser més acostades les dades a Ja realitat encara ser ia molt 
més gran . 

Finalment, les 822 finques pode m dir que tota litzaven una supe rfície dc òl 
de 270.103,89 m~, una superfíc ie cons truïda de 6 I 5.907,91 m~, i, per tan t, su
posa 2,3 m2 construïts per cada m~ dc superfície dels solars. El valor cadas
tral conjunt pujava a 1.769.055.73 I pessetes, i representava un líquid impo
sable dc 49.533 .557 pessetes. 

Si prenem com a referènc ia la Barcelone ta - únic cas que podíem pren
dre a l'hora d 'escriure el treball- per a aquestes xifres totals, podem veu re 
de prime r cop d 'ull com hi ha més finqu es (un 18 % m és), més locals (un 35 % 
més), fet que es denota en la relació locals-finques que a la Ba rcelone ta és 
força més eleva t, amb 9,5 locals per fin ca, en front al 7.5 d 'Hostafra ncs. La 
superfíci e total del sòl és lògicament més gran, enca ra que no tan t, nom és 
un 7 % més, però en canvi la superfície construïda és menor en un 5 %, a ixí 
com el valor cadas tral i el líquid imposable, és clar. Aqu es t fet suposa per a 
la Barceloneta una relació dc 2,0 m 2 de superfície construïda per cada m 2 dc 
superfície dc sòl, menor que Ja que regis tràvem per a Hostafrancs i que cri da 
més l'atenció s i tenim en compte que en canvi el nombre de locals per finq ues 
e ra molt més e leva t. Aquest cont rast només pot ésser explica t per dos factors; 
l'un la major abundància a Hostafrancs de locals des tina ts a negocis i indús
tria, un 20,4 % del total com hem vi t, enfront al 13,6 % a la Barcelo neta ; 
aquests locals solen ésser més grans, per tant a igual superfície cons tru'ida 
m enor nombre de locals. El mateix deu passar en els locals des tinats a habi
tatge que deuen ésser m és grans a Hos tafran cs, com j a veurem. Finalment 
poden haver-hi raons de tipus molt particular -com és ara la presència dels 
terrenys dc la RENFE a la Barceloneta, que en grans sola rs deu tenir poca 
superfície construïda. 

Tot plegat, doncs, hem assenyalat el volum de materia l, les magnituds entre 
les qual s ens h em mogut. Aquesta comparació general penso que és a més 
força útil dc cara a l 'aproximació a b a rris de casc antic i degradats. Tot aquest 
material l'hem organitzat seguint tres grans grups. L'un que fa referènc ia 
a l'equipament immobiliari, que figura en darrer ll oc dedica t a l'es tudi dc la 
morfologia urbana; un segon que fa referència als propietaris i a les seves 
característiques i estructura, que ocupa l'apartat següent; finalm ent, en un 
tercer grup es tud iem tot el que fa referència a aquesta nova forma de pro· 
p ieta t, la comunitat de propie tar is, molt significa tiva pe r als barris populars 
i per a l'anàlisi de la metodologia de l'accés a la prop ie ta t de l'habitatge. 
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L'ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT VERTICAL 

Per a entendre quina és l'es truc tura dels propietaris d'Hostafrancs hem 
desglosat els dos grups dels quals parlàvem, els dc la propietat ver tical, que 
són les més importan ts a l 'hora de la renovació de l barri, ja que posseïe n tota 
la finca, solar i edifici, dels de la propietat horitzontal, grup nou al barri e n 
el qual ha pres un gran arrelament, és clar, però amb poc poder de decis ió 
sobre el futur. La part més important del treball és encaminada a destria r-ne 
aquesta estructura, co a per la qual disposem d'una gran quantitat de dades, 
com he m vis t. Començarem per la residènc ia dels propie taris per tal d'in
tentar després d'establir una tipologia de propie ta ris en funció d'unes deter
minades caracte rís tiques referides a les variables diferents que hem manipulat. 

a) Els propietaris segons llur l'esidència 
J a hem indica t en començar que dels 559 propie taris d'Hos tafrancs el 1970, 

un 56,19% resid ien fora del barri , mentre que el 43,1 % restant, 241 , ho fe ie n 
al mate ix barri. El mapa número 1 mostra c larame nt qu ina és la reparti ció 
de les finques al barri sego ns la res idència dc ll urs propi e taris ; aquest mapa 
juntament amb la dada general anterior ens dóna ja unes primeres ind ica
c ions força interessants. En prime r lloc destaca que un fort pe rcentatge dc 
persone de fora del barri són les que poden definir el seu futur, fet que serà 
indubtable tot al lunyant la decis ió dels interessats Clirectament. Però l'obser
vac ió del m apa revela que aqu est percenta tge és més elevat que no sembla, 
més que el ja significat iu 56,19 % . Efec tivament, podem vcLJrc co m els solars 
del s residents al barri, p er b é que regularment repartits, ón més escassos 
a les artè ries principals: Carre tera , Consell de Cent, Tarragona i Gra n Via. 
A m és solen ésser dc dimens ions més reduïdes, cosa que agreuja el mateix 
fet. Pot semblar un xic exagerat el que acabem d'afirmar, pe rò no ho h a uriem 
fet s i el coneixement del barri no ens indiqués que més enl là dc la in formació 
d'Hisenda , la reali tat és més dura e ncara. Efectivament, apareixen com a re
s idents al barri les finques que perta nyen a pe rsones jurídiques que hi e tan 
domiciliades, pe rò que no hi tenen, és clar, el centre de decis ió; i aq uests 
formen els solars més grans, com el de «Manufac turas Ccni micas», en tre la 
Gran Via i la carrete ra de Ja Bordeta, avui j a e n plena feb re d'a ixecar-hi p isos; 
«Hicrros y Aceros Moldeados», o «HAMSA » davant de <<La E paña Indus trial», 
o els locals de negocis de Turró Marés entre Tarragona i Consell de Cent, o els 
de les << Hi jas de la Caridad San Vicente de Paúl» del carr er Lcyva, entre R os
ta fra ncs i Àguil a . Si descomptem aquests, els m és grans, a més d'altres que 
n'hi deu h aver encara, el panorama ja no sembla exagerat, s inó al contrari. 
Cal a fegir-hi , a m és, casos com el del solar de la cantonada Sant Roc-Lcyva, 
de Dom ènec Pavia i Fernàndez, que asegura que viu all à i la fitxa mate ixa in
dica que és un solar sense edifi car i la foto mostra les tres parets que l'e n
volten i prou . Però s i Hisenda ho dóna per bó en aques t ca tan evident, què 
no deu passar amb d'altres! ... Així, doncs, majoria de propie taris fora ns, i e n
cara del s solars més grans i més ben situats. 

El quadre número 1 mostra la d istribu ció dels propieta ris segons la seva 
residèn cia ja una mica més especi fi cada i el número de finqu es que cada grup 
de tenta . 

Aquí el que més des taca respecte als resultat de la Barcelo neta és que en 
aque ll barri hi ha un elevat pe rcentatge dc << no consta >> -entorn al 13 %
que emmascara força els resulta t per a pode r-los compat·ar. En aquest qua
dre veiem com els propietaris re ide nts a Sants presente n unes magnituds 
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QUADRE 1 

Residència dels propietaris 

Nombre propietaris Nombre finques 

Lloc de residència Total % Total % 

Hostafrancs, mateixa finca 205 36,7 288 38,4 
Hostafrancs, en altra fin ca 36 6,5 41 5,5 
Sants 30 5,4 35 4,7 
Barcelo na res ta muncipi 254 45,4 348 46,4 
Resta de Ja comarca (1953) 13 2,3 13 1,7 
Resta de l'àrea metropolitana 8 1,4 10 1,3 
Resta dc Catalunya 8 1,4 10 1,3 
Resta d'Espanya 2 0,4 2 0,3 
Es tranger 3 0,5 3 0,4 

TOTALS 559 100,0 750 100,0 

semblants a les de propietari s del barri res idents en una a ltra finca, cosa que 
denota l 'ex is tència d'una situació fo rça semblant entre ambdós barris. Pe rò 
el predomini mé aclaparador correspon, com també en el cas de la Barce
loneta, a la c iutat dc Barcelona. La d is tribució dels propietaris residen ts a 
Barcelona és força irregular, és clar, però se'n poden destacar uns quants 
fe ts rellevants. D'una banda hom de tecta un pes notable del sector central dc 
la c iutat, especialment de les i lles urbanes situades entre el passeig dc Gràcia 
i la rambla de Catalu nya -15 finques-, dc les compreses entre la Gran V ia, 
el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere - 21 finques-, o els secto rs 
entorn de la Concepció i del Ninot. La Barcelona vella també presenta algu ns 
punts escadus c rs, més importants per la presència de l'Ajuntament -7 fin 
ques- i del b isbat - 5 finques-. Dc la primera corona de barris destaquen 
Gràcia i Sant Gervasi, sobre tot. Del ba rris popular , el més pròxims tenen 
uns percentatges importants, sobretot Sants, el sector de l'escorxador, el barri 
de Sant Anton i i el Poble Sec, encara que menys; les Corts, en canvi, no té 
més que un propietari i encara en el sector de Calvo Sotelo. Els demés ba rris 
populars no en tenen pràcticame nt cap llevat d'un a Ja Barcelone ta, un al 
ca mp de l'Arpa, dos al sector de Fabra i Puig d 'urban ització recen t, però cap 
als barri s populosos de Sant Martí, ni dc Sant Andreu ni més enllà. A la vall 
d'Hebron n'apareix un , p erò es tracta d'un hos tafranq uí internat a les llars 
Munde t, amo de Ja fin ca de la cantonada Gai Celi-Béjar. Tampoc, però, hi 
ha massa propie taris als barr is dc residència de classe alta, ja que només 
n'hi ha un a Sa rrià, en el seu casc antic, i un a les Tres Torres. És a dir que 
és el sector dc l'eixample la res idència majoritària dels propietaris d 'Hosta
francs, així com els barris més propers, llevat de les Corts. 

Respecte a la Barceloneta, sembl a que la s ituació és força semb la nt quant 
a la concentració de propietaris a l sector central, potser més acusada i tot 
en aquest cas, que, en canvi, no p resenta el veïna tge d'àrees d'una certa den
sitat de propie tari s com en el ca d 'Hostafrancs, pe r causa ben segu r de l 'cs
pecialíssim origen d'aquest b a rri mariner. 
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La distribució dintre del barri d'Hostafran cs apareix al mapa número 1, 
però comptant Ja seva importància segons el nombre de fi nques que posseei
xen, es pot apreciar clarament el predomini de propie ta ris d'una sola finca 
al cos tat de molt pocs que en tenen més d 'una, és a dir que Ja caracterís tica 
predominant dels propietaris locals és que són pe tits propie taris. D'ara en 
endava nt anirem m atitzant justament tot a ixò. 

b) Els propietaris segons les característ iques físiques d e llurs finques 
Si fem re ferència abans que res a la superfície de les finques, tot d'una 

destaca que Ja majoria són mitjans i petits propie taris, ja que sumant totes 
Ics finqu es que posseeixen Ja gran majoria són pe r sota de ls 500 m', més exac
tament més de les qua tre cinquenes parts. Efectiva men t, 42 propie taris tenen 
menys de 100 m 2 de superfície t otal , el que constitueix un 7,5 % , c laramen t 
class ificable com a petits propietaris , mentre que 417 més tenien ftnqu es que 
en to tal sumaven entre 100 i 499 m 2 • E l 17,9% restant només tenia finques 
que totalitzaven superfíc ies superiors. 

Si examinem la dis tribució dc percenta tges segons Ja res idència dels pro
pie taris, a primera vi s ta sembl a no confirmar-se el que dèiem suara. Efectiva
men t, els pe tits propie taris són en llur majo ria residents al barri, però sense 
massa diferència (22 i 20 respectivamen t). En canvi, els propi eta ris mitjans 
són més nombro os els que reside ixen fora del barri (e l 59,5% dels 4 17 que 
vèiem abans) . Pe r a trobar, doncs, algun element s ignifi catiu cal mirar els 
gra ns propietaris, fe t que ens confirmarà Ics conclusions anter iors . 

Efectivament, dels cent gra ns propie tari s que resten, meitat i meitat res i
de ixen fora i dintre del barri; el ma te ix nombre, però és clar, pe rcentatges 
d iferents, ja que són més e ls propietaris res idents fora del ba rri . Però s i 
mirem amb més detall podrem observar com l'únic propie tari del barri de 
més dc 5.000 m2 és «Manufacturas Cením icas, S. A.», del qual hem parlat 
abans, i com entre els 19 propi etaris d 'entre 1.000 i 4.999 m 2

, un és «HAMSA», 
l'a lt re són les <<Hijas de la Caridad » i un altre Tu rró Marés, per no d ir més 
q ue els que havíem cita t abans. Així doncs, és confi rmada plenament l 'obser
vaLió primera: e ls solars més grans que fi guren com a residents al barri, de
penen en realitat de decisions que es prenen a fora. Els dos més grans pro
pietaris residents a Barcelona els trobem localitzats a Ja plaça de Sant J aume 
- l'Ajuntament- i a la Travessera de Gràcia-Aribau, una immobiliària. 

De totes maner es, la superfície dels solar s que posseeixen no és m és que 
una dada aproxima tiva a la impor tància dels propietaris, ja que segons d'al
tres criteris, aquesta pot variar. Cal recordar , però, que malgrat la valoració 
actual que les finqu es p uguin tenir, sempre és aquesta superfície del solar la 
determ inant de cara a una renovació o reconstrucció del barri. 

Segons la superfície de construcció que hi ha a cada u na de les finques 
que els propie taris ten en , pode m sab er una mica la importància de l'ed ifica
ció que con té. En aquest punt també els peti ts i mitjans propietaris són m a
jor ia, encara que no tan acusada com en el concepte anterior de s imple su
perfície posseïda. Efectivament, d'una banda trobem 17 propietaris amb gens 
(solars sense edificar) o amb menys de 100 m 2 de superfície construïda, cosa 
qu e representa un 3 % de tots els prop ie tari s, que t enen generalment cases 
d ' una plan ta, habitatges an tics o locals de negocis, de d imensions reduïdes . 
D'altra banda, 382 propie tari s, un 68,3 o/o més, teni en finques d 'entre 100 i 
1.000 m 2

, m entre que són 155 e ls que en tenen d'entre 1.000 i 5.000 m 2 i que 
podrien ésser class ificat s com a propietaris mitjos-grans . Donada la diferència 
que comentàvem en com ençar entre Hostafrancs i la Barceloneta en aquest 
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concepte, Mercè Tatjer ha establert en la possessió de m és de 1.000 m 2 de 
superfície construïda un dels criteris per a determinar e ls grans propie taris. 
En el nostre cas haurem de matitzar una mica més, en cara, ja que entre 
aquests poden haver-hi moltes m és diferències. Finalment destaquen tres pro
pie taris que posseeixen m és dc 5.000 m 2 , un que en tenia una mica més de 
7.000, la «Caixa», un a ltre amb una mica m és dc 15.000, les «Manufac tura s 
Cen'lmicas», i un a ltre amb més de 30.000, l'Ajuntament de Barcelona. 

Tres grans propie taris i tots tres situats fora del barri en els seus centres 
de decisió. I en aquest concepte destaca en genera l, a l contrari que abans, 
un major predomini de grans propietaris entre e ls r esidents fora del barri, 
sense comp tar i tot aquests tres casos excepcionals. Efect ivament, m entre els 
propietaris de m enys dc 1.000 m 2 de s upe rfície construïda representen el 
68,2% de tots els propie taris residents fora del barri, enfront a l 71 % dels 
que hi resideixen, les proporcions s'inverteixen respecte dels que posseeixen 
més de 1.000 m 2 , 29,5% enfront a 26,6 % respectivam ent. Veiem, doncs, com 
a mida que anem matitzant conceptes és confirmada més i m és Ja hipòtesi que 
fèiem d'allunyament del barri dels centres de decisió m és importants. 

Una informació complementària, però no igual, a la dc Ja s uperfície cons
truïda és el nombre de locals que cada propie tari posseeix, una de les infor
macions que ha estat m és difíc il de m anipular i d'interpretar. Com a resum 
m és clar de totes les dades hem elaborat el quadre següent. 

Del quadre se'n desprèn clarament ja una classificació de p ropietaris. Efec
tivament, podem observar com més d 'una tercera p ar t dels propietaris, e l 
35,5 %, posseïen tan sols una dècima part de tots els loca ls, el 10,5 %. A l 'altre 
extrem i per a les finques de més de 30 locals, que són ja els blocs moderns 
de densita t elevada, el 3,8 % dels propietaris posseïen, en canvi, el 16,5 % de 
to ts els locals d'Hostafrancs. Vint propie taris, per sones físiques o jurídiques, 
eren pos eïdores d'una s isena part de tot el parc de locals per a tots els 

QUADRE 2 

Classificació dels propie taris segon s nombre dc locals que posseeixen 
i nomb re de locals que totalitza cada grup. 

p r o p i e L a r· i s 
-----

Nombre de Fora Barri Tol al 

locals p % p % p % 

Cap 3 1,0 3 1,3 6 1,1 
Menys de 5 94 29,5 105 43,6 199 35,5 
De 5 a 9 85 26,8 69 28,6 154 27,4 
De 10 a 14 72 22,6 35 14,5 107 19,1 
De 15 a 19 32 10,1 12 5,0 44 7,8 
De 20 a 29 18 5,7 10 4,2 28 5,1 
De 30 a 49 12 3,7 5 2,0 17 3,2 
De 50 i més 1 0,3 2 0,8 3 0,6 
No consta 1 0,3 1 0,2 

TOTALS 318 100,0 241 100,0 559 100,0 
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L o e a s 

Nombre de Fora Barri Total 
locals L % L % L % 

Cap 
Menys de 5 223 7,3 302 15,9 525 10,5 
De 5 a 9 550 17,8 453 24,0 1.003 20,1 
De 10 a 14 856 27,7 398 21 ,0 1.254 25,2 
De 15 a 19 521 16,9 204 10,8 725 14,6 
De 20 a 29 432 13,8 223 11,6 655 13,1 
De 30 a 49 435 14,2 197 10,5 632 12,7 
De 50 i més 72 2,3 118 6,2 190 3,8 
No consta 7 

TOTALS 3.089 100,0 1.895 100,0 4.984 100,0 

FoNT: Elaboració pròpia. 

usos del barri. Dintre d'aquestes mateixes magnituds, i. sense tenir en compte 
les matitzacions que fèiem abans, pod em obse rvar com mentre entre els vint 
grans propietaris gairebé dues terceres parts - 13- són residents fora de l 
barri, entre e ls petits la proporció s'inverteix, per bé que no tant, i són els 
res idents al barri un 53 % dels 199 totals. 

D'altra banda, des taca també el pes encara de les finques pe tites i mitjanes, 
que tenen de 5 a 15 locals, que represente n el 45,3 dc tots ells i són posseïts 
pel 46,5% dels propie taris, percentatges tots dos força equi l ibra ts. Entre ells, 
.la única diferència és que m entre e ls residents a l barri te nde ixen a dominar 
e ls més pe tits (els propietaris de 5 a 10 locals), els residents fora de l barri 
són e ls que destaquen entre els que tenen entre 10 i 15 locals. Sempre la 
mateixa tendència, la majoria de propie taris que constatàvem que ocupaven 
els barris populars dels voltants d'Hostafrancs eren petits i mitjans p ropie
taris, amb molt poques excepcions. Mentre que els més grans, en can vi, per 
bé que força repartits , eren més concentrats cap al centre de la c iutat. Des
taca sobre tots la «Caixa>>, a la Via Laietana, amb 72 locals. A Sarrià, Sant 
Gervasi i Vallcarca els propietaris són també grans, m entre que els nucl is 
que havíem assenyala t al Passeig de Gràcia i a la Plaça d'Urquinaona con
tras ten els dos tipus de propie tari. Al barri és notori el predom ini de petits 
i mitjans propie taris, per bé que aquí la consideració torna a ésser enganyosa 
i ens posa e n guàrdia per a l'hora de fer una tipologia utilitzar força indica
dors, ja que les empreses que citàvem abans , així com la comunitat religiosa, 
apareixen com a petits propietaris segons e l nombre de locals. Que una in
dústria tingui pocs locals però grans, és una cosa comprensible, però que un 
convent de monges i escola de nenes només en tingui quatre de locals fa ballar 
el cap, no s'acaba de comprendre què deuen entendre a H isenda per <<local» .. . 

De tots aquests locals són tantes les informacions que se'n poden aprofitar, 
que fins i tot es fa difícil moltes vegades de treure'n l'aigua clara. Una pri
mera cosa crida l'atenció respecte a l'ús al qual són des t inats els locals d'Hos
tafrancs i és el gran predomini de propi etaris que posseïen locals de negocis. 
Efectivament els 1.050 locals del barri destinats a negocis, que suposaven u n 
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21 % dels locals totals, pertanyie n a 459 propie ta ris, un 82 % del total, dels 
qual una m ica més de Ja meitat eren residents fora del ba rri. Així a cada un 
d'aques tes quatre cinquenes parts dels propie ta ris totals li correspon una 
mitja na de 2,3 locals dc negocis, mitjana més e levada pels residents fora del 
barri , que és una dècima més a lta . Aquestes xifres criden força l'a tenció i re
marq uen bé el caràcter comercial d 'Hos ta francs que ja coneixem (CARRERAS, 

1974); és especialment destacat el fet que e l propietaris dc més de dos locals 
dc negocis constituïen el 28,1 % del tota l de propietaris de locals dc negocis 
i que el percentatge s'elevava al 32,3 % s i només conside ràvem els residents 
fora del ba rri. E ls grans propietaris comercials , doncs, viuen fo ra del barri, 
o bé p e rquè ja hi vivien, o bé perquè n'han marxat; en els dos casos, però, 
e l control de les decisions s'escapa ma teria lm ent del barri. 

Els locals destina ts a indús tria eren ja e n poc nombre e l 1970, 80 només 
( 1,16 % dc tots els locals). dels quals Ja prop ie tat era força concentrada en 
poques persones, físiqu es o jurídiques. E fectivament, només 6,3 % dels pro
pie taris, 35 en total, te nien locals d'ús industrial, en aquest cas Ja majoria 
r esidents al barri pel fenomen que ja hem indicat: estaven domiciliats com a 
societats i en el local mateix. Altra vegada, però, el nombre dc locals no és 
un índex complet, ja que el propietari que apa reix amb vuit locals destinats 
a activitats indu strials és Bea triu Llaveria, que viu al barri dc Sant Antoni 
i té ll ogats tota una sèrie de petits loca ls destinats a petites indústries. 

E ls locals destinats a habitatge, lògicament majori taris entre tots els locals, 
eren posseïts per un 85,5 % de propie taris, també clarament majoria. No cal 
d ir que els percentatges de propietaris e menta ls fins ara no sumen cent, ja 
q ue eren molt nombrosos els propie taris que posseïen locals des tinats a ne
J:!:OCi i habitatge, i encara a lguns que en te nien dc dedicats als tres usos, negoci, 
in dús tria i habita tge. E n aquest aspecte e ren més p ercentual ment e ls propie
taris residents al barri que e ls que hab itaven fora, ja que bona part d 'aques ts 
petits propietaris que hem anat veient vivien a llurs cascs pròpies. 

Finalment, podem veure la importà nc ia de ls locals, de q ua lsevol dels tres 
usos, q ue són llogats, és a d ir, la qüantitat dc llogaters que té cada propie tari 
e n conjunt. Pode m observar com un 43,9 o/o dels propie taris posseïen tan sols 
eL 18,9% dels locals lloga ts, fel que incideix en aquest aspecte dc petit pro
p ie tari però dominant, ja que comprèn e ls q ue tenen s is o menys locals de 
llogu e r -això entre els que h o confessen, i més no-. A L'altre ex trem, el 
4,4 o/o dels propietaris, que posseïen vint-i-cinc o més locals llogats, tenien 
e l 20,9 o/o de tots aques ts locals. E l nombre de locals de lloguer q ue m és eles
taca de tota la sèric en tre l' I a l 61 que trobem que l'any 1970 posseïen e ls 
propic tar .is cl 'Hostafra ncs, és el de dotze, dels quals en trobem vint-i-s is pro
pie taris, del 4,7 o/o de to ts ells, que tota litzaven 312 locals, e l 7,3 o/o del conjunt 
dc local dc lloguer. La m itjana, en canvi, de locals de lloguer per propietari 
era dc nou. Qua n a les diferènc ies en tre els propietaris reside nts a l barri i fora 
segons aquest concepte, a pareixen ben cl are ; pràcticament tots els propie
taris de fora -el 92,8 % - tenen locals a rrendats, és clar, i els que no e n 
tenen és per causa d'una declaració mal feta o pe rquè tene n el negoci a Hos
tafrancs però no hi viuen. Els residents a l barri, però, en un 23,3 o/o, no tene n 
loca ls a rrendats, ja que són propietaris ta n sols del seu habita tge i, a tot es
tirar, d'un negoci propi també. Així resu lta que dels 4.281 locals arrendats, 
una mica més de Ics ducs terceres parts pertanyien a ls propie taris residents 
fora del barri, que assolie n una mitjana dc 9,7 loca ls per cada un; s i pogués
s im afegir l<::s matitzacions corr ectores que diverses vegades h em esmentat, 
Ics proporcions serien e ncara més notables. 
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e) Els propietaris segons les característiques econòmiques de llurs finques 
La valoració econòmica dc les finques, que és la finalita t de les fitxes que 

e ns ser viren de b asc, és proba blement la dada m és insegura, ja que és on més 
interès tenen els p ropie tari s d 'evadir Ja r ealitat. Jus tament quan estudiem les 
caracterís tiques dc les finques d'Hos ta francs al capítol de morfologia podrem 
trobar alguns ras tres d'aques ts intents d 'evasió. Per exemple, en Ja data de 
cons t rucció: l'assenyalar una da ta més antiga disminueix la quota de la con
tribució, i a ixí trobarem edificis força envellits, això que a les fitxes s'hi acom
pan ya una fo tografia. Tam bé veurem com d'altres no saben p recisar aques ta 
da ta ; per exemple, l'Ajuntamen t ind ica ben vagam ent la da ta de cons trucció 
dels ediftcis qu e li pertanyen , que no són a ltres que el mercat, la tinença d 'al
caldia i les escoles dc la Plaça d 'Espanya, dels qua ls no cal fer cap investigació 
per a conèixer-nc to tes les dades tècniques. Poca fiabi litat, doncs, per excés 
o per defecte. 

Aquesta raó, bàsicam ent, és la que ens decidí a emprar el va lor cadastra l 
de les finques com a clem ent p er a Ja va loració econòmica, per bé que és m és 
complicat de m anipular, ja q ue consti tueix una xifra m és llarga. Efectivament, 
encara que també és lluny de la valoració econòmica real de la fin ca, aquest 
valor permet de fer comparacions en tre les finq ues diferents, ja que s'obté 
de la aplicació d'uns barems o taxes força regulars , a la superfície decla
rada dc cada local. E l líquid imposable s 'obté a partir de descomptar un 30 % 
del 4 % d'aquest valor; inclou ja, doncs, m és possibilita ts d'error i de m ani
p ulació, i també de vegadc l'aplicació de cri teris de descomptes especia ls. 
Així, doncs, el valor cadastral, p er bé que amb m és número , dóna una aproxi
mació força uniforme a aques ta valoració econòmica general dels propie ta ris, 
q ue intentem de realitzar. Això no vol dir que en ocasions determinades no 
haguem emprat com a mesura el líquid imposable; en s h a p ermès de fer a l
gunes comparacions amb els resultats de la Barcelone ta . 

Destaquen de primer un 15 % dels p ropietaris, que ten ien finques valo
rades en con junt per so ta dc les 500.000 pessetes. Entre aquesta quan titat i el 
m ilió, el percenta tge és m é eleva t, el 19,1 %, però Ja m àxima proporció es 
troba en el s propie ta ris les fi nq ues dels quals eren valorades entre un i t res 
m ilions dc pessetes, que cons tituïen el 44,7 % de to ts els propietaris. A partir 
d'aquí m inven els percen tatges progressivament, llevat dels que tenien finques 
valor ades entre 10 i 20 m ilions , que eren 13 i represen ten el 2,3 % del tota l. 
Ja a l'altre extrem només figura u n propie tari amb m és de cent m ilions de 
pessetes de valor cadastral; es trac ta, però, de l'Ajuntament, a qui no li cal 
enredar el fisc, ja que n o paga contribució. 

Si en s atenim a la clist rib ució di ferent entre els prop ie taris en funció de 
la seva residèn cia, podem observar com lògicame nt els percentatges són sem
pr e m ajors entre e ls que viuen fora del barri , q ue també són més en conjunt. 
Aques ta tònica només es trenca entre els propietaris q ue posseïen valors ca
dastrals conjunts entre 3 i 4 milion s i, sobre tot, entre 9 i 10. E ls que estaven 
valora ts ent re 20 i 30 m ilions apareixen , en canvi, igualats, ja que el residen t 
fora del barri és Ja «Caixa>>, i e l reside nt a l barri «Ma nufacturas Cera mi
cas, S. A.>>. 

Més expressiva, però, és la dis tr ibució a Bar celon a dels propietaris segons 
llur valoració econòmi ca; Ja d is tribuc ió és for ça hete rogènia, destacan t-ne no
més els grans propie taris e menta ts. ÉS cert que e ls p ropie taris de valor ca
dastral baix són força abunda nts en Ics concentracions que a pareixen en e ls 
barris més prop ers a H os ta francs, però n o deixa d 'ésser cert també que n 'ap a
reix una mica arreu de Barcelona, lleva t p o tser de les illes urbanes s ituades 
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entre els carrers de la Gran Via, Passeig de Sant Joan i Ron da de Sant Pere. 
Efectivament, a la dreta de l'Eixample ta mbé apa re ixe n propietaris de valor 
cadastral baix, tot impedint de fer ded uccions massa fàci ls. De tota manera, 
l'anàlisi dels propie taris les finques dels quals són valorades en conjunt per 
sota de 100.000 ptes., que és molt poc, demostra tot seguit que Ja baixa va lo
ració no prové de posseir solars petits o poca superfície construïda, s inó per 
les correccions que se'ls hi h an fet e n el càlcul de l valor total, s igui per an
tigor de l'edificació, sigui per a ltres raons. Aquest és, per exempl e, e l cas de 
dos propie taris graciencs (o s i més no que viuen a Gràcia) a ls quals només 
s'els hi compta un 20 % del valor cadas tral segons el barem general; cas que 
sembla jus t -no sé s i justifica t, que és tota una a lt ra cosa-, j a que es tracta 
de finques no m assa grans, però força antigues (la xifra hi diu a totes dues 
que són d 'abans de 1900, sense especificar més) i, sob retot, són força ma l con· 
servades, al final del carrer de Leyva una, a l carrer de Tarragona l'altra. 

En la dis tribució dels propie taris que vivien a Hostafrancs, ja dc primer 
cop d 'ull podem observar com a tot e l llarg dc la Carrete ra, com e ra d 'esperar, 
només apareixien tres propietaris que tinguéssin llu rs finques valorades en 
menys de mig milió de pessetes, en canvi n'apareixen set q ue fi guren amb més 
de cinc milions. A la resta del barri segueix la mate ixa d is tribuc ió de sem
pre, amb predomini clar dels propietaris amb valoracions econòmi ques més 
baixes, llevat dels casos d 'a lgunes de les persones jurídiques, que ja he m co· 
mentat a bastament. 

d) Cap a una tipologia de propietaris: els propietaris grans 
Després de l'anàli si dels conceptes dife rents que acabem de fer podem 

concloure com ja hem avança t que classifi car e ls propietaris per un sol d'el ls 
seria incorrecte. Hem parlat dc propie taris petits, mitjans i grans i e n cada 
ocasió ens referíem sens dubte a casos ben diferents. Cal veure ara, doncs, 
de fer jugar conceptes diferents per a intentar d'estab lir una prime ra tipo
logia. Penso que després dels ma tisos que hem realitzat, una aproximació 

QUADRE 3 

Els propietaris segons el nombre de finques que posseïen 
i el líquid imposable sobre e l qual con tri buïen. 

Líquid Finques per propietari Total Finques 
imposable ------

(milers ptes.) 2 3 4 s 6 7 F % p % 

Menys de 10 49 2 1 52 9,3 57 7,6 
De JO a 50 270 30 3 303 54,2 339 45,2 
De 50 a 100 72 27 3 2 104 18,6 143 19,0 
De 100 a 500 46 21 13 6 s 1 93 16,6 189 25,2 
Dc 500 a 1.000 1 2 3 0,5 12 1,6 
Més de 1.000 1 1 2 0,4 8 1,1 
No consta 2 2 0,4 2 0,3 

TOTALS 440 81 19 9 7 559 100,0 750 100,0 

FONT: Elaboració pròpia. 
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vàlida pot ésser de classificar els propietaris d'H ostafrancs l'any 1970 en fun
ció del número dc ftnques que posseïen, primer criteri òbviament, i en funció 
també de ll ur valoració econòmica. En aques ts casos, p er raons de m aj or 
comoditat en el maneig de les xifres, i per a poder comparar a mb e l quadre 
afi ela borat per Na Mercè Tatjer per a la Barcelone ta, he optat p er a la uti
lització com a criteri de valoració econòmica el líquid imposable. 

Ja a primer cop d'ull de taca el predomini de propietaris p etits, un 54,2 o/o 
del total que pagaven entre 10.000 i 50.000 pessetes de líquid imposable, els 
qual s posseïen el 45,2 o/o de les finques d'Hos tafrancs, en proporció força equi
librada. Si compten també el que en podríem dir propietaris mitjans, amb 
un liquid imposable entre 50 i 100 mil pessetes, Ics proporcions són també 
equi librades, 18,6 o/o de propietaris que posseïen e l 19 o/o de les finques. Als 
dos extrems, en canvi, podem veure com e l que podria cons tituir un tipus 
dc propie tari marginal per Ja baixa val01·ació econòm ica dc ll urs finques for
mava un percenta tge força reduït, 9,3 o/o de tots e ls prop ietaris i un 7,6 % de 
les finques; d'aques t grup destacava un propietari , Maria Vicen te, que vivia 
a l carrer de la Unió, de Barcelona, que amb quatre finques no arribava a les 
10.000 pessetes de líquid imposable, ja que es tractava, com en el cas dels pro
pietaris de Gràcia que comentàvem més amunt, dc quatre de les finques del 
cap d'amunt del carrer de Leyva, de planta i pis, en un estat dc degradació 
m ol t evident. 

A l 'altre extrem, en canvi, en el que poden ésser considera ts com a pro
pietaris grans , que eren un 17,5 o/o del total , que posseïen el 27,9 o/o dc les 
finques, podem observar com m ajori tàriamcn t tots tira ven més a propie tari 
mitjà, amb una valoració del líquid imposable d'entre 100.000 i 500.000 pes
setes, essent només ci nc propietaris els que passaven del mig m ilió i en con
junt només tenien 20 l'inques. Podríem conclou re, doncs, que el predomini 
a Hostafrancs és de propietaris mitjans, qualificació que podríem es tendre 
als que tenen una valoració d'entre 10.000 i 500.000 pessetes, però seria ma
tilzar poc i a més la primera classificació ens permet de comparar amb la 
Barceloneta on des taquen molt e ls que Na Mercè Tatjer anomena propietaris 
marginals, denominació que li h e m anllevat, que tenen un líquid imposable 
fixat en menys de to .OOO ptes . Aquest grup representa a la Barceloneta el 
21,7 o/o dels propietaris i el 15,6 o/o del tota l dc les finques. Però a la Barcelo
neta també ha constatat Tatjer u na presència de propietaris grans molt des ta
cats, j a que amb un líquid imposable de més de mig milió de pessetes apa
reixen l' 1,4 o/o dels propietaris, que posseïen però e l 7,8 % de les finques. Trac
tant-se de dos barr is relativament petits, populars tots dos, molt relativamen t 
poc m és modern Hostafrancs que la Barceloneta, però a pareguts tots dos 
ex novo entre la fi del segle XVIII i començamen ts del XIX, la diferència és im
portant. Com veurem tot segu it, H ostafrancs no compta am b les grans em
preses indus trials de la Barceloneta, ja que «La España Industrial », que ben 
segur faria canviar e l panorama, toca el ba rri, però en resta fora; a més, e l 
fe t originalíssim dc la Barceloneta d'ésser un barri planiftcat és probablement 
Ja causa de l 'existència de grans propietats de tipus oficial o para-oficial, que 
no hi són en la m a teixa mesura a Hostafra ncs, a lhora que e l tipu de cons
trucció, sobretot de parceHa, ha a favorit al barri mariner l'aparici.ó d'habi
tatges de dimensions molt reduïdes i moll igua les a tots ells, fe t que dóna 
importància a aquests propie taris marginals. Per aquesta raó Hostafra ncs 
està mancat d 'aquestes podríem dir-ne excepciona litats, i considero que dóna 
un s resultats força representatius de qualsevol a ltre sector de Sants o del 
Poble Sec. 
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Ens hem referit diverses vegades a tot al llarg d 'aquest article als propie
taris petits i mitjans que constituïen la gran major ia, l'e lement característic 
del barri. En parlar de la morfologia urbana, la vis ió quedarà completada 
amb una anàlisi de les finques que majoritàriament posseïen: llurs dimen
sions, antigor i valoració econòmica. Passem a ra, doncs, a analitzar els grans 
propie taris, els que poden ésser agents decisiu s en la conformació passada, 
actual i futura del barri. De primer fem una primera selecció dels propietaris 
individuals, persones físiques o jurídiques, que figuren a les fitxes, segons la 
seva valoració econòmica i els percentatges de sòl i de superfície construïda 
que posseïen, percentatges sobre e l total del barri; aquesta selecció inclou, 
doncs, els primers trenta grans propietaris d'Hostafrancs el 1970: 

QUADRE 4 

Els p r imers trenta grans propietaris d'Hostafrancs. 

Líquid 
Nom del propietari imposable % sòl % cons. 

Ajuntament de Barcelona 2.882.728 4,3 5,0 
Motomóvil, S. A. 1.360.783 3,3 0,0 
Manufacturas Cermicas, S. A. ('') 793.373 4,4 2,4 
«La Caixa» 651.945 0,5 1,2 
Mestre Rovira, Germans 510.603 2, l 0,3 
Mestre i Ferrer, A. 481.273 1,0 0,2 
Herrero i Cuéllar, Francesc (*) 472.550 0,2 0,7 
Escolà i Adellon, Ramon (*) 470.625 0,5 0,8 
Cornet i Prat, Germans (*) 453.812 0,5 0,8 
Bisbat de Barcelona 415.068 0,9 0,5 
<<Hij as de la Caridad>> (*) 395.542 0,8 0,6 
Mañé, Anna 356.040 0,8 0,2 
Pagés i Farreny, Ramon (*) 344.906 0,6 0,7 
Rosell i Figue ras, Augus t 326.773 0,1 0,4 
Arrufí i Altés, Domènec 309.806 0,1 0,4 
Ros i Jordana, Vicenç ('') 305.701 0,5 0,6 
Palomera i Corrades, Joan ('') 303 .158 0,8 0,7 
Roig i Roig, Germans ('') 275.723 0,5 0,6 
Pérez i Bahima, Emília 267.863 0,3 0,4 
Santacreu, S. A. 267.802 0,5 0,2 
Vera i Eugenio, Josep (*) 263.912 0,3 0,4 
Martínez i Machón, Hermínia (*) 252.027 0,3 0,3 
Daura i Ferrer, Hereus 245.426 0,2 0,4 
Gromaches i Rius, Rosa 236.835 0,3 0,6 
Hierros y Aceros Moldeados, S. A. (*) 232.871 1,0 0,5 
Llaveria, Beatriu 228.291 0,2 0,4 
Leprevós, Germans ('') 226.386 0,8 0,5 
Pr ieto i Espeso, Anatòlia 222.107 0,6 0,4 
Ceravalls i Castañé, Germans 210.605 0,3 0,5 
Llorens i Vendrell, Joaquima (*) 204.917 0,1 0,3 

TOTALS 13.969.451 26,8 21,0 
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Podem veure, doncs, qui eren personalment el 5,4 % dels propietaris va
lorats pel 28,2 % del líquid imposable total del barri per posseir una mica 
més de la quarta part de Ja superfície de sòl to ta l. i una mica més també de 
la ci nquena part de la superfície construïda. Amb (*) hem assenyalat els pro
pietaris que residien a l barri , que eren gairebé la meitat, però que si hi des
comp tem les dues indústries i la comunitat r eligiosa a què hem fet referència 
diverses vegades, queden reduïts llavors a un 36 % d'aquests trenta. En con
trast, però, s'hi podria afegir que els propietaris que fi guren com un conjunt 
de germans o hereus, generalment algun viu sempre al barri . 

Hi hauria, doncs, un cert equilibri en aq uest sentit, si no fos que en rea
litat en aq uesta llista de grans propietaris no n'hi h a gairebé cap, ja que com 
hem vis t la propie tat d'Hostafrancs és força repartida entre els diferents 
propietaris. Efectivament, s i ho comparem amb la llista dels vint-i-cinc grans 
propietaris de la Barceloneta de Na Marcè Tatjer, podem observar com tots 
junts representen ja e l 47,5% del líquid imposable del barri , mentre que el 
primer p ropietari - la Catalana de Gas- posseïa ell sol un 27 % de la super
fície total, més que els p rimers trenta propietaris d 'Hostafrancs junts! És 
clar, doncs, aquest predomini dels propietaris mitjans que hem assenyalat, 
i que suposa aquesta repartició més gran que comentàvem; en efecte , els 
primers vint-i-cinc propietaris de la Barcelone ta tenen un líquid imposable 
que oscil-la entre els tres milions i mig de «La Catalana» i les 176.670 ptes. 
del que fa el número vint-i-cinc, que suposa que aquest darrer té un valor 
assignat que representa el 4,1 % del que té el primer. A Hostafrancs, en canvi, 
hem vist com el primer p ropietari no arriba als tres milions i el trentè encara 
supera , per contra, les 200.000 ptes.; el que fa el número vint-i-cinc, per a es
tablir la mateixa comparació, té un líquid imposable que és el 8,0 % del del 
primer, amb un ventall , doncs, molt m és tancat. 

De totes maneres, aquesta llis ta de propietaris que figuren nominalment 
a Ics fitxes d'Hisenda pot resultar un xic enganyosa respecte a la importàn
cia real dels grans propietaris. Per a in ten tar de corregir-ne els errors més 
grossos, he elaborat el mapa de contigüita t de la propietat d'aquells propie
taris que figuren amb més d'una finca, el mapa número 2. En ell, però, no he 
tractat úm sols d'assenyalar la possible contigüitat de les finques de cada un, 
s inó que he intentat també de recollir sota un sol concepte les propietats 
que clarament pod ien suposar-se que havien estat d'una família, per bé que 
de vegades és difícil de saber-ho, sobretot en el cas dels matrimonis. 

E l que és curiós respecte dels grans p ropietaris de la llista que h eu vist 
suara és que el primer, l'Ajuntament, lògicamen t no té cap finca contigua, 
per bé que sol tractar-se de finques força grans, com les escoles i caserna 
dels policies de la Plaça d'Espanya, el mercat, que ocupa tota una illa, o l'al
caldia, llevat de dues més pe tites. L'una, una caseta a la carretera de Ja Bor
deta, núm . 4, que la fi txa diu que és d'abans de 1936 i en realitat era de 
bastant abans, ja que es tractava d'una de les primeres cases del barri de cap 
a l 1850, que quedava enclotada respecte del carrer i que avui ja és enderro
cada esperant ésser lloc de pas d'una de les noves vies del pla com arcal ; 
l 'Ajuntament devia comprar-la fa poc, no sabem quan, ja amb aquesta fina
litat. L'altra és un solar m és petit encara, originat per l'alineació de la Gran 
Via a les «Manufacturas Cen'lmicas>>, la seu de la qual al mateix carrer devia 
comprar l 'empresa, restant com a públic només aquest t rocet marginal que 
en l 'actualitat sembla haver-se apropiat la immobiliària que urbanitza el solar. 

El segon gran propietari , la companyia immobiliària Motormóvil, posseïa 
tan sols un gran solar als carrers Tarragona-Mallorca-Riera de Magòria, que 
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avui ja és l'Expo-Hotel i la torre Catalunya, havent canviat totalment la seva 
fitxa cadas tral. EL te rcer gran propie tari , amb aquest c riteri integrador que 
segueix el mapa, seria l 'Església, s i haguéssim sumat Ics prop ie tats de l Bi sba t, 
de Les «Herma nitas» i de ls jesuïtes. Això, que socialment és impor tant, no ho 
he regi s trat ja que, malgrat que tot s iguin béns reli giosos, és evident que la 
unifi cació de centres de decisió no existeix, i, a més, l'orige n de Ics propietats 
tampoc és com ú. Així, les «H crmanitas» no su r ten a l mapa, ja que posseïen 
una sola finca, per bé que força gran. E ls jesuïtes s í que hi surten, ja que 
e l 1970 edificaven el nou edifici que ocupa dues finques en esca ire entre e ls 
carrers dc la Torre Damians i del Consell de Ce nt; si haguéssim comptat e l 
so la r dc «La España I ndus tria l», hi ortiria també e l gran so lar del cap d 'a
munt dc Torre Dam ians que els hi pe rtany per una combinació amb l'empresa 
a l 'hora de l'e ixampl a ment sobre la Rie ra de Magòria, ja en temps de Franco. 
E l Bisbat s í que h i surt amb una fin ca aïllada, l'escola parroquia l de l carrer 
de Leyva, i dos grups de du es contigües , l'un l'església de l'Angel i la casa 
rectoral, tot al llarg del carrer de Vilardc ll (i per cert la fitxa diu que l'es
glésia és d 'abans de 1936 i que té 4 m d'a lçada, co m s i no sabéss in quan foren 
cons truïdes Ics parròquies ni quines dimen sions tenen), i l'a ltre a l carrer del 
26 de Ge ner , amb una casa de llogue r i una anomenada << Orien tació Catòlica 
d 'Ofi cini s teS >>, J'OCO, escola paternalis ta per a noi es que treballen en o fici nes. 

De ls demés propie tari des taca sobre to ts la fa mília Piulachs, que en b ona 
part he pogut recons truir quan a lc finques que pos cïen el 1970 i que no és 
més que la res ta d'un patrimoni molt ex tens dc te rres d'Hostafrancs. Efec
tivame nt, e ls Piulachs, que me reixen ells sols una ga mma de l ma pa que co
mento, posseïen encara 21 finques a l barri, concentrades sobreto t en torn e ls 
carrers dc Sa nt Roc-carretera de la Bordeta, o n sabem que encara n 'havie n 
t ingut més, probabl emen t formant pa r t d'una antiga propieta t ru ra l. És curiós 
de veure , pe rò, com e n te nen també unes quantes escampades a rreu de l barri , 
el que de u ésser degut a Ics comp res fe tes pe r dife ren ts membres de la famíli a 
en inde pe nditzar-se'n e ls seus membres. Destaquen en aquest grup de pro
pietats di spe r es le finques que posseïen a l carrer d'Ermcngarda, j us tament 
en les pa rceHcs originaclc pel dessecament de la rie ra dc Magòria, quan << La 
E s paña >> va aconseguir l'esmentada a mpliació el 1944; apa re ixen a ixí lliga ts 
als jesuïtes i a la mate ixa fàbrica en aquesta operació, una mos tra més de 
la seva importància. 

Amb set finques o mé també des taque n e ncara la famíl ia Po ns, que pos
seïa un seguit de pe tits solars a l'illa compresa entre els ca~rers dc Leyva, 
Moia nès, Portugalete i 26 dc Gener, a part d 'alguna més de dis pérsa, tot plegat 
poc s ignifica tiu . Ramon Pagès, l'anti c fabri cant de pas tes de sopa de la Creu 
Coberta-To rre Damians, figura també en aquesta categori a amb les finques 
dife rents que componen la seva es tranya , per bé que gran fàb rica; ten ia en
cara una altra fin ca més amunt del carrer Torre Damians i dues de cont igües 
al can-er del rector Triadó, una de Ics qua ls, però, te nia documentació doble : 
una fitxa atribuïa la propie ta t a Pagès i una a ltra als laboratoris << LETI», que 
estan s ituats e n un s locals llogats una m ica més amunt de l carrer; resta, 
doncs , dubtosa la p ropie tat. 

Amb s is finques pod em observar la família Mestre, que al llis tat apareix 
en dues entrades, que posseïe n bo na pa rt dc les dues vores del ca r rer de 
Sant Pe re Abanto, obert fa relativament poc en te rres dc la seva propie tat. 
I a la mateixa categoria també els germans Leprevós, que, per bé que dom i
cili a ts e n una fi nca del carre r d'Ermengarda també seva, posseïen bona part 
dc l'illa s ituada entre els carrers Callao-Ermengarda-Llobet i Miquel Bleach , 
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en quatre finques contigües dos a dos però molt a prop les unes de les altres 
que també podrien r espondre a l'origen r u ral que ja assenyalava en el cas 
de la família Piulachs. 

F ina lment, amb una impor tànc ia menor, és clar, voldria destacar, però, 
e ls germans Corne t i Prat, que posseïen cinc finques contigües a l' illa com
presa entre la carre tera de la Bordeta , Moia nès, Portugale te i Joano t Marto
rell que l 'ocupen gairebé completa ment. La raó Guardiola, S . A., ten ia c inc 
fin q ues entre el carrer de Muntadas i la Creu Coberta, una de les quals ocupa 
exactament l'a nti c l lit de la r iera de Magòria , bé davant del carre r Joanot 
Martor ell , on tenien la fa rmàcia Guard io la i on avui jus tament s'aixeca Ja 
primera casa que «Núñez y Navarro» a ixecà a Hostafr ancs. Com a de tall 
anecdòti c hom pot observar també, vora les escoles de la plaça d'Espanya, 
tres finqu es contigües, una d'elles el cine ma «Arenes», d 'aquí la seva gran
dària, prop ietat encara dc Joan Palo mera i Carrades, e l nét del creador 
d'Hostafrancs que en aquests ma teixos solars aixecà l 'hos tal que donà nom 
a l barri (DURAN r SAN PERE, 1949 ; CARRERA S, 1974). Al carre r del Vidri ol hom 
pot observar també tres finques contigües i una a ltra b en a prop propietat 
de Llucia Porta i Es talella, que en té c inc, i j us tamen t són cases totes segui
des fe tes dc cop que recorden un xic una colònia indus trial. 

Dels grans propietaris de la lli s ta n 'he trobat uns quants, però n 'hi he 
pogut a fegir uns quants m és. No he parlat d'alguns altres, per exemple de 
la << Caixa», que té tres finqu es junte entre la Carre tera y Vilardell , on hi h a 
instaHades les seves o ficines al barri, més d ues finques més en dues canto
nades de la Gran Via. Tampoc he parlat dels industrials que apar eixen al mapa 
quan tenen m és d'una fin ca -cas de les «Ma nufac turas Cen:lmicaS >>- i sem
pre són contigües. L'empresa San tacr eu, que té un gran local de venda i ex
posic ió d'automòbils, nom és constitueix una sola fin ca, vora les dues que té 
Carme Foras tè i Pujet, al carrer de Tarragona-Eli seo, que denoten clarament 
una antiga a lineació rural. Per a acabar, dues famílies dc comerciants, l 'ele
ment caracterís tic de la Carretera, els Ros i els Ceravall s, avui entrecasats. 
Vicenç Ros era un immigrant provinent de Lleida que arribà els anys vi nt 
i s'est ablí en una botiga de confecció, a prop de l 'antic hostal, avui propietat 
del seu fill , juntament amb una altra finca tres números m és amunt i dues del 
carrer de Béjar. El s Ceravalls eren d'abans al barri , posseïen una b otiga-talle r 
de bótes de vi a Creu Coberta S, vora la plaça d'Espanya, que els hi fou ex
propiada arra n de l'exposició inte rnacional de 1929, i la trasllada ren al nú
mero 58, on encara és avui , en una finca contigua a una altra de seva que dóna 
al carrer del rector Triadó ; posseïen el 1970 a més d'una finca aïllada al carrer 
de la Torre Da mians i una altra a la Carre tera entre les propieta ts dels Ros 
i de Palomera, men tre que és dubtós d 'atribuir-n 'hi una altra de l'altra vora 
de la Carre tera al número 15, que figura a nom de Ceravall s, p el que les cinc 
finques amb què figura es comple ten amb una altra que posseïen a la ca r
rete ra de la Borde ta. 

L'ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT HORITZO TAL 

Entrem aquí en tota un a a ltra problemàtica sobre la propietat de carac
terí tiques ben originals i connotacions ideològiques diferents. Efectivament, 
la Revolució industr.ia l comportà e l trencament del modus de vida a les c iu
tals, fent que els treball adors artesanals deixessin de formar part de les ma
teixes cèHules d 'habi tació que llurs mestres, a ixí com to ta la clientela dels 
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servents. Els treballadors rurals que emigraven a la ciutat també restaven 
desarrelats de la seva casa i havien de cercar lloc per viure. En defini tiva , 
l 'inic i de l'habitatge com a mercaderia per a llogar o vend re, apa regué. Que 
aques ta és una qüestió central en l'inici de l capitalisme ho mostra la polèmica 
que a bans d 'acabar el tercer quart del segle X IX desplegà Engels con tra Prou
dhom i els proudhonians alemanys, especialment Sax (ENGELS, 1974), entorn 
al problema de l'habitatge. Penso que el tema de la propietat horitzontal 
apareix clar jus tament en aquest context; el capitalis me acabà adoptant en 
part les postures prou d honiancs to t menan t a l proletariat cap a l'acccsió a Ja 
propie tat dc l 'habitatge, a mb l'ànim de lliga r-lo, econòmi ca men t i socia l, i fent 
de l'habi tatge l'e ix central de l consumisme. Anglaterra i França, capdavan teres 
també en aquest aspecte, dugueren a la pràctica una política oficial en aques t 
sentit; a casa nostra l'admi ni st ració h a a nat molt en rera en aques ta qües tió, 
ll evat potser del moment dc l'accés al poder dc la pe tita burges ia a mb la 
Generalitat del 1931 i la po lí tica poc formu lada de la <<caseta i l'hortet» que 
volia lligar e l p roblema genera l de l'habita tge a un difós paira lisme català. 
Ha estat, done , la iniciativa privada la que s'ha encarregat d'estendre a casa 
nostra l 'accés a l'habitatge, i ha estat justament a través dels mecanismes de 
comunitat dc propie taris o propietat h oritzontal, com ho ha fet. 

Malgrat tot, però, les intencion s eren les mateixes, encara que la priva
tització de la in iciativa ha fet que l'ènfasi hagi estat posat més en e ls aspectes 
consum is tes del problema que en els d'integració social. És claríss ima en 
aq uest sentit la següent citació d'un raport d'un congrés de propietaris fran
cesos (França on els petits p ropietaris urbans i rurals formen l'espinada de 
l'Es tat) fet e ncara no fa dotze anys: <<Le propiétaire est, par son sens des 
rcs ponsab ilités, par sa mi ssion socialc, un supe r-citoyen. Alors pourquoi ne 
pa lui offrir unc deuxièmc voix dans le cadre d'un sys tème de vote multiple, 
e t pourquoi nc pas revenir à la conception du décret du 2 décembre 1852, 
ar ticle 6, et retircr le droit dc vote à tous ceux qui critiquent la propiété pri
vée ?» (BUTLER i No1 SETT E, 1977) . El tex t és ben clar en I 'expressió del pensa
ment de la França reaccionària que vol tornar al vot cen itari , p rac ti cat també 
a l'Es ta t espa nyol fins a la primera res tauració mo nàrqu ica, de 1874. 

L'accés a la propie tat horitzontal s'ha fe t gene ra lmen t a Barcelona dc dues 
maneres, per bé que m anquen molts estudi s. De primer, a partir dels anys 
1950, els propie tari s de cases antigu es, amb llogaters de molts anys, els comen
çaren d'empènye r a quedar-se llurs p isos, amb con dicions gene ralm ent avan
tatjoses, però que resultaven moltes vegades impossibles per a Ics c lasses 
populars . Més cap ací, a parti r dels anys seixanta, q ua n l'habi tatge ha esde
vingu t una mercade ria de les més cotitzades e n un m e rcat totalment ll iure, 
e ls constructors ofereixen als propietaris d'aixecar una casa nova amb força 
locals, a canvi d'un nombre indeterminat d'e ll s a conve nir en cada cas segons 
el valor del sola r. Aquest fe t és avantatjós pe r les dues parts que s'es ta lvien 
de mobil itzar el capita l cada cop més elevat que h a suposat la inflació de l 
sòl. Construc tor, sobretot, o propietari come rc ialitzen després aquests nous 
habitatges construïts. Totes dues vies han esta t seguides en el cas d'Rosta
francs i l'anàlisi de les dades de 1970 en revela els rastres d 'una i altra. 

Aba ns que res cal assenyalar que al barri hi havia 72 finqu es que eren 
en aq uest règim de propietat, e l que s uposa un 8,7 o/o del total, que agru paven 
1.168 locals, e l 19,0 o/o . Aquesta sola xifra in dica ja que les finques dc prop ie ta t 
horitzon ta l tenien e n p roporció major nombre de locals pe r terme m ig; 16,2 lo
cals per finca en comunitat de propie taris front a ls 7,4 que hem vist que 
tenia el barri de mitjana. Els propietaris e n aquest règim eren 875, nombre 
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força elevat i que suposa que el nombre de locals per propietari és molt més 
baix, 1,3 front a la mitjana general de 8,9 . Aquestes finques suposaven el 6,2 o/o 
dc la supe rfície total de solars, el 13,8 o/o de la superfície construïda i el 
19,3 o/o del valor cadastral. Tot a ixò són xifres gene rals que ja indiquen dc 
primer cop d'ull que la m ajoria dc finques en propie tat horitzon ta l ho han 
esdevingut pel segon camí que esmentava més amunt, ja que llur superfície 
construïda i va loració econòmi ca és més elevada que no li correspondria pro
porcionalment. Quant a l'ús, la majoria dels locals e re n destinats a l'habitatge, 
en un 89,5 o/o dels casos, essent la resta sobretot comerços i oficines i només 
s is locals figuraven com a des tinats a indústria. 

Per a veure la local ització d'aquc tes comunitats de propietaris dins del 
barri hom pot mirar el mapa número I, on figuren com a propietaris residents 
al barri, en la mate ixa finca, però dis tingits dels demés p e r la particularitat 
del seu règim. Tal com veiem per la proporció dc sòl que ocupaven, les di
mensions dc les finques de propietat h oritzon ta l eren reduïdes, llevat d'algun 
cas, com les dc la Gran Via, on eren més grans. La dis tri bució era força 
irregular; potser més abundants al ca pdavall de la Creu Coberta o amb una 
certa tendència a l'agrupament, essent rares les finques de comunita t de pro
pietaris que es presenten aïll ades o soles en una mateixa illa urbana. 

Respecte a l que més e ns interessa, els propietaris, cal assenyalar abans 
que res que hi h a 120 locals d'aquest tipus dels qual s no hi consta qui és el 
propietari, pe r tant cal uposar que e n realitat n 'hi hauria més de 875, i que 
només 38 fi guren com a arrendats, sempre en cases ve ll es i de pocs loca ls, 
cosa que e ns mou a pensa r que en real itat també n'hi ha d'haver m és d'ar
rendats dc loca ls que e ls propie ta ri s no indiquen. Erectivament, sobretot e n 
e l cas de Ics cases noves en què e ls amos del sòl reben uns quants locals 
a canvi , els hi solen des tinar tots o e n part a lloguer; també ho solen rer 
invers ionis tes corrents; per tant, trobem una pèrdua d 'informació a les fonts 
d 'Hisenda. 

Respecte a Ja supe rf.ícic construïda qu e posseïe n, c rida l'ate nc ió que un 
4,8 o/o de propie taris te nie n locals dc me nys de 40 m 2

, dimensions reduïdís
simcs. Un 31 o/o més en tenien entre 40 i 60 m 2

, x irra que segueix essent r e
duïda. Un 50,7 o/o posseïen ja locals mitjans d'en t re 60 i 100 111 2

, res tant un 
10,7 o/o que els tenien d'entre 100 i 200 m2 , i un 2,8 % que els ten ie n de més 
de 200 m 2 • Quant a la valoració econòmica succeeix ací una mi ca el que pas
sava a mb la propie tat vert ical, que e ls propietaris no són tan petits, o no hi 
ha propietaris petits en tanta proporc ió com a la Barcelone ta. Efectivament, 
Mercè Tatjer conclou que e ls propieta ris de prop ie tat horitzontal de la Bar
celoneta venen a ésser com e ls propietaris marginals de p ropie tat ver tical , 
ja que gairebé cap està valorat amb més de 10.000 pessetes dc líquid impo
sab le. A Hos tafrancs, e n canv i, per b é que n'h i ha ta mbé dc propi etaris petits, 
la proporció e ra del 69,8 o/o sobre el total de propie taris, i si ten im en compte 
que més dc les dues terceres parts d'aquests es taven entre les ci nc i les deu 
mil pessetes, el minifundi no és tan acusat. D'altra banda, és lògic perq uè 
hem vis t que partíem d'una infraestructura física de locals més grans ja 
d'entrada. Un 26,1 % més de tots e ls propietaris pagava quo ta sobre un líquid 
d'entre deu i vint mil pesse tes, i després ja nom és restava un 4,1 o/o de pro
pie taris q ue superaven aquesta darrera xifra. 

En relació amb el núme ro de local que posseïa cada propie tari, la majoria 
e n tenia un de sol, el 92,0 o/o; només 70 propietaris, el 8 % r estant, en tenia 
dos o més. D'aquests 70, quatre c inque nes parts tenien llurs locals a la ma
teixa fin ca, mentre que dc la cinquena part res ta nt 11 els tenien a. dues finques 
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diferents i 2 a tres finques diferents. La majoria, és clar, te nie n dos locals 
(un 5,5% dels propietaris que posseïa el 8,2 OJo dels locals), però n 'hi ha setze 
que en tenien entre 3 i 6 (1 '1,9 OJo del s propietaris que posseïa e l 5,3 OJo dels 
locals) i encara s is que en te nie n en tre 9 i 21 (el 0,6 % dels propie taris que 
posseïa el 7 ,3 OJo dels local s). Aquests darrers eren sobre tot companyies im
mobilià ries o cons tru ctores que encara no havien venut tots els locals de cases 
noves dc poc. Així trobem els Capdevi la, prop ie ta ris rurals d'Hostafran cs que 
conserven encara la masia , i tra nsportistes de materials per a la cons trucció, 
que han esdevingut ells m a teixos també con structors; i les companyies Ibusa, 
i «Construcciones Antonio Gutiérrez Ortega» a mb onze locals . No he pogut 
averiguar res sobre els tres que en tenen més, Joa n Vidal, Cons tantí Be ltran 
i Pere Galtex, amb 14, 19 i 21 respectivament, cap dels quals vi u a les ca ses 
o n fi guren com a propietaris. Els clos darre rs p odrien ésser in versors d'una 
ca sa nova de la Gran Via que encara no h aguéssin venut els pisos ; pot se r, 
però , com en el cas del prime r segurament, que tenia e ls locals e n una ca sa 
ant iga (la fitxa diu d'abans de 1930 i h a d 'ésser a ny sí , any no d'aquesta data) 
a la qual tampoc vivia, els tenen llogats, però sen se indicar-ho. En cap dels 
tres ca sos tampoc no he pogut sab er si ten ie n algun ll igam an te rior amb les 
finqu es. 

Respecte a l'ús dels locals segons e ls locals posseï ts, la majoria, és clar, 
cons titueix el g rup de propie ta ri s que tene n un sol local i destinat a habitatge; 
són 760 propie ta ri s, el 86,9 % del total, que e n conjunt posseïe n el 65 ,0 % dels 
locals . Hi ha també 61 propie taris q ue tenien un sol local des tin a t però a ne
goc i o in dús tria, que representaven el 7,0 % dels propie tari s i el 5,3 % de ls 
locals . El grup més nombrós res tant era el dels que posseïe n dos locals, un 
destin a t a ha bita tge i l'a lt re a negoci, me ntre que com hem vist els que pos
seïe n diversos locals eren des tinats m a jorità ri a ment a l 'habita tge. 

Finalment he pogut de tectar també que 17 d 'aquests propi etaris de pro
pie ta t horitzonta l ho eren també de propie tat vertical, e l que augmen ta la 
importància d'a lguns d'ell s; alhora ind ica també o bé que a lguns són antics 
p ropietaris de ls solars on hi ha les cases en règim de comunitat o bé que 
hi ha propie ta ris que també es ded iquen a la inve rs ió immobiliàr ia. De ls 17 
en destaquen individualment s is que sobrepassaven sumant to tes llurs p ro
pie tats les 100.000 pessetes de líquid imposab le; el primer, Francesc Castellví 
i Piulachs (altra vegada torna a so rti r la família en una derivació), que un int 
els dos t ipus de propietat esdeveni a gran propie ta ri a mb la seva fam íli a, so
bretot del sector del carrer Vil ardell , de l' ill a compresa e ntre aquest carre r 
i els de Moianès, Creu Coberta i Aguila. A continua ció , els Capdevila, de qui 
ja he parlat, que suman t tot el que posseïen el 1970 serien els propie taris 
que fi gurarien en el lloc v int-i-set en la llista de g ran s propietari s que he ela
borat e n el subaparta t anterior, i que confirma aix í l'origen rural de les seves 
propie ta ts i llur comprom ís important amb la u rb anització i nova cons truc
ció del b arri . A continuació vindria Francesc Moreno i Aguda, que només 
posseïa la casa on viu al carrer de Miquel B leach , m és un gran local de n e
gocis e n l'edifici de com unitat de propi eta ris del costa t de «Manufacturas 
Cen\mi cas>> . Després Ma ria Josa, domic iliada a la ronda del General Mitre, 
que tenia d iverses propie tats al carrer Lcyva (en propie tat vertical a l'illa 
de l'església) i a la Creu Coberta , d isperses, i al capdamunt de Leyva, t a mbé 
en propietat horitzontal. Fina lment, sur t també la famíl ia Tomàs, sob reto t , 
Josepa, que viu a S ants , que té dos locals contigu s en propie tat vert ical a 
Moia nès-Creu Coberta i 15 locals de comunitat en l'edifici de la cantonada 
Moianès-Portugalete. Podem concloure, doncs, que e n les fa mílies m és grans 
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propie tàries es troben ras tres d'antigues propietats rurals i que tant en 
aquests casos corn en els demés, de propietaris sense antigues possessions, es 
regi s tra una tendència a invers ions immobiliàries per part de la petita oli
garquia del sòl d'Hostafrancs. 

Perquè totes aquestes dades no poden fer oblidar que la majoria seguien 
essent propi etaris petits i mitjans, que responien a les caracterís tiques d 'un 
barri ant ic, de propie ta t força regularment repartida, pe r tant sense massa 
pode r de decis ió (CARRERAS, 1980), característiques que són les mateixes que 
s'albiren per tot Sants o pe r la Borde ta o pel Poble Sec. Cal tenir present 
a més que, pe r bé que ben probabl ement no canviaria massa la s ituació, quan 
h em parlat de propieta ris nomé ens hem referit a ls de finques del barri 
d'Hostafrancs, ja que hem partit de l'anàlis i d 'aquestes finques, i no sabem 
quines propietats puguin ten ir aquests mateixos o d'altres e n d'altres ind rets 
de la ciutat o de Catalunya. Si comparem com he fe t fin s ara la s ituació de 
la Barceloneta i d'Hostafrancs, hem vis t que poc va riaria l'ho ritzó general, 
j a que només he trobat un propie tari de finques d'Hostafrancs que res idís 
a la Barcelone ta, mentre que Na Me rcè Ta tjer en Ics seves finqu es no va 
trobar cap propietari res ident a Hos ta fran cs. Dc totes ma neres, és una limi
tac ió que no cal oblidar a l'hora de treure conclusions i que e ns empe ny a fer 
noves recerques (HABSBURCO, 1980; S EGURA, 1980; GEOTOP, 1980). 

L'ESTRUCTU Ri\ DEL PARC IMMOIHLlARI 

Ja he m vis t corn del fitx er dc la contribució territorial urba na podíem ex
treure tota una colla d'informacions de base sobre les característiques del 
parc immobil iari ci 'Hostafrancs e l 1970, ja que dit fi txer e ra dc base terri
torial. Ja n'he comenta t a lguns dels seus aspectes, genera ls i més particu lars, 
en analitzar l'estruc tura de ls propie taris. Es trac ta ara dc fe r e l mateix, però 
a la inver sa; d'aquell es caracte rís tiques ge nera ls sobre e ls propi etaris que 
a nàve m deduint, cx treurc 'n ara l'impacte sobre el sòl hos tafranquí i la basc 
ma te rial en què es sus tenten. També, doncs, farem re ferè ncia ací a ls aspec
tes dc la propietat del sòl, però des del punt de vista d'aquest sòl i de les 
condicions en què ha estat pa rccHat i cons truït. 

Hom ha vist allà e ls aspectes més genera ls sobre les 822 finques dc les 
quals hi ha informació opera tiva, a les quals correspon una superfície mit
jana de solar de 328,6 rn2 i 749,3 m2 de superfície construïda, a mb 7,5 locals 
cada una de promig i una valoració del líquid imposab le també mitjana de 
60.259,8 pessetes. Hom ja ha assenyalat que la Barcelone ta te nia una major 
extens ió tota l i major nombre de locals, pe r una superfíc ie cons truïda me
nor, i per ta nt les valoracions econòmiques també infer.iors. Referit tot a 
xifres mitjanes, la Barceloneta només supe ra a Hostafrancs quant a l nombre 
de local s per finca, ja que la superfície mitjana dc solar era 288,9 m2 i Ja 
construïda dc 586,3, men tre el líquid imposable promig pujava a 43.641 pes
setes. Hom ha vis t també que bona part d'aquestes dife rències e ren fona
mentades en la presència a la Barceloneta d'uns solars traçats en la planifi
cació de l segle XV IH i posteriorment compartimentats (TATJ ER, 1973) qu e han 
originat una infraestructura dc molts local s dc pe tites dimensions que sus
ten ta a una gra n capa dc propietaris petits, marginals i tot, mentre que d'al tra 
ba nda existeixen també un pocs pro pietaris dc grans proporcions en tots 
els aspectes . Hostafrancs e n canvi presentava menys oscil·lacions respecte de 
les seves mitjanes. Anem ara a estudiar-les en deta ll. 
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Primer de tot considero les fi nques segons la superfície de llur solar, de 
la qual no n'he fet cap plànol ja que qua lsevol dels altres lògicament alhora 
que ex pressa un concepte , dóna també aques ta informació de base. En canvi, 
pot ésser útil d'analitzar els resultats del següen t quadre-resum. 

QUADRE S 

Classificació de les finques d 'Hostafrancs segons llur supe rfície de solar. 

Superfície del solar Prop. V ert . Prop. Hor. Total % 
m2 Tot % Tot % Tot % P.V. P.H. 

Me nvs de 100 71 9,S 8 11,1 79 9,6 89,9 10,1 
De 100 a 2SO 430 S7,3 39 S4,2 469 S6,6 91,7 8,3 
Dc 250 a SOO 167 22,3 23 31,9 190 23,0 87,9 12, l 
De 500 a 7SO 38 S, l 1 1,4 39 4,7 97,4 2,6 
De 7SO a 1 .000 14 ] ,9 14 1,7 100,0 
De 1.000 a 5.000 27 3,2 1,4 28 3,4 96,4 3,6 
Més dc 5.000 3 0,3 3 0,3 100,0 
No cons ten 6 0,7 

TOTAL 7SO 100,0 72 100,0 828 100,0 

FONT: Elaboració pròpia. 

S 'a precia claramen t, doncs , com predominen els solars q ue pod ríem con
sidera r mitjans, ja q ue ga irebé les quatre c inquenes parts de les fi nques 
d'Hostafrancs tenien en tre 100 m 2 i SOO m 2 • Mitjans si més no compa rat 
amb la Barceloneta, que potser cons titueixi un cas ex trem, però on aquest 
ma te ix tipus dc solar només representava un 30% de totes les fi nques, men
tre que un 6S,8 % tenien menys de 100 m 2 , prop de les dues cinquenes parts 
de ls qua ls encara tenien menys de SO m 2 • A Hostafra ncs, en canvi, podem 
veure com el percentatge de so lars pe ti ts era força més reduït. De finques 
amb menys de SO m2 només n'hi havia divuit , essent la majoria d'elles agru
pades al capdamunt del carre r de Leyva i a l carreró veí de Mir i Giriber t, 
darrera de l 'edifici de les escoles de la p laça d'Espanya, que les amaga tot 
fent d'edifici pantall a en aquest cas. 

Quant a les finqu es de solars grans, a Hostafrancs representaven u na mica 
més de la desena part enca ra del total. La més gran era la de «Manufacturas 
Cenímicas» ,seguida del solar de «Motormóvil» al capdamunt del carrer de 
Tarragona i d'una finca a mig ed ifi car del carrer de Sant Pere Aban to, que 
e ren les tres úniques que sobrepassaven els S.OOO m 2

, la primera amb més 
d'onze mil. 

E l que sí és fo rça s imilar a l cas de la Ba rceloneta és la dis tribució d iferent 
que podem observar entre les finqu es de propie tat vertical i les de propietat 
horitzontal, quan t a l'extens ió de l solar. Efectivament, en ambdós casos la 
gran majoria de finques que e ren en règim de comunita t de propie ta ris eren 
pet ites o mitjanes; el 97,2 % en e l cas d 'Hostafrancs t enien m enys de SOO m 2 , 

e l 99,4 % en el dc la Barceloneta. Això suposa que la majoria de finques que 
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són en aquest règim provenen del p r imer camí del qual parlàvem al p rimer 
capítol d 'aquesta segon a part, és a dir, són .finques antigues, q ue la dècada 
dels cinquanta començaren d 'ésser venudes pe ls seus amos a ls antics lloga
ters, ja que són les m és pe tites. En canvi , les de nova cons tr ucció, de pro
porc ions ja més gran s, apareixen encara poc, una finca a Ja Barcelone ta , dues 
a Hostafrancs, totes dues a Ja Gran Via i acabades d'edifica r després de 1960. 
De l'any 70 cap ací n'han aparegudes moltes més d'aquestes !i nques de nova 
construcció en règim de copropietat; per exemple, i per ci tar un cas que ja 
he comentat, Ja de «Núñez y Navarro» de la Creu Coberta, 130, que a les fitxes 
del cadas tre encara apareixia amb l'edifici <<v uit-centis ta>> de la farmàcia i e ls 
tres pisos de la família Gua rdiola; però de casos semblants avui e n trobaríem 
molts més i dis tribuüs fo rça regularment per tot el barri. 

Un major apropament a la realitat morfològica del barri en s el propor
ciona la consideració de Ja superfície construïda que posseeix cada finca, que 
ve a ésser com la introducció d 'una te1·cera di mensió a l p la que he analitzat 
fins ara. Hom pot apreciar to t seguit com de les tres finques de solar més 
gran, dues res ten ja eliminades, per no ésser const ruïdes to talmen t o en part. 
Amb més de 10.000 m 2 de construcc ió apareixen les finques que ja hem vis t 
entre les grans, la de << Manufacturas Cen1micaS>> i la de comunitat de pro
pie ta ris que l i és veïna; a més dels ed ificis d'escola i caserna de la p laça 
d'Espanya, els antics ho te ls de l'exposició internacional dc 1929 de l'arq ui
tecte Nicolau M.a Rubió i Tudurí, que cons titueixen una so la finca. 

D'entre 5.000 i 10.000 m~ de supe rfície construïda figure n només dues fin
ques, l 'una és una altra de propietat horitzontal, a la Gran Via, i la segona 
l'alca ldia, que constitue ix una sola finca juntament amb l'escola mun icipal, 
edifici que fou cons truït el 1895 per Jaume Gustà i Bondia. D'entre 1.000 i 
5.000 m 2 són ja m és les fmques exis tents, 157, és a dir, un 19 o/o del to tal; 
dominen en aquesta ca tegoria e ls solars grans, que encara que tinguin pocs 
p isos, assoleixen sempre una gran supe rfíc ie cons truïda; de totes maneres, 
però, també hi apareixen alguns solars pe tits , el que indica una considerable 
elevació de la cons trucció en aques ts casos. D'entre 300 m " i 1.000 m " apare ix 
la majoria d'edi ficis d'Hostafrancs, en concret 478 finques, e l 57,8 o/o del to
tal; cons titueix el grup dominant i més heterogeni ja que en finques de solar 
petit poden s uposar u na proporció d'edificació considerable, mentre que en 
solars m és grans poden tenir les caracterís tiques contràries. Finalment, el 
grup que és més s ignifica tiu és el d'aq uelles finques que tenien menys de 
300 m 2 de construcció, q ue representaven encara una c inquena part de totes 
les del barri; efectiva ment, amb tan poca proporció de superfície construïda 
apareixien ja la majoria de cases més a ntigues del ba rri. Constituïen una 
agrupació important al sector d 'entre la Gran Via, Creu Coberta i Sant Roc, 
sobretot als carrers de Leyva i del Vidrio l, i una a ltra pe ls volts de la p laça 
del Sol (oficialment d 'Erenni), nuclis que com he escri t en un altre lloc 
(CARRERAS, 1974) corresponien als sectors d 'habitat subin tegrat del barri. 

De tota manera, Ja disparitat que ho m observa entre ftnques pertanyents 
a un mateix grup, .indica ben clarament q ue la superfície cons truïda ¿s u na 
mesura de la tercera d imensió que buscàvem, pèro no la única, ja que l'alçada 
dels edificis ha d'ésser en definitiva la mesura més acos tada a Ja realitat. De 
la dada concreta d'alçada de Ia façana, que figurava en les fitxes de la con
tribució que he consultat, n'he hagu t de prescindir ja que en un percentatge 
elevadíssim de casos era incorrecte o no quedava clar com mesurava els ed i
ficis formats de diversos cossos. He rebutjat, doncs, l'a lçada de Ja façana, i l'he 
substituïda per una altra dada igualment vàlida i més precisa que és e l 
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nombre de plantes cons truïdes e n cada finca ; com ja he dit, hi m anca aques ta 
informació sobre 10 finques. De la majoria resta nt ho m pot observar com 
els edificis d 'una sola planta e ren majoritària ment solars grans que corres
ponien a naus des tinades a l que e l fitx er anome na «negocis>>, ço és, m agat
zems, estables (els del ca rrer dc Tarragona ja desapareguts), o na us indus
trials. Aquest gmp de finques d 'una p lanta, que re presentava 1'11 ,2 % de l 
to tal, inclou també l'església de l'Àngel, la nau de la qual, és clar, té una sola 
planta, i que com he comenta t abans, la fi txa li a tribueix 4 m d 'a ltura ta n sols 
i la data d'abans de 1936. D'abans del 36 sí que ho és, és dar, i d'abans dc 1900 
també, i e ncara que no és la ca tedral de Chartrcs, ni tan sols Santa Ma ria 
del Mar, és evident que més de 4 m d 'altura sí que e ls té , sense necessita t dc 
comptar e l campanar ni la cúpula. Ja he advert it que les dades d 'altura 
eren de maltlar; si pot equivocar-sc un capellà, que en alguns temps h avien 
estat gairebé e ls únics erudits locals, quan més no s'equivocaran els demés 
particulars, que sempre, és clar, poden pensar a més que reduint m etres 
estalviïn impost. De to ta ma ne ra, cal recordar que e l cadas tre fou encarrega t 
a una empresa privada, que rebé m olts diners a canvi d 'un s istema prou 
sofis ticat de l qual hom podria esperar s i més no una major eficàcia. 

H om pot observar com després apareix una gran qua ntitat de finques dc 
dues p lantes, que representen una mica més de Ja c inquena part de totes les 
finques d'Hos ta francs. En aques t grup són classificades algunes grans ftnques 
com el mercat, un tros del qual hostatja en un segon pis les seves ofi c ines, 
o com e l cine «Arenes», el que s ubs ti tuí l 'antic h osta l d '<<Hos tafrancs» t erme
nejant el pati de les escoles i l 'aparcament dels polic ies; o alguna indús tria, 
com la fàbrica de balances i bàscules << Arisó Mo ix», a l car rer d 'En Muntadas, 
davant de << La E spaña Industrial>>, a més d'alguns magatzems i locals esparsos. 
La gran majoria, però, especia lme nt les finques peti tes i mitjanes, cons tituïen 
la representació del tipus dc co n trucció popular, dc casa obrera d'R os ta
francs, com la de Sants o de la Bordeta del vu it-cents, la casa tradic io nal. 
Aquestes cases repete ixe n durant Ja passada centú ria aquelles que descrivia 
Joan Mas e l 1787 a la Carre te ra de Sants : << Quasi todas las casas son de un 
solo piso, su fabrica es de cal y piedra dc Monjuhí; es ta piedra, la cali dad 
de la cal y la a rena con q ue se amasa hacen Ja obra muy buena, y de m uch a 
duración; a unque Jas casas no tienen mas que un piso, tien en todas Jas co
modidades, pues el suelo de toda es ta bien enladri llado, en él tie ne cada una 
cocina, cornedor , p ozo, es tanque pa ra lavar, pescbre, bodega las que la nece
s itan, y quasi todas borno para coce r el pan. Dc modo q ue e l primer piso sólo 
s irve p a ra dormir y ten er guardadas en a rca s o cómodas las ro pas, y de màs 
a lhajas; todas son muy limpias y blanqueadas, y aunque s in riqu eza decentc
mente adornadas.» Cases, doncs, de pedra, dc durada i senzillesa, d 'un sol 
pis, classificades segons el nostre còmput com de dues plantes, q ue en u na 
p ublicació oficia l de l 1951 m eresqueren el qua lificatiu de << de esti lo pueble
r ino» i el d '<<as pecto anacróniCO», senyal que devien ésser encara m és abun
doses que e l 1970 i molt m és enca ra que avui . Ca es sòlides, que han perdurat 
més d'un segle si llurs propieta ri s no se sen tire n preocupats de !'«aspecte» 
ni de les rendes afegides que hi p odie n treure; cases dc dues plan tes, a mb 
una gran p ortalada al carrer p er les cava ll er.ies a ba ns, moltes avui conver
tides e n bo tigue tes, com la neca oberta fins fa poc (ben anacròn ica per ce rt ) 
de la Creu Coberta, 26, propie tat dc Santiago Ce ravall s, e l fabri cant de bó
tes de vi, únic element que pod ia fer reviure l'aspecte de quan ten ia a l cos tat 
l'hostal d'En Carrades. Cascs que al pis de dalt o no tenen balcó, o s i el tene n 
a mb prou feines sobresurt dc la ra tlla de la paret, cobertes de teules i moltes 
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dc les quals conse rven e ncara la cana l dc recollir l 'a igua de pluja per a a li
menta r el «pOu » dc què parlava Joan Ma . 

Aquesta casa trad icional obrera apareix concentrada on hom veia les con
centracions d'edificacions de menys de 300 m" de supc t·fície construïda, ja 
que a més d 'ésser baixes, no solen ocupar tot el sola r , s inó q ue deixen un 
espai, normalment als darreres, com a pat i o hortet. Efectivament, apareixen 
a l carrer de Leyva i al carrer del Vid riol, una mica aquí i a llà a l llarg de les 
dues carre teres, de la Bordeta i de la Creu Coberta enca ra, i pels volts de 
la plaça del Sol. Algunes avui ja no exis te ixen, com el grup que el 1970 apa
re ixia a la cantonada de ls carrers de la Torre Da mians i del Forn, a l bell 
mi g d'aquesta plaça del Sol. Aquest grup dc cases, com algunes a ltres d'aques t 
tipus, són de petits propietaris de fora del barri , d'alguns de ls quals ja he 
parlat també que posseïen els grups dc Vidriol i del capdamunt de Leyva. 
Pod ria tractar-se de famílies de treba lladors de «La España>> q ue en un mo
men t donat, potser fin s i tot en la seva jubilació forçosa pe l ta ncament de la 
fàbrica, pogu e re n anar a residir a a lgun pis en millors condicions i arrendaren 
les a ntigues cascs a nous vinguts amb possibili tats econòmiques menors. Po
dri a tractar-se també d'antics petits propie ta ri s rurals, d 'algun horte t o s i
milar, que aprofita ren la urbani tzació general per a a ixecar casetes dc lloguer. 
Podria ésser que totes dues raons exp liq uessin un s casos o a ltres, o que fossin 
causes que no se'ns acut dc pensar; e l cas és que a aquests p e tits propietaris 
qua lsevol oferta els hi ha d'ésser temptadora per a desprend re's d 'unes pro
pie ta ts avui ben segur poc rentables, a mb les quals b en pocs lli gams senti
mentals deuen m an ten ir ja. 

Les cases de tres plan tes e ren força abundants, però menys que les dc 
ducs, ja que només n'apareixien un 14, 1 % del total. En aquest grup hi havia 
le gra ns indús t ries, que en alguns de ls seus locals posseïe n aquesta a lçada; 
és el cas de «Ma nufacturas CeramicaS>> i dc l'«HAMSA>>, pe r exemple. Entre 
qua tre i cinc plan tes te nien un a ltre 28,3 % del total dc finques d ' Hos tafrancs, 
concent rades de manera quasi exclus iva a tot el llarg de la Carretera, que 
actua a ixí, en cara que dc manera un xic a te nuada de ca rre r-pan ta lla, d'acord 
a mb e l preu més e levat del sòl, lògica me nt. 

Finalme n t, les finques que tenie n ed ifici s de s is plantes o més eren normal
ment de solars reduïts q ue intentaven així rendabili tzar lc seves dimensions. 
Cons tituïen encara un gru p dc 203 fi nq ues, e l que representa gairebé la quarta 
part del total. E l composaven a lguns so lars gra ns, com e ls ja cita ts de les 
escoles i caserna de la plaça d'Espa nya, o e ls dc comun itat de propieta ri s de 
la Gran Via ; la res ta respon bàsicament a l tipus que menc ionàvem ab ans, des
tacant sobr e tot e l solar estret de la vo ra de I'Angel, els ba ixos del qual con
te nen una empresa dedicada a la refrige rac ió, mentre que les de més de c inc 
p la n tes eren destinades a locals dc lloguer. 

Un element que no apareix tan cla rament, però que pot ésser detecta t, és 
la dis tribució diferent que apareix e n els edific is i llur nombre de pla ntes se
gons e l règim de propie ta t a què e ren sotmesos, ve rtical o horitzon tal. Efecti 
vament, els edificis dc comunitat de prop ie ta ri s comencen d'aparèixer només 
a partir dels que tenien tres p lantes (un 9,7% del total dc finques en aquest 
règim) i augmenta regula rment a mesura que a ugmenta e l nombre de pla ntes. 
D'aquesta manera u n 36,1 % dels edi fic is de comu nitat de propietaris tenia 
quatre o cinc plantes, i el 54,2 % restant e n tenia sis o més. Això fa que la 
proporció d'edificis d 'un i a ltre règim augme nti a mb e l nombre de les plantes. 
Aixi, si d 'una i dues plantes no n'hi havia cap de com unitat de propietaris, 
dc tres p lantes ja e ren un 6,1 %, dc q uatre i cinc 1' 11 ,3 % i de s is i més a rri-
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baven ja gairebé a Ja cinquena part amb un 19,2 o/o. Aques t fet, que no deixa 
d'ésser curiós i un xic ambigu, indica s i més no Ja tendència a l'augment de 
les finques en comuni ta t de propietaris, tendència que es revela paral·lcla a la 
dc cons trucció cada cop en més alçada dels ed ificis d 'habitatges. 

Una altra dada molt significat iva dc cara al coneixement de la morfologia 
del barri és la data de construcció dels edificis. Les dades que inclouen les 
fitxes són força importants en un fitxer d'Hisenda, ja que l'antiguitat d'una 
edificació és un dels elements importants a l 'hora de la desgravació; per tant, 
d'entrada, devíem atorgar-les-hi força confiança. Com ja h e comentat diverses 
vegades, aviat es desinflà aquesta confiança; per sort coneixíem prou el barri 
i la idiosincràcia del país per adonar-nos'cn, i no caure en conclusions peri
lloses i precipitades. Efectivament, d'entrada trobem ja 7 fitxes que no n 'in
diquen cap de data; això és poca cosa j a que només representa un 0,9 % de l 
total. A m és, però, a 410 la data és indicada amb imprecisió forta, assenyalant 
només <<ab ans de>> un a ny determinat; e ls que assenyalen que són d'abans 
de 1900 considero que són ja prou precisos perquè l'antiguitat ja és important, 
descomptant-los doncs, encara en resten un 39,2 % del total de finques que 
indiquen que són d'abans de 1930 o dc 1936 (d'abans de la guerra civil, en 
paraules corrents). En aquests casos la imprecisió és molt gran; hem vist ja 
que era el cas dels edificis de l'ajuntament i del bisbat, jus tament els més 
fàcils de datar ja que són pràcticament els únics edificis nobles del barri, 
l'arquitecte dels quals és conegu t, a ixí com fins i tot les dates de posada dc 
la primera pedra i de la inauguració; una mostra més de la desídia dels ad
ministradors tradicionals d 'aquest país. Corregir aquests casos més barroer s 
era relativament fàcil , però és ben segur que molts d 'altres deuen estar equi
vocats, és clar, i no hi he pogut fer res més que ésser-ne conscient. De la 
data representada sempre he escollit la dc cons trucció i no de reforma, ja que 
el que ens interessava era de copsar les fases de la formació del b a rri ; aquest 
és el cas, per exemple, de l'edifici de les <<Hij as dc la Caridad>>, que fou bastit 
el 1876, però que ha estat totalment reformat el 1965 i podria, doncs, xocar 
a qui el veiés en l 'actualitat que ofereix .l'aspecte magnífic, típic d'aquest tipus 
d'escoles de monges. Els edificis dels Piulachs i dels Guardiola, que ja h e citat, 
constr uïts sobre el llit de la r .iera de Magòri a, dessecada el 1941, figuren com 
d'abans de 1939 i de 1900! 

Fetes aquestes observacions, puc comentar com gairebé tot el barri ha 
estat construit abans de 1939, e n més de les seves quatre cinquenes parts, tal 
com correspon a un barri rela tivamen t modern com aquest i que cresqu é 
a l'impuls de l 'impacte dels vapors. A la Barceloneta, barri més antic i con s
truït pràcticament d 'un cop per la ini ciativa pública, l 'antigor del parc immo
biliari és més for ta encara, ja que segons Na Mercè Tatjer un 90% de les edi
ficacions dataven d 'abans de 1939. 

Respecte a les cases edificades després de la guerra dels tres anys, hom 
pot observar que a Hostafrancs les a ixecades entre 1940 i 1959, data que h em 
escollit perquè és e l símbol d 'un de ls canvis socio-econòmics més importants 
de l'Espanya de la postguerra, ocupen un paper força marginal. Efectivament, 
són 46 edificis, que representen un 5.7 o/o del to ta l, i que llevat d'a lguna ex
cepció com el garatge de la Gran Via-Borde ta i de Ja casa de vuit plantes que 
li fa costat, es tracta generalm ent de solars petits. El període següen t, en 
ca nvi , l'ectificació augmentà; són ja Sl les cascs fe tes, un 6,2 % del total, e n un 
lapse de temps més breu, el que suposa doblar el r itme de construcció anual. 
Si hi poguéssim afegir les reform es fetes i les noves ed ificacions at ribuïdes 
a èpoques anteriors, potser aquestes proporcions variarien. En tot cas, però, 
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per regla general el edifi.cis m és recents ocupen solars mé grans, m entre que 
llur distribució és pro u irregular com per a anunciar que l'hora de la reno
vació h a arriba t p er a tot el barri, lleva t però dc la Carre tera, on e ls preus 
del sòl frenen aques ta renovació espontània sinó és, com hem vist al gran 
capital, en el cas que com en tàvem de << Núñcz y Navarro>>. 

Un dels fac tors que també apuntàvem diverses vegades i q ue potser en 
aquest concepte de la data de la const rucció, com a veritable h is tòria edifica
tòria de l barri, hom pot ap reciar c larament que és l'absència gairebé total 
dc la iniciati va pública. Lleva t de Ja urbanització puntua l de la plaça d 'Espa
nya per a l'Exposició universal de 1929, cap operació p la nificada no ha a fectat 
e l barri , ni Ja mateixa Ex posició, e ls locals de la qua l li eren tan veïns. No 
hi ha operacions d 'obrir carrers des del nou traçat de la Carretera, a fina ls 
j a del segle xvnJ, fin s a l'obertura dels carrers de Madrid i del Cinturó dc 
Ronda e ls anys seixanta d'aquest segle, i Hostafrancs en resta tota lmen t 
a ll unya t a m és d'aquestes operacions recen ts. El barri ha es ta t format pe l 
joc <<l liure >> del merca t capitalista, sense re tocs ni intervencions. No apareixen 
ni tan sols intc rvenc ion de les empreses indus trials en la formació de barris 
o de grups dc cascs tan sols per a ls seus treballadors. A la Barceloneta, Mercè 
Tatj cr, que ha assenyala t l'absència també de const rucció d'habitatge pe r als 
treba lladors, lleva t d'un p eti t dub te respecte d 'una casa propietat dc la 
FECSA, r egis tra en canvi l'obertura del carrer dc l 'Almira ll Cer vera i del Pas
seig Marítim, abans és clar d 'aparèixer a l'hori tzó el pl a de la Ribera. A Ros ta
francs res de tot a ixò no ha jugat: l'o ligarqu ia local ha pogut ga ud ir de tota 
l'autonomia que li permetia la força del seu capita l. Per al conjunt dels barris 
dc Sants, d 'Hos tafrancs i de la Bordeta, Ics dues operacions que comentava 
ón m assa poc en comparació a llu r importància i en to t ca han es tat fetes 

QUADRE 6 

Da ta de cons trucció i nombre de p lantes de les finqu es d 'Hostafrancs. 

Abaus 1900 1900-1939 1940-1959 1960-1970 
N. 0 de Tola/ No 
plantes finqu es T % T % T % T % cons ta 

1 91 14 7,1 71 13,8 4 8,7 2 3,9 
2 166 46 23,2 110 21 ,4 s 10,9 s 9,8 
3 115 33 16,7 68 13 ,2 6 13,0 8 ] 5,7 
4 112 40 20,2 61 1 1,9 8 J 7,4 3 5,9 
s 11 9 36 18,2 66 12,8 12 26,1 s 9,8 
6 84 17 8,6 54 10,5 s 10,9 8 1S,7 
7 74 8 4,0 56 10,9 2 4,3 8 15,7 
8 32 4 2,0 20 3,9 2 4,3 6 11 ,8 
9 6 s 1,0 1 2,2 

10 4 2 0,4 1 2,2 1 1.9 
11 3 3 S,9 

No c. 10 0,2 2 3,9 7 

TOTAL 816 198 100,0 Sl4 100,0 46 100,0 SJ 100,0 7 
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sobre tot per a re forçar la ini ciativa pa rticular encara. El m o tor únic de Ja 
con s trucció ha es ta t l'afa ny estètic o l'obtenció dc rendes de ls p rop ie taris 
dels edificis . 

Per a comple ta r aquests aspectes q ue he comen tat fins ara , és força acla
ridor de fer una combmació de Ja informació sobre da ta de la constr ucció 
i sobre nombre de plantes edificades per tal de veure s i hi existeix a lguna 
correlació, combinació que presento en e l quadre nú m. 6. 

E l quadre p er si mateix és prou expressiu de l que h a es ta t dit fins a ra; 
mentre les cases da tades a ba ns de 1900 presenten percentatges s uperio rs a l 
10 % en les que tenen entre 2 i S pisos, Ics del p eríode 1900-1939 h o fa n e n les 
d ' l a 7 i les del període següent entre les de 2 a 6; e n canvi, e ls darrers de u 
anys n omés ho fan les de 3 i les d'en tre 6 a 8 plantes. Una clara progressió, 
ben lògica d 'altra banda, cap a la con s trucció en a ltura, que ser ia més mar
cada si no exis tissin els error s i imprecis ions en la datació que ja he asse
nyalat. 

També pot servir a completar aquesta vis ió mo rfològica del barri d'R osta
francs una anàlisi breu dels locals que contenen aquests edific is cada cop 
m és definits . Un 9% de les fi nques teni en un sol loca l, mentre un altre 38,7 % 
en tenien entre 2 i S; és a dir que gairebé Ja m eita t de les finques d 'R osta
francs eren de p ocs locals, per b é que ja h e assenyala t a bans que aques t 
con cepte és equívoc, s i m és no pel que no fa r eferència a locals destinats a 
h a bitatge, que llavors ve a ésser un s inònim de pis. A l'alt re extrem només 
un 1,4 % de les finques posseïa més de 30 locals , xifra q ue sol ésser la m itjana 
ha bitual dels blocs de cases modernes . Tota l'a ltra me ita t de les finques eren 
de les caracterís tiques mitj a nes que tantes vegades h e esmen tat. Quant a Ja 
distribució segon s el règim de p ropie tat, Ja comunita t de propie ta ris assolia 
u n promig de p rop d 'una cinquena part (tres vegades més gairebé que Ja 
mitjana sobre el total) en les cases d'entre 11 i 18 loca ls i essen t majori ta ri 
en les finques grans de més dc trenta locals, en les quals rep resen ta les dues 
terceres parts del total; Ics tres que tenen més locals (132, 63 i 44) eren les 
que ja he esmentat diverses vegades, a la Gran Via, de propietat horitzon tal. 

Quant al n ombre de locals lloga ts, podem observar com les 634 finques 
que en posseeixen totalitzen 4.319 locals, el que suposa una m ica més de l 
70 % del total de locals, p ercenta tge que encara deu é ser més elevat sobretot 
en els locals de la comun ita t de p ropie ta ris, com ja ha es tat come ntat. La 
dis tribució de nombre de loca ls de lloguer pe r ediftci és força irregu lar, p erò 
podem observar com la mi tjana de 6,8 locals de lloguer p er ed ific i q ue e n 
tenia és deguda sobretot a l gran pes d'a lgunes fi nques a mb molts locals de 
lloguer , j a que en canvi Ja majoria d 'edificis, el 47,2 %, ten ie n 7 o menys 
locals de lloguer, que to ta li tzaven només e l 21,S% del to ta l de loca ls. A l'al tre 
extrem, per contra, les finques amb més dc 31 loca ls de lloguer, poques per
què com h em vis t la majoria d 'aques tes cases són fe tes de cara a la propieta t 
horitzontal, sumaven el 0,4 % de to tes les fmques de l barri i el 2,1 % de tots 
els locals, més de c inc vegades més la seva prop orció. 

Quant a Ja da ta del contracte del lloguer, dada di fícil de comp rovar però 
que, en canvi, dóna la impressió d'ésser força p recisa (els propietaris e n tenen 
Ja millor documentació i sembla que no hi tenen res a p erdre s i diuen la ve
ritat) , hom pot veure com, lleva t d 'un 0,74 % que no cons ten, d 'aquests 
4.319 locals de lloguer que he trobat, els lloguers eren molt a ntics. Efectiva
m ent, trobem 28 contractes d 'abans de 1900 (el 0,6S %) , p erò 1.78S d'entre 
1900 i 1939, és a dir un xic més de dues c inquen es par ts; 1.463 d'entre 1940 
i 19S9, que represen ta una mica més d 'una tercera part ; i 1.011 dels darrers 
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deu a nys, el que suposa el res tant 23,4 %. Podem observar .la minva progres
siva de contrac tes de lloguer des del 1900, més acusada sobre tot a p ar ti r 
del 1959, fe t que confi rm a p lenament tot el que he assenyala t sobre el m ercat 
dc l 'habita tge, i la progressió del famós accés a Ja propie tat gcneralüzat. 

Quan al ú s a què són destinats els locals, tots, tan els de propie tat com e ls 
de lloguer, hom pot o bserva r com se confirmen també, lògicament, les carac
terís tiques que apuntava en analitzar l'estructura de la propie tat. Efectiva
ment, un 79 % de les finques posseïen locals destinats a negocis (pes del co
merç d 'Hostafrancs) que to talitzaven en canvi el 19% dels locals. Els edificis 
amb locals industrials er en ja nom és el 7,3 % i sumaven tan sols un 1,4 % del 
to tal dc locals. Mentre que, en canvi, els edificis destinats a ha bita tge eren 
el 82,7 % del total (cal advertir que els edificis no sumen cent, ja que n 'Iu ha 
una gran quantitat d'ús mixte, especialment comercial i d 'ha bitatge) que su
m aven el 79,6 % dels locals; l'habita tge era lògicament l 'ús m ajoritari, però 
no cal oblidar el gran pes dels negocis. Vis ta aquesta distribució segons el 
r ègim de propietat, vertical o horitzonta l, només cal destacar que el p redo
mini de l'habitatge és encara molt fort (98,6 o/o dels edificis i 89,5 % del locals) 
a costa del negocis (75 o/o del edificis i 10 o/o dels locals) i, sobre to t, de la in
dús tria (4,2 o/o dels edificis i 0,5 %) en els locals de comunita t de propie taris. 

Per a acabar la visió de la mor(ologia només ens res ta d'abordar la qües
tió de la valoració econòmica d 'aquestes finques de les quals hom parla. E l 
mapa número 3 rep resenta gràficament aquests valor s tre ts de les fitxes de 
la contribució que com ja he explica t se refereixen al valor cadastral per ta l 
d 'estalviar un cer t percentatge d'error. Aquest mapa és l 'expressió de tot el 
conjunt de caracterís tiques físiques que fins ara he anat matisant i analitzant , 
ja que la valoració econòmica es fa de la barreja i ponderació dels diferents 
conceptes estudiats. Així hom pot veure clarament destacada la finca de co
munitat dc propietaris de la Gra n Via , que uneix la seva modernitat a un 
elevat nombre de plantes i de locals d'ús mixtc. La seguien altres grans solars, 
les comunitats de la Gra n Via-Moianès, les monges, les propie ta ts de l'Aju n
tament (escoles, caserna, m ercat, alcaldia) o el gran solar de la immobiliària 
«Motormóvil». La gran majoria de les finques, però, el 52,6 o/o era valorada 
en tre un i cinc milions, r estant-ne un 38,4 % p er sota i només un 8 o/o per 
sobre. Com també podria deduir-sc fàcilmen t, les finques de p ropie tat horit
zon tal presenten percentatges ascendents com m és elevada és la valoració, 
1,4 % entre les de menys de mig milió, el 4 o/o entre les d 'entre mig i un m ilió, 
el 10,3 % entre les d'un i cinc, el 23,4 o/o entre les de cinc a deu, el 33,3 o/o 
entre les de deu a cinquan ta, i el cen t per cent en les de m és de cinquanta 
m ilions, la finca de la Gran Via de la qual j a he parlat. 

Aquest mapa que pot resumir, doncs, la m orfologia del barri, ser ia l 'cle
ment m és definidor dc la tercera dimensió que buscàvem, e lement però q ue 
no tindria cap sentit si no dividíssim els valors que apareixen per entre tots 
els seus propietaris, i si no s uméssim el que un m ateix propie tari posseeix 
a diversos llocs. Retornem, doncs, on havia començat. Només resta, doncs, 
reafirmar després de l 'anà lisi la relació tan estreta q ue hi ha entre la morfo
logia i la propieta t del sòl a les ciuta ts, que era finalitat d'aques t estudi. 

Des d'a leshores s'han fet ja alguns avenços teòr ics (TATJER, 1979) i, sob re
to t, m és estudis concrets ja fini ts (HABSBURGO, 1980; GEOTOP, 1980) o en curs, 
del conjunt del qual hom podrà acaba r derivan t conclusions fo rça definitives, 
si m és no per a l'àrea barcelonina. 
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RESUM 

Aq uest article parte ix dc l'analis i de les dades del fi txe r de la contribució u rb ana 
de Ba rcelona de 1970 per a l ba rri d 'Hostafrancs, amb infor mació de 828 casos, d 'on 
surten 559 propie taris de sòl i 875 p ropie ta r is d 'h abita tges. En aquest b a rri de casc 
an tic p redominen e ls propie ta ris pe t its i m itjans, men t re que e ls propietaris mar
gina ls, amb poc p ode r de decisió, destaq uen només si s'hi a fege ixen e ls propie taris 
d 'habitatges, q ue posseïen e l 8,7 % de to tes Ics fin ques ur banes del ba rri, justament 
Ics més ed ifi cades (19 % dc to ts els loca ls) . Entre e ls grans p rop ie taris d es taca 
l'adminis trac ió local, d ive rses ent itats cclesias tiques, una ca ixa d 'es talvis i a lguna 
e mpresa , de ixant lloc a ixí a l'aparició d 'algun propie tari local, del qual h a pogu t 
ésser pràc ticament recons truïda l'an t iga propie ta t rura l, m algrat j a m és de cen t 
anys d 'urban ització. 

RE SUMEN 

La estructura de la propiedad y la morfología urbana de Hostafran cs (Barcelona) 
Es tc art ículo se basa en e l ana lis is de los datos del fiche ro dc la contribución 

urban a de Ba rcelona de 1970, para e l ba rrio de Hosta francs, con información sobre 
828 casos, dc donde surgcn 559 propie tar ios de suelo y 875 propie ta rios de vivie n
das. En cs tc bar rio de casco an tiguo prcdom inan los propietarios pcque ños y m e
cl ianos, m icn tras que los propietarios marginales, con escaso p oder de d ecis ió n, 
d cstacan tan só lo s i se tie ncn e n c ue nla los propicta r ios de viviendas, que p oseían 
el 8,7 % dc las fmcas urbanas del barrio, las mas edificadas (1 9 % de todos los Jo
ca les) . E nt re los grandes propic tarios des taca la ad ministración loca l, d iversos orga
nismos eclcsias ticos, u na caja de ahorros y alguna em presa privad a, dando Jugar 
a la aparición dc algunos prop ie ta r ios loca les, cuyas a ntiguas pro piedades rura lcs 
h a n podiclo e r rccons truicla s, a pesa r de los m as dc cien años de u rb anización. 
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ABSTRACT 

Property's structure and urban m orphology in Hostafrancs (Barcelona) 
T his paper is based in thc a na lysis o f da ta from thc urba n 's tax record o f Ba r

ce lon a ci ty in 1970, fo r th e Hostafrancs neigh bourhood; there is in format ion about 
828 ca sc s, w ilh 559 la ndlords and 875 housc's owncrs . T his o id urban sector h a s 
a m ajority of m iddle landlords, white the marginals landlords (whosc dccis ion's 
power is very little) are the housc's owne rs which have the 8,7 % of town p ropertys 
(and the biggers , with the 19 % of rooms). Th e b igger landlord s a re the Loca l 
Governmcnt, t he Church, onc savings bank, a nd some loca l la ndlords, the a ncicn t 
r u ral p rop erty o.f w hich can to be recons t ructed , in spite of mor e of hund rcd yea rs 
o f u rbanization . 
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Barcelona vista pels viatgers del segle XVIII 
per Montserrat GALERA i MONEGAL 

Al Dr. Salvador Llobet i Reverter, 
l'any de la culminació de la seva carrera acadèmica. 

L'objectiu d 'aquest treball és es tudiar un període de la ciutat de Barcelona 
a través d 'un tipus de literatura molt concreta: la litera tura que sortí de la 
ploma dels vi atgers. Aquest període correspo ndrà a l segle xvrn i per mitj à de 
les descr ipcions i dc les iHustracions d'aq uests personatges s 'intentarà arribar 
a unes conclusions que permetin de ten ir una sèrie de coneixements que a lt res 
fon ts documentals i d'in for mació no proporcionen . 

Per dur a terme aquesta tasca s'ha fe t una tria de viatgers de dife rents 
nacionalitats (1 italià, 1 francès, S anglesos, 1 castellà , i 1 català) . En total, 
doncs, 9 via tgers tots ell s pertanyents al segle xvur. 

La l itera tura sobre via tgers és m olt abundant. Consultant els t reballs de 
Farinelli , que cito a la bibliogra fi a del fi nal, es pot pensar que una selecció de 
9 viatgers dins de l'amplíssima docum en tació que durant el segle XVIII es pro
duí sobre aquest tema és co a agosarada. Possib lement. He intentat de donar 
una ima tge d'aques ts tipus de persona tges : de .Ics seves incursions per Ca ta
lunya. Crec q ue aquests són els més caracterís tics, els m és b en documenta ts 
i que tots e lls s'hi van prendre prou d'interès com per ésser cita ts i estudiats 
a fons. I que els que no he pogu t cita r no haguessin afegit gaire res més a la 
in formació general. 

I NTRODUCCI Ó HISTÒRICA DELS VIATGERS I DELS VI ATGE S 

La figura del via tger és tan an tiga com la mateixa H istòria. En els pnmi
tius textos -i gràcies al coneixement que tenim de la m ena de vida i dels cos
tums de les comunitats dels primers anys- és ben patent la inquietud de 
l'home per traslladar-se d'un lloc a l 'alt re sigui per conèixer terres diferen ts 
a les pròp ies, sigui per finalita ts de tipus comercials. La figura d'Homer i la 
dels persona tges que ell creà responen a aquesta ideologia. El propi Homer 
a part d'ésser un gran escriptor , havia d'ésser també un gr an via tger , un pro
fun d coneixedor de Ja mar Mediterrània. 

Més endavant el poble grec és ben famós entre d'altres coses com a poble 
navegant i els seu s p eriples pe rme teren de descobrir gran part de ter res que 
entre sí s'ignoraven . Voldria citar només l'exemple de Piteas, el navegant grec 
nascut a Marsella (Marsella era una colònia grega com Empúries) que sortí 
d'aquest punt de la costa francesa i arr ibà a les Illes Britàniques desconegu
des fins aleshores. ~s també p rou coneguda la ca pacita t de pobles navegants 
dels fenicis i dels r omans. 
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Arribant a l'Eda t Mitjana apareixen una sèr ie de motivacions que induei
xen al poble a viatjar, tot i que les condicions e ren molt p recàries. Des del se
gle vr al segle xv una m enta litat dc caràc ter religiós, de lluita con tra l'infidel 
sarraí, portà a la gen t a enrola r-sc a les peregrinacions. Són particularmen t 
conegudes les que tenien co m a fin a l de camí Santiago de Compostela, lloc o n 
segons la trad ició es guardava el cos de Sant J aume. Altres motivacions po
dien ésser lc missions diplomàtiques, ecles iàs tiques, l'afany d'aventures, l'es
perit de cu ri os i ta t. 

J a a parti r del segle X\' un nou motiu donà un tipus nou de viatger: es trac
ta del per onatge que anava amb els exèrcits assetjadors. És sabut que E uropa 
des del segle xv fou un infe rn dc lluites entre les d iferents nacions i que els 
setges eren constants. Com a exemple podria citar el cas de Barcelona, que 
entre 1641 i 1714 sofrí 7 setges diferents , un promig d'un cada deu anys. D'en
tre els soldats i els oficials sovint algun apro fitava la seva estada a terres des
conegudes per escriure més endavant les seves pròpies impressions . 

Són molts els manuscrits d'aquest tipus que estan cus todiats a les seccions 
de ma nuscrits de totes les grans biblioteques i a rxius, i que en la gran m aj oria 
de casos han quedat inèdits. 

És a partir del segle xvrrr que es p rodueix un grau d'«intcHectual ització» en 
la persona del viatger. Després del racionalisme de Descartes dura nt e l cglc 
xvrr i del positivisme (iniciat pe r Francis Bacon a fin a ls del XVI i continuat 
durant el xvn , si bé fins a Augus t Comte a fi nals del segle xvrn no quedà de
finit iva me nt es tablert) el nou moviment del Despoti sme Hl us tra t s' in trodueix 
i es fixa a Europa des de la segona mei tat del xvnr. Aquest nou cor rent creà 
un clima, una consciència de voler ap rendre cosc , d'ampl iar coneixements, 
de donar valor a la cultura. És en aquest moment que té lloc la fundació de 
diverses biblio teques, que hom remena docu ments vell s, que els arx ius són 
escorcollats. 

La curio itat científica era pa trimoni de tots. Tot aixó fou de gran profit 
per als his toriadors dels segles X IX i xx. Però, qu in paper j uguen els viatgers 
en aquest tipus de societat ? Evidentmen t molt importan t. Respon ie n a un 
tipus d' individu culte , dc ploma fàc il , econòm icament ben dotat, amb afany 
d'aven tures, molt sovint agosarat. Les seves dots personals els permet ien dc 
recòrrer altres països pu rament pe r raon s de facilitar després informació a ls 
seus conciutadans (si bé hi hagué via tgers amb fi nal ita ts polítiques). E ls ll i
bres que escrivien tenien molt de públic, només cal donar una ullada a les 
fitxes de bibliografia al final del treball i s'observarà la gra n quantitat d'edi
cion s de la mate ixa obra i de t rad uccions a altres id iomes q ue es feren. Els 
viatgers eren consid erats uns éssers privilegiats, quasi com herois. La p rosa 
que usen és ben caracterís tica; sovint en forma de cartes di rigides a un gran 
senyor norm alment no indentificat. Però la forma epi s tolar és emprada no
més a nivell d'encapçalament i d'acabament de capítol; la prosa és ún icament 
narrativa i amb un nivell de de tall s impropis d 'una ca rta en el sentit que com 
a tal ho en tenem avui en elia. Els viatgers quan a naven a vis ita r u n país ho 
fe ien normalment amb un clixé prefabricat . En prime r lloc s'havien ja llegit 
els llibres que anteriorment s'havien p ub licat. Per tant hi ha una sèrie dc 
coses concretes que es van repe tint invar iablement en cada ca s i que corres
ponen normalment a Ja realitat. També hi ha una part d'idees fan tasioses, 
sorprenents, que cal anar espurgant a l'hora de donar-les-hi un valor h is tò ric. 
I finalment h i h a un tipus d'informació personal, un matís que el v iatger 
com a bon observador que és ha copsat i que sumades totes plegades perme
ten de conèixer una sèrie dc detalls que possiblement haurien passat desa-
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percebuts a través d 'un altre tipu de documentació. En conj unt les condi
cions hi stòriques i culturals del segle XVlll fan que aq uest període, especial
m ent Ja segona meitat, s igui considerat el segle d'or dels viatgers. A partir 
de 1850 aproximadament, l'apar ició del fe rrocarril fa que variin les coorde
nades que fins a aq uest moment h avien confi gurat la personalitat curiosa i ca
racte rística dels viatgers. 

La Península Ibèrica fou un de ls punts d'Europa més coneguts pels via t
gers, junt a mb Itàlia i França. L' it inerari qu e segui en era quasi sempre el 
ma teix: venie n dc França, entraven per La J onquera, passaven r er Girona i 
arribaven a Barcelona. D'ací sortint pel Ba ix Llobregat es dirigie n cap a Ta
rragona i Valènc ia o ca p a Lleida i Madrid . 

Ribbans a l seu lli bre Catalunya i València vistes pels viatgers anglesos 
del segle XVTfT d iu que a Anglaterra es pu blicaren 20 llibres sob re Espa nya 
durant e l segle XV II r, del qua ls lO parlen dc Catalunya, Valènc ia o Balears. 

A continu ació i per ordre cronològic posem una sèric dc relac ions de viat
ges duts a term e pels viatgers de d ifere nts nacio nalitat · a travé de l territori 
català donan t fc del seu pas per Barcelona. 

L'esquema d'aquesta part del treball és el següen t : 
I) data del viatge 
2) fi txa bibliogràfi ca de l llibre 
3) notícies sobre l'au tor i comenta ri bibliogrà fic de l llibre 
4) tria dc textos refe rents a Barcelona 
5) comentari crític final. 
En el cas que en e l llibre hi figuri un pl ànol o vis ta de Barcelon a es re

produïrà. Aque ta il-l us tració tind rà un pe ti t comentari indiv idua l. 

1729- 1730 

Si lhoucttc, Etie nnc de: Vogaye de France, d'Espagne, de Portugal et d' I /alie 
du 22 avril 1729 au 6 février 1730. París, 1770, Vols. I-II. 

L'obra est dividida en quatre toms, re lligats en dos volums. E tà dedicada 
al minis tre i secretari d'Estat francès Monsenyor Chauvelin . 

L'autor (Llcmotgcs 1709-1767), d'ex tracció fa miliar molt modes ta, va tenir 
ja dc de petit una gran a fecció a l'estudi i aconseguí parlar i dominar divcr es 
llengües. Tingué càrrecs polítics importants a la cort fra ncesa. Li fou enco
manada la tasca de de limitar les fronteres fra nco-brità niques al te rritori ca
nadenc de l'Arcàdia. 

El via tge a Espanya sembla que el va fer a fina ls dc 1729 i començamcn t 
de 1730. 

Passant a la tria dc les seves opinions sobre Barcelona, destacaria les 
següents: 
<< Barcelona és una de les més riques i de les més belles ciutats d'Espanya >>. 
<< E ls carrers són nets, co a no ma a freqü ent a Espa nya>>. 
«La mura lla que es tà arrenglerada arran de mar forma com una avingud a : e n 
aq ues t lloc i un a lt re, a la part in te rio r de la c iuta t, que a nome nen la Rambla , 
és on la gent es passej a>>. 
<< He observat que la majoria de la gen t considera el port profund i segur : és, 
precisa me nt, tot el con trari ... es tà exposat a l vent de l Sud que és el més tem
pestuÓS>>. 
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«Les fortificacions de Barcelona mereixen una descripció esp ecial. és no so
lament una ciutat comercial, sinó també una ciutat de guerra, famosa per 
les seves sublevacions i pels setges que ha sofer t». 
<< Barcelona pot ésser comparada en relació a Espanya com París en relació 
a França». 

La versió d'un viatger francès , a Barcelona, exactamen t quinze anys des
prés de Ja desfeta de l'onze de Setembre de 1714, reflecteix encara una im
pressió de con tínues guer res de les qua ls encara se'n patien les con seqüències. 
Tot i això Silhouette troba adjectius afalagadors p er a l'aspecte exterior 
de Barcelona. El de tall de la ne tedat dels carrers, es repeteix, com s'ani rà 
veient, en qua s i to tes les descripcions posteriors. 

1755 

Caimo, Norber to: Lettere d'un vago i taliana ad un suo am.ico. Lucca-Pittburgo, 
1759-1767, vols. I -IV. 

E l viatge d'aquest persona tge a m ig segle xvnr, tingué lloc per Espanya i 
per altres països d 'Europa , L'estada a Espanya est à descrita en els volums 
I , li i part del III i la part corresponent a Catalunya concretamen t, en el vol. I. 
El ll ibre, abreviat, fou traduït a l francès, a l'alemany i al polonès. 

Tal com e l seu títol ind ica està escrit en fo rma epi s tolar, si bé la seva prosa 
abandona ben a viat l'es til d 'una carta per convertir-se en una descripció ex
clusivament narrativa. 

Heus-ne ací alguns fragmen ts: 
<<Els carrers són amples, rectes i pavimentats amb pedres molt grosses.» 
<< No hi ha ací aques ta brutíc ia que d iuen es troba sempre en m oltes ciuta ts 
d'Espanya, n i aquesta de ixadesa , aqu est a mandra que s'a tribueix als espa
nyols.» 
<< No he vis t de cap de les ma neres aquella gro lleria que correntmen t s'atribueix 
als catalans.» 
<< .. . h e a nat a veure la nova ciu ta t de Barcelona que va a ugmentant dc dia en 
di a ... Em va sorprendre de trobar-hi edificis tan alegres. És verdadera ment 
molt agradable trobar totes aques tes cases tan b en arrenglerades, pintades de 
diferents colors , i els ca rre rs tan b en dis tribuïts , amples i tirats a cordill. 
Al mig de la ciutat hi ha una església ... d 'un estil i talià . . . la ciutat està cons
truïda arran de mar per a la comoditat dels mariners, i dels treb alls referents 
a la Marina ... És .. . un monument gloriós p er als habitants de Barcelona .. . » 

Aquesta acurada descr ipció del nou barri de la Barceloneta és realment 
precisa i exac ta. Cal pensar que quan el via tger va anar a fer aquesta visita, 
les obres estaven tot just iniciades. Feia només dos a nys (1753) que l 'enginyer 
Zermeñ.o havia traçat els plànols d 'aquest primer eixampla de Barcelona. Però 
és b en evident que les prin cipals característiques i la funcionalitat del nou 
barri no h avien passat desapercebudes a aquest bon observador. 

1771 

Marshall, Joseph: Travels through France and Spain in the Y ears 1770 and 
1771. London, 1776. 

E s tracta del vol IV d'una obra en 4 volun1s e n els qua ls el viatger anglès 
Ma rshall descriu les seves impressions p ersonals i les seves exp er iències per 
la major part de països d'Europa. 
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Escrivint sobre Barcelona, Marshall diu: «No hi ha res com aques ta ciutat 
per r espondre als que diue n que a Espanya hi ha ocios itat per tot arreu ». 

En realitat el viatge a E spanya fou molt curt (JO abril-.17 abril 1771 ) es li
mità a Catalunya, Valènc ia i una petita part d'Aragó. 

Ribba ns e n Ja seva obra: Catalunva i V alència vistes pels viatgers anglesos 
del segle XVIII•·, 1955, escriu que M·arsha ll comet l'e rror dc cons iderar Ca ta
lunya com a representativa de tot Espa nya. 

Possiblemen t aquesta curta i escassa descripció de l territori espanyol està 
afectada per ésser fe ta al final d 'un lla rg viatge que havia començat l'any 
1768. 

1775 

Thicknesse, Philips : A year's journey through France and pa rt of Spain. Ba th , 
R. Crutlwell, 1777, vols, I-Il. 

E l via tge del britàn ic Thi cknc e durà des del 20 de juny de 1775 al 24 de 
novembre de 1776. A finals de 1775 passà per Catalunya. 

L'obra es tà escrita en forma epistolar. Les prime1·es cartes estan datades 
a Calais, ciutat en què dóna també per acabat e l seu recorregut. L'edició està 
subve ncionada per subscripció. E ls noms dels subscriptors consten per o rdre 
a lfabètic a l començament dc cada volum. 

Thicknesse dedica a Barcelona les pàgines 133-166 del vol. I. D'aquesta 
descripció destacaria el següent fragm ent : «Catalunya és indubtab leme nt la 
més cultivada, rica i indus trialitzada província de tot E spanya, i el re i que 
«has thc sun for his hat» no té a ltre ll oc com Cata lunya per sen tir-se real
ment enorgu llit. >> 

E l viatger quedà fran ca ment impressiona t del monestir de Mon tser ra t, 
al qua l dedica les pàgines 167-257 del vol. I (cartes XX a XXX). En el pròleg 
de l vol I esc riu: «Qua n jo vaig te nir la prime ra idea de publicar aquestes car
les vaig pensar q ue entre e ls m eus a mics aconseguiria suficients diners per 
a pagar l'edició d 'una descripció dc Mon tserra t, i d 'aquesta manera fer co
nè ixer als meus conc iutadan s, una de les me ravelles més s ingulars de la na
tura ... >> 

La descripció és doncs à mplia .i detallada, amb la ll egenda de Fra Gar.i com 
a fons. Les úniques làmines d'aquest volum, tres, correspone n a escenes de la 
vida d'aques t ermità. 

1775-1776 

Swinburne, Henry: Picturesque tou r through Spain. London, 1810 . 

L'auto r (1725-1803), fi ll d'aristòcra tes a nglesos, fou educat a França. Fou un 
home mo lt culte. L'any 1775 va viure un s mesos a Barcelona, aprenent a parlar 
el català . En aquest cas, per primera vegada, es r eprodueix una vis ta de Bar
celona, dibuixada pe l mateix viatger. A partir d'aquest moment, les descrip
cions dels viatgers p oden anar acompanyades de la corresponent vis ta dc la 
ciutat o bé d 'un plànol. 

Swinburnc va publica r la versió del seu via tge pe r E spanya a mb el tí to l 
de Travels through Spain in the years 1775 and 1776, London , 1777. En aquest 
llibre no hi ha inclós el dibuix de Ba rcelo na; é gairebé to t text. La p ub lica
c ió dels dibuixos de ciutats està inclosa dins d'una altra obra pos terior titu-
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!ada Picturesque tour througl1 Spain, Lo ndon, 1810. Aques ta ob ra veié u na 
segona ed ició l'any 1823. 

D'entre els paràgrafs que Swinburnc escriu sobre Catalunya i B arcelona 
en destacaria aquests: 
«ÉS curiosa la manera que tenen dc beure, e n aq uest pa ís. Ambs el b raç ben 
estirat , alcen una a mpo lla dc v id re, dc cul a m ple, i e l vi passa pe l Jlarg galet 
i cau u n rajolí sobre la llengua. Pel q ue veig, llu r des t res a e n aquc t exercici 
p rové dc la pràct ica constant, car e ls ca ta lans be uen sov int i beue n molt; però 
fin s ara no n 'h e v is t cap d'em b riac» (pàg. 7-8) . 

Respecte al caràcter dels catalan ::; l'autor escr iu: 
«L 'esperit violent dels catala ns i ll ur en tusiasme apassio nat per la ll ibertat 
han fe t que aquest país hag i es tat sov int tea tre dc g uerres civils i dc vessa
ments dc sang; aq uí hi ha hagut maj o r no mb re d'insurreccions que enlloc 
m és d'Eu ropa». I a conti nuació u na relac ió dels fe ts hi s tòrics dc Catalunya 
des dc l'època dc Joan li fins a 17 14 (pàg. 13). 

A la pàgina 6 1 hi lleg im: << Cata lunya és muntanyosa en quasi tota Ja seva 
ex te nsió, i aquesta co nfigura c ió del país semb la have r inO uït molt en el ca
ràc ter de ls hab ita n ts, que són u na raça robu::;ta, ac tiva i ind us triosa, dc m it
jana estatura, pe ll bruna i tre ts vigo rosos; ll urs m emb res són b en format 
i, per educació i pràctica , estan aco~tumats a grans fa tigues. De coixos i dc 
deforme , se'n troben ben pocs a Catalunya. E ls <<mossos» o mulctcrs es ta n 
avc::;a ts a lla rg ues cam ina des; n 'hi ha q ue h a n anat o tornat dc Barcelon a a 
Ma d r id en nou dics, o s ia s i s-ccn tc~ m illes per ca r re te ra >> . 

Cal fer constar que aquestes t raduccions són dc R ibbans i publicades a Ja 
seva obra ja esmentada i citada a Ja b ib liografia del fin a l del treba ll. 

L'obra de S winburnc fac ilita una informació m olt diver sa : tr e ts del ca
ràc ter del ca talans, costums, indum entària, tea tre, e tc. Segons Ribba ns , S win
bu rne escriví la descripció sobre Catal unya més in teressa n t de Ics escri tes 
pels via tgcrs ang lesos del te rcer terç del segle XVTll. 

Barcelone ([rom file /ami side) 
Vista dc Barcelona d ibuixada pel viatger anglès. 

Henry Swinburnc l'any 1775-1776 en què féu un recorregu t pa Espanya. Està p resa 
des dc la banda del Besòs, camí des del q ual Swinburnc va entrar a Barcelona. 
L'au tor comenta que la cam panya és rica pels voltants del riu , si bé els cam ins 
estan en tan mal es tat que fins i lo t arriben a ésser peril losos i aquesta circums
tància e ls priva dc d isl'ru tar dels panorames altament bonics que l'envolten . 

Respecte a l'interior de la ciutat , troba que els carrci-s són es t rets (coincidència 
com ú en tots els viatgers). però ben pavimentats. Pel cen t re dels carrers h i passa 
un cond ucte pel que ci rculen Ics aigiics dc p luja i aigües b rutes (que anaven a pa
rar al mar). 

Swinburnc afirma que ell n:spon cic la fi delita t del d ibu ix. Que en cap m oment 
s'ha pres la llibertat d'afegir-hi res per donar més harmonia o bellesa al paisatge. 

Però, és cert , que aquesta versió gràfica dc Barcelona no és mas a real. E ls 
monuments dc la ciuta t !>Ón bastant imagina ti us i el penya-segat de Montjuïc, ex
cessiva ment exagera t; en cunj unt la mu ntanya desproporcionada respecte a Bar 
celona. E n la da rrera edició, la dc 1823 , la vis ta dc Barcelona es va torna r a dibuixa r 
amb una al t ra perspect iva. Tot a la ciutat es tà avançada cap a un primer terme. 
En conj un t, però, e ls deta lls dels monumen ts i voltant de la ciu ta t són exactament 
els m ateixos. Com a ún ica diferència hi ha la substitució del pagès del p rimer terme 
per un grup més nombrós dc personatges. 
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1785 

Zamora, Francisco de: Diario de los vw¡es hechos en Cataluña de Francisco 
de Zamora seguit de la resposta del corregiment de Barcelona al seu qüestio
nari feta per J . A. Navarro-Mas i Marquet. A cu ra de Ramon Boixareu. Bar
celona 1973. 

L'original és un manuscr it cus todiat a la Biblioteca del Pa lau Reial de Ma
drid. D'aquest original n 'hi ha una còpia a la Biblioteca Nacional (Manuscrit 
ll.0 18.409). 

L'autor (1757-1812), va néixer i morir a Villanueva de la Jara (Conca). Va 
seguir la carrera judicial de forma molt brillant de manera que l'any 1785, 
a ls 28 anys, era nomenat <<a lcalde de crim» de Barcelona. Zamora gaudia de 
la confiança de la cort espanyola i concretament del minis tre Godoy. Al mateix 
any de la seva arribada a Ba rcelona j a va posar en marxa l'enquesta (de Ja 
qual es parla més endavant) per aconseguir una informació m inuciosa de 
tots els aspectes polítics, econòmics i cu lturals de Ja ciutat. Fins l'any 1790 
estigué viatjant per Catalunya i vis ità tots els indre ts del Principat. 

Hi ha mo tius per afirmar que e ls viatges de Zamora tenian una finalitat 
política ; sembla q ue actuava com a agent de Godoy, facilitant-li informació 
confidencial. 

Al fin a l de Ja seva vida, ca igué en desgràcia a Ja cort r eial i morí al seu 
poble, cec i sense mitjans econòmics. Era l'any J 812, en p lena invasió francesa. 
Detall de La R espuesta al l nterrogatorio del Sr. D. Francisco de Zamora por 
lo concenúen te al Corregimiento de Barcelona. 

1) Geografía 
2) Agricultura y Historia Natura l 
3) Industrias, Oficios y fàbricas 
4) Comercio 
S) Política 
6) Le tras y Antigüedades 

Per mitjà d'una sèrie de subdivis ions que corresponen a les preguntes for
mulades per Zamora d ins de cadascun d'aquests s is apartats hi trobem una 
r igorosa i minuciosa descripció de Barcelona: cam ins, carrers, passeigs, medis 
de comunicació, convents, esglésies, cases particul ar s -senyorials, i de tipus 
mitjà- botigues, dades d 'agricultura, ramaderia , bestiar domèstic, mines, la 
indústria incipient, organització política, costums populars, moneda, cultu
ra, etc. 

Aquest interroga tori fou passa t l'any 1786 q uan Zamora era «alca lde de 
crim» de Barcelona. Es tracta, sen se cap mena de dubte de la descripc ió més 
acurada de Ja ciu tat. El seu cont ingut no té parió amb el facilitat pe r qua lse
vol altre viatger. 

1786-87 

Townsed, Joseph : A journey through Spain in the years 1786 and 1787 ... anc! 
remarks in passing through a part of France. London, 1791. 

L'autor en aquest cas reunia to tes des condic ions per ésser un viatger 
complet . Es tractava d 'un home culte i el seu ambient familiar e ra econòmi
cament favorab le. Era geòleg, metge i pertanyia a la carrera eclesiàstica. 
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A part del seu viatge per Espanya i part de França, conegué també altres 
països d'Europa. Cal destacar la seva estada a Itàlia l'any 1750, de la qual pu
blicà immediatament un diari moll ampli i ben documen tal que Lilulà Jour
nal of a tour in Tt aly, in 1750, with arz account of an irzterview wilh. the Pope, 
London 1750. L'any següent (1751 per tant) se'n publicava ja la 2." edició. La 
seva condició de clergue li facilità l'accés a una sèri e de llocs i naturalment 
la visita papal. 

Respecte a la seva estada a Barcelona, cal fer constar que hi estigué dues 
vegades, a l començament del seu viatge i a l final qua n ja marxava cap a Fran
ça. Aques tes descripcions estan inc loses en el vol. I, pàgs. 106-186 i en el vol. 
III, pàgs. 319-356. 

Els fragments més característics i interessants podrien ésser: 
«E ls carrers de Barcelona són estrets i tortuosos com e ls de totes les ciutats 
antigues. Encara es pot dis tingir la ve lla ciutat romana, si tuada sobre una 
pe tita prominència en el cen tre dc l'actua l, amb una de Ics seves portes i a l
guna torre» (Vol. I, pàg. 114). 
«La industria que per tot arreu apareix a Catalunya, està fortament concentra
da a Barcelona. Les manufactures dc seda, cotó i llana adopten les tècniques 
més modernes». (Vol. I pàg. 138). 
<<El camp als voltants de Barcelona està molt ben cultivat. Hi abunden les 
vinyes, figuer es, oliveres, taronger , la seda, el lli , el cànem, garrofers, blat, 
ordi , civada, sègol, m ongetes, pèsol , veces, blat de moro, mi ll , tota mena d'en
ciams, cols, col-i-flors i d'a ltres verdures pe l serve i de la cuina>> (Vol. I, pàgi
na 168. 

Els dos primers paràgrafs donen idea d'una ciutat antiga, his tòrica, que 
camina cap a la industrialització. L'opinió d'un c iutadà britànic al país de l 
qual s'havia inicia t a finals del segle XVIII Ja Revoluc ió Industria l, resu lta de 
gran valor dc cara a la nostra his tòria econòmica ja que ens indica que a Cata
lunya ben aviat es posà en marxa aquest procés que s'es te ngué per tot Europa. 

Respecte a l tercer fragment cal indicar que el viatger es refe reix als ter
renys cultivats del delta del Llobregat. La Uista abundan t de diferents pro
ductes ind ica pe r una banda la riquesa agrícola d 'aquesta contrada i per 
l 'altra les bones dots d'observador i de coneixedor del camp de Joseph Town
send. 

1787 

Ponz, Antonio: Viage a España ... Madrid , Veta. de !barra, hijos y Cia. Vols 
1-XVIIII, 1772-1794. El volum XIV dedica t a Catalunya. 

L'autor, nat a Begís (País Valencià) l 'any 1725, fou escriptor, pintor i d ibui
xant. La seva obra Viage de Espai1a ... es va traduir a diversos idiomes. Morí 
a Madrid l'any 1792 . 

L'estada de Ponz Cll a Barcelona tingué .lloc l'any 1787. En el llibre consta 
que l 'any anterior Zamora havia dut a terme << La exacta indagación del nú
m ero de a lmas que tiene Barcelona en los cinco quarteles ... >> (aquesta << inda
gación>> fou feta l'any 1786). 

El llibre està escrit en forma epistolar i en des tacaria aquests fragments: 
<< Barcelona t iene todas las cualidades para ser una de las principales ciuda
des de España como lo es: fuc rtc, abundante, frondosa , bien s ituada entre. 
dos ríos ... (Vol. XIV, pàg. 5). 

(1) El seu cognom con-ectc era Pon . L'autor·, però, va cas tellan itza r-lo. 
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« ... el expresado Sr. Ministro (referint- e a Zamora) ha h echo (averiguación) 
dc que en los años de 1784 y 1785 se han cons truido en esta ciudad cicnto 
vein tc y cinco casas, quarenta y siete de elias de tres p isos, setenta y quatro 
de dos, y las quatro restantes de uno ... » (Vol. XIV, pàg. 8). 
« ... gran número dc iglesias que hay en Barcelona ... pero aquí, como en Jas 
dc mas partes del Reyno ... no han faltado Churigueras que han emporcada 
quan to ha caído en sus ma nos>> (Vol. XIV, pàg. 12). 
Referint-se a la indústria de les indianes: «Desde la última paz con Inglaterra, 
ha crecido notablemente, y no sé si sera cierto que e l número de estas fabri
cas se acerca a ciento cincuenta como m c han dicho. Fuera de Barcelona se 
han establecido en varios pueblos del Pr incipado como son Vique, Manresa, 
Mataró, Reus, Igualada, Olot, etc.» 

La qualitat de l 'obra de Ponz podria quedar renecticla en una frase que li 
dedicà Menéndez y Pelayo: « ... el viaje de Ponz e mas que un libro: es una 
fecha e n la historia de nucstra cultura» (Historia de las ideas estét icas de Es
paña, Vol. III, 1947). 

1787 

Young, Arthur: Trave/s durirzg the years 1787, 1788 arzd 1789 undertakerz parti
culary wit h a view o[ ascertairzing t he cull ivation, wealth, resources arzd natio
nal prosperily of the kirzgdom of France, to which is added the register of a 
taurin Spairz. Bury St. Edmunds, 1792, Vols. I-II . 

De la part de Catalunya n 'hi ha una traducció catalana. Vegeu Ja fitxa com
ple ta a la bibliografia del final de l'article. 

L'autor, Arthur Young (Londres 1741-1 820) a part de reunir unes condicions 
personals, per a ésser un bon viatger, era ademés un gran coneixedor dels 
problemes agrícoles, cosa que es reflecteix ben clarament al llarg de la lec
tura del seu llibre. La seva preocupació i preparació pels temes agrícoles el 
va dur a posar e n marxa la revista «Annals of Agriculture», que sortí des de 
1784 fins a 1809. En aquesta publicació mensual Young inclogué l'any 1787 
Tour irz Catalorzia, que és la part corresponent al seu via tge a Catalunya 
dins del seu viatge a Espanya en el mateix any 1787. 

~ 

1787 
Barcelona 
A. Ponz: Viage de Espai1a ... Madrid, 1788, Vol. XIV, làm. entre les pàgines 
12-13, 13 X 16 cm. 

L'autor del llibre en qualitat de dibuixant fou també l'autor d'aquest plà
nol de Barcelona. La distribució de la població queda clarament reflectida, 
observant-se el contrast de la densitat a la ciutat vella amb la gra n quantitat 
d'espais que encara restaven lliures al Raval o Vila Nova. Aques ts espais co
rresponien genera lment a hortes i a convents. 

En el traçat de carrers a la Vila Vella s'observen a lgu nes imprecisions. Es 
correcte el de la Vila Nova i el de la Barceloneta. La Ciutadella, el Fort Pio 
i el Fort de D. Carles estan només esbossats. 
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Young inicià les seves incursions per Europa l'any 1768. En primer lloc per 
Anglaterra i en tres ocasions diferents (1768, 1770 i 1771 ); Irlanda (1780), Fran
ça, també en tres ocasions (1787, 1788 i 1789); Itàlia (1790). El viatge aCata
lunya tingué lloc el mes de juliol de 1787, i l'estada a Barcelona el dia 17 
d'aquest mes. Fou a continuació de la seva primera estada a França. 

Els punts més característics de la seva descripc ió podrien ésser: 
Dia 17.- «Hem visitat Ja ciutat. "f.s gran, a tot arreu s'hi veu gent. Molts ca
rrers són estrets, com és normal en una ciutat antiga, pe rò també n'hi ha molts 
d'amples, emmarcats per belles cases. Resumint: no es pot pas dir que sigu i 
b~n construïda, si s'exceptuen els edificis públics, que denuncien una gran 
magnificència. Diverses places, sense ser de traçat regular, fa n bon efecte 
i deixen al descobert les noves construccions. Un barri, anomenat Barcelo
neta, és enterament nou i regular; e ls carrers s'hi encreuen en angle recte. 
« ... el que hi ha de m és remarcable a Barcelona és el moll: e l pla, l 'execució, 
tot es admirable. Te una milla de llarg aproximadament». 
«Ara hi ha 140 vaixells al port, però a vegades n'hi ha molts més>>. 
(Traducció catalana de Ramon Boixareu [Viatge a Catalunya, 1787]). 

Young només va estar un dia a Barcelona, el 17 de ju liol, però aconseguí 
una descripció molt completa que posà les seves condi cions de bon viatger 
ben manifestes. Respecte al conjunt del Principat Young va escriure un do
cument important sobre Catalunya. 

A part de les descripcions de lloc, sovint molt personals (prescindia per 
tant bastant del que se n'havia escrit prèviament) les seves referències sobre 
agricultura i també sobre ramaderia són definitives per a l'es tudi del nostre 
XVIII. Cal destacar una detalladíssima descripció de la comarca del Pallars 
(pràcticament desconeguda fins aleshores a causa de la dificultad de les seves 
vies de comunicació) i de la comarca de la Vall d'Aran, lloc des del qual Young 
entrà al territori espanyol des de França. Hi ha abundants dades de preus, 
races de bestiar, productes agrícoles, etc. 

L'obra de Young juntament amb la de Zamora són considerades les millors 
i més documentades sobre el Principat. Tot i que en cap dels dos casos la im
pressió sobre Catalunya no és massa favorable. 

Pierre Vilar per a l'estudi del segle XVIII català utilitza a l cent per cent 
aquestes dues obres i la de Ponz: «Viaje de España>>. Totes tres les considera 
molt per sobre de totes les altres aportacions dels viatgers que circularen pel 
territori català. 

Conclusions 
Com a conseqüència de l'estada a Barcelona d'aquests v iatgers es pot 

treure algunes conclusions i punts de coincidència : 
Les conclusions serien: 

Les descripcions dels viatgers del segle XVIII són de gran i nterés, especial
ment a partir del tercer terç. Catalunya, en aquest moment, estava consoli
dant-se en una situació favorable que s'havia iniciat cap a 1730, i que té el seu 
punt à lgid l'any 1778 quan el rei Carles III autoritzà e l port de Barcelona a 
comerciar lliurement amb Amèrica. 

Entre aquests viatgers cal destacar-ne tres: e l castellà Francisco de Za
mora (viatge a Barcelona, 1785), el català Ponz (viatge l 'any 1778) i l'anglès 
Young (també de l'any 1778) aquest particularment pel que pertoca a l'as
pecte de la ramaderia i de l'agricultura del Principat. 

E ls punts de coincidència es mouen al voltant de la impressió de constatar 
l'aspecte de caràcter medieval que Barcelona encara tenia en aquell moment. 
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Com es pot observar en la làmina del v iatger Pons, Ja ciutat no h avia crescut 
més en llà de les muralles i en la zona del Raval hi havia força espais b uits 
sense edificar. La Barce.loneta ser .ia l 'úni ca excepció. S 'h avia d'esperar fins a 
l'any 1859 quan Ildefon s Cerdà traçà el projecte d'Eixample que ocupa ria el 
Pla de Ba r celon a. El s viatger s coincideixen en ressaltar la netedat, pavimen
tació i il·lumi nació de ls carrers a lhora que es posa de manifes t el mal estat 
dels camins i rieres del P la de Barcelona, com a pas o bligat per a l'entrada 
a la ciutat. 

A nivell de Principat, Catalunya es considera Ja regió m és avançada d'Es
panya pel que fa als aspectes econòmics i al seu gra u d ' indus trialització, si b é 
en estat incipient. La majoria d'autors come nten que no han trobat e ls habi
tants de Catalunya tan sorruts i poc tr ac tables com indicaven les informacions 
prèvies que hav ien tingut sobre aquest particular, tot i q ue n'hi h a algun que 
confirma aquest fet després de la comprobació directa. 
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RESUM 
Les descripcion s que fan de la ciuta t de Barcelona els n ombrosos viatgers que 

en el segle XVIII recorregueren Catalunya, presenten en gene ral un inte rès molt 
no table, que posa en evidènc ia aques t treball , en el qual es r ealitza un es tudi d e 
cada un dels nou personatges més destacats que visitaren en aquel ls te mps e l Prin
cipat, i que d eixaren mem òria escr ita i publicada de llurs impressions i obser
vacions. 

La llista de viatgers cons ide rats és la següent: Étie nne de Silhouctlc (anys 1729-
1730), Norberto Caimo (1759), Joseph Marshall (1771), Phillip T h ic knesse (1775), 
Henry Swinburne (1775-1776), Francisco de Zamora (1785), Joseph Townsend (1786-
1787), Antonio Ponz (1787) i Arthur Young (1787). 

Els treball s més remarcables són el de Francisco de Zamora, e l d'Antonio Pom. 
i el d'Arthur Young, aquest últim principalment pe r les referè nc ies i dades q ue 
dóna sobre la ramader ia i l'agricultura de Catalunya. 

Tots aques ts nou au tors coincideixe n e n destacar la netedat i la pa vimentac ió 
dels carrers de Barcelona i e ls mals a ccessos de la c iutat per l'esta t deficient del s 
cam in s, parlen de la nova urba nització que cons titue ix el barri dc la Barcelone ta 
i, ent re a ltres consideracions, posen Catalunya com la regió més avan çada d 'Es
pa nya en l'aspecte econòmic i e n la industria li tzació . 

RESUM EN 
La c iudad de Barcelona visia por los vw¡erus del s igla XV lli 

Las descr ipciones que de la ciudad de Ba rcelona cfectúan los nume rosos v ia
jcros que en el s iglo xv tr t recorrieron e l territorio de Cata luña, prcscntan general
mente un interés muy nota ble, que el presen te t rabajo pone en evidencia mcdia nte 
un estudio de cada uno dc los nucvc pcrsonajcs mas cles tacados que en aquella 
época vis itaran e l P r incipado y dejaron memorias escritas y publicadas dc sus im
prcsiones y observaciones sobre e l pa ís. 

Estos viajeros son los s iguicntcs: Étienne de Silhouet te (años 1729-1730), Nor
berto Caimo (1759). J oseph Marsha ll ( 177 1). Phi lip T hicknesse (1775), He nry Swin
burnc (1775-1776), Francisco dc Zamora ( 1785), Joseph Town send ( 1786-1787), Anto
ni o Ponz ( 1787) y Arthur Y oung (1787) . 

Los trabajos mas importan tes son el de Francisco de Zamora , el de Antonio 
Ponz y e l de Arthur Young; es tc ú ltimo principalmentc interesa p o r Jas referencias 
y no ticias que proporc iona sobre la ganacler ía y la agricu ltura dc Cataluña. 

E s tos nuevc autores coinc iden en señalar la pavimentación y la lim pieza dc Jas 
calles de Barcelona y las dcficie ncias dc los caminos ouc dan acccso a la ciudad; 
tra tan de la nueva u rba nización que cons tituye el barrio de la Barceloneta y , entre 
otras cons icle racioncs, s itúan a Cataluña como la región de España m as avanzada 
en el aspecto cconómico y e n la industrialización . 

ABSTRACT 
B ar celona cily by the lravellers of XVlll!h cen/ury 

The dcscriptions o f the Barcelona c i ty ma de by ma ny trave lle rs tha t h a ve v i
s itcd Catalonia in th e XV II Tth ccntury, arc vcry intcres ting, as thi s paper show 
b y means o f t he study of each n ine more importants trave ller s in this time , f rom 
theirs mcmories anc! books. 

Thc travellers r epportcrs arc: Étienne de Silhoue tte (1729-1730), Norberto Caimo 
(1759), Joseph Marshal l (1771), Philip Thicknesse ( 1775), H e nry Swinburne (1775-
1776) , Francisco de Zamora ( 1785) , Joseph Townscnd (1786-1787), Antonio Ponz (1787) 
and Arthur Young (1787). 

The most impor tant works are from Franc isco de Zamora, from An ton io Ponz 
a net from Arthur Young. Young's book is ve ry intercsting for thc ncws about the 
caltle rais ing and thc agriculture o[ Cata lonia. These nine a uthors coincides to 
show thc cleanness of the Ba rcelona s trccts anc! the negligence of thc roads for 
to a ccess to the city. Thcy spoke about the new neighbourhood of Barceloneta, anc! 
show Catalonia as the mos t advancecl !a nc! in Spain for thc economies anet industrial 
a spec ts. 
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Les transformacions de l'espai 
a Castelldefels 
per Alexandra HABSBURGO SATZGER 

Castellde fels ha esta t, fins als anys seixanta, un cas a part en el conjunt 
del municipis del delta del Llobregat. La seva s ituació toca nt a l massís de 
Garraf, els 18 km que el separen de Bar celona i la insalubrita t del sector fins 
dates molt rccentes, l'havien ma ntingut apartat de l'evolució general. 

Dos fe ts inOuiran decis ivame nt en el seu posterior desenvolupament. El 
primer d 'ells es p rod ue ix a pr incipi s de segle i cons is teix en la fixació de les 
dunes a mb pins, real itza t per la Ma ncomunitat dc Catalunya, i la dessecació 
dels terrenys pantanosos. Aquesta rea lització, junt amb la pos te rior p la nifi
cació de tot e l sector de la costa com una <<ciutat dc repòs i de vaca nces», 
promoguda pel GATTCPAC en 193 1, adj udicarà a Cas te ll de fels, de forma defi
ni t iva, e l ca ràcte r tu rís tic que ha mantingut fin s a ra. 

L'evidència d'aques t caràcter despertarà les enveges de la burgesia i mo
tivarà el primer dels g1·ans canvi que s'han produït a Castellde fels. És sobre
tot després de la guerra civil que suposa el triom f total de Ja burgesia, quan 
es creen els nous barris residenc ia ls i d'estiue ig de La Pineda i << Mon temar», 
que canvien la fi sonom ia del mun icipi. 

Cas telldefel es converteix, doncs, en un lloc d 'estiueig dc la pe ti ta i mit
ja na bu rgesia de Barcelona, que amb una demanda poc nombrosa encara, or
gani tza aques ts barris en urbanitzacions de tipus «Ciuta t-jardí». 

D'aquesta manera una realització de gran contingut social , com és la c rea
ció dc les pinedes, és monopolitzada per l 'interès privat i l'in te l·ligent projecte 
del GATCPAC queda re legat a l'arxiu de somnis impossibles que caracteritzà 
aque lla època. 

E l. segon gran canvi té lloc al volta nt de 1960 i coincideix amb l'anomenat 
«boom» econò mic. La constru cció dc vies de comunicació, l'ús massiu de 
l'automòbil , la creixent necessi ta t de mà d'obra immigrant que té la indústria, 
i la capacitat d'estalvi i d 'inver s ió de grans capes m itjes de la població, creen 
les condic ions ideals pe rquè Castell defels es converteixi en un sector de gran 
inte rès especulatiu. 

Efectivament, en aques t moment hi ha una gran demanda de residè ncies 
per a la clas e obrera immigrant que va a treballar a Ba rcelona, però que no 
té possibil itats de viu re-hi . Al mateix temps, i degut a la prosperi tat econò
m ica , hi h a un a ugment e n la demanda d'habitatges de tipu s turístic. El 
connic te entre els dos tipus de demanda que en principi podr ien considerar-se 
incompatibles, es resol a mb un clar repartiment de l territori. 

Cas telldefels ha adq uirit, doncs, una nova fu nció de ciutat-dormitori per a 
la c lasse obrera, sense deixar d'ésser a la vegada un munic ipi e minentment 
turís tic i residen cial. 
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LA PROPIETAT DEL SÒL 

Per realitzar l'estudi de la propietat del sòl a Castellde fels m 'he basa t so
bretot en e l fitxer dc contribució urbana del «Regis tre munic ipal d 'edific is i 
solars», que he dividit en tres categories: 
- F inques de propie tat vertical. 
- Finques en règim dc Comunitat dc propie taris. 
- ParceHes o solars no edificats . 
Dintre del p r imer a partat de propie tat vertical s'hi inclouen tan els habita tges 
unifamiliars com aquells edificis que pertanyen a una entitat o persona fís ica. 
Pe r tant, posem e n aques t lloc ta n t els edificis de la Administració Loca l, 
com els de l 'Esg lésia, fàbriques o taller s, clubs esportius, e tc., així com cases 
d 'apa rtaments de lloguer. 

Respecte a la propietat horitzontal, he prescindit de les dades dels p ro
pietaris individuals de cada apartament i he considera t el conjunt o bloc com 
un sol element, degut a l'e levat nombre de propietaris e n règim de p ropi eta t 
ho ritzontal i a l freqüent canvi dc títols de propie tat , que és una dc les carac
te rís tiques de Castell defels que més crida l'atenc ió, especialment ll igada a ls 
apartaments dc segona residència. 

Respecte a l solars i parceHes, s'ha n inclòs e n aq uest a c lassificació aquel les 
finques de sòl edifi cable o a l'espera de se r-ho en un futur proper, i que afe
gits als altres dos tipus dc finques, cons titue ixen el to tal del sòl urbà de Cas
telldefe ls. 

Una primera classificació e ns pe rme t veure que un 52,84 % correspon a 
finques de propie tat vertical; 36,14 % són solars no edificats , i un 11,01 % 
són finques en règim de Comunitat dc propie taris; a ixò demos tra clara me nt 
e l predomini dc la propieta t vertical , que arriba a representar el 82,75 % del 
conjunt de finques edificades (encara que ca l ins is tir en e l fet que u na so la 
finca e n règim de propie tat horitzontal pot incloure a lgunes desenes de vi
vendes). E I predomini de propietat vertica l, conc reta ment d'ha bita tge un i
fa mili a r, es fa evident des del primer moment a Castell fe ls, on quasi el 80% 
de l sòl urbà es tà desenvolupat com a «Ciutat jardÍ >> , fet que condic iona la mor
folog ia u rbana de tot e l te rm e muni cipa l, exceptua nt el barri del Castell i una 
part del nucli de l Poble. 

Tipologia des propietaris 

Per a poder definir cadascuna de les categories de pro pie ta ris i la seva 
actitud e n relació amb la propietat, h em tingut en compte dos cri teris fon a
m enta ls . 

La seva pe rt ine nça a un o a ltre de ls g rups format s per persones fís iques, 
empreses industria ls o comercia ls , administració local o central, església, 
etcètera. 
E l seu lloc dc res idè ncia. 
Aques ta última da da té importància ja que pot acla rir e n cada cas si la 

propietat és considerada com valor de canvi o com valor d'ús, amb totes les 
conseqü ències q ue d 'aquesta dife rència es deriven, i contribueix a més a la 
localització dels centres de decis ió reals qu e te ne n llu r impac te sobre el m u
nic ip i. Tinguent, a m és, sempre presen ts les caracterís tiques de l municipi, 
he establert la classificació següent: 
- grcms propietaris: a que lls que posseeixen una su per fície de sòl urbà su

perior a ls 5000 m 2 o una superfície edificada de m és de 1.000 m 2
• 

- propietaris mitjans: aquells qui posseeixen entre 250 i 5000 m 2 de sòl urbà. 
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- petits propietaris: aquell qui po seeixe n entre 100 i 250 m 2 de sòl urbà. 
- propietaris marginals: aquell s qu i posseeixen menys de 100 m2 dc sòl urbà 

o un pis e n règim de propi etat ho ritzontal. 

Els grans propietaris 

A l'hora d'establir e ls c r ite ris per a la selecció dels grans propie ta ris, he 
escol lit la xifra dc 5000 m" e n lloc de ls 500" que sol ser habitua l quan es 
hercfc ix a sòl urbà d 'una gran ciuta t (TATJEll, 1978; CARRERAS, 1979) pe r dive r
sos motius. En prime r lloc s 'ha de tenir e n compte que Castell defels és un 
mun icipi s ituat a 18 km dc Barce lona, amb una urbanització extensiva o semi
exten iva en «Ciutat ja rdí >> , que es ca racteritza per exigir parceHcs amb una 
dime nsió mínima, que en a lgun sec tor és de 500 m 2

• En segon lloc, cal con
sidera r el valor del sòl, que és molt més petit q ue dintre del s límits urba ns 
dc Barcelona. I:. s uficient considera r que segons les dades dc 197 1 ( LLUCH· 

GASPAR, 1972), mentre a Sants els preus reals del pam quadrat oscil·laven entre 
600-750 ptes./ p am, a la mateixa è poca a Castcll clefe ls el preu més alt e ra de 
I SO ptcs. pam. 

A m és, i clonal que una c lass ificació d'aquest tipus és sempre relativa , la 
xifra de 5000 m" ha esta t e legida tinguent a la vis ta les llis tes dc propie taris 
del muni cipi i es ta blint les compa racions oportunes entre les dimens ions dc 
les d iferents propi etats. 

Pe r motius semblant , i de la ma te ixa manera, s'ha fixat la xifra de 1000 m " 
ed ificats per des ignar a ls gra ns propie taris. 

Atenen t aquc ts cri te ri , ens t robem amb les dades següents: existeixen 
a Castell defels 88 grans propietaris, de ls qual s is posseeixen finqu es de més 
de 100.000 m" i 34 ed ificis ; cinc posseeixen finques compreses e ntre 50.000 i 
100.000 m" i vuit edific is; vint te nen propie tats a mb superfíc ies compreses 
entre 20.000 i 50.000 m " i 34 edificis, i el c inqua nta-se t restants posseeixen fin
ques amb superfícies compreses entre 5.000 i 20.000 m 2 • 

Si atenem a l'entita t jurídica dels propietaris , s'observa que d'aquests 
88 grans propie taris, 72 són persones físiques, mentre que els 16 restan ts són 
l'!mprcses come rc ials i industrials, i a més la RENFE, l'Església y l'Ajuntame nt. 

Amb re fe rènc ia al lloc de residè nc ia d 'aq uests propietaris, un 64,42 % res i
de ixen a Barcelo na, un 24 ,6% a Cas tellde fels i un 10,06 % tenen la seva res i
dè nc ia e n altres poblacions del Ba ix Llobrega t. 

Aquestes dades ma ni fc ten clarament la prcponderència de la persona fí i
ca com detentora de la propie tat i e l gran pe i presènc ia de Barcelona com a 
ll oc de res idència . 

Amb la lli s ta de nom s clavant, es poden observar a s imple vis ta relacions 
fami l iars i come rc ials, connexions entre els grans propie taris i l'Adminis tració 
Local, e ncara que queden relegades certes persones o fa m ílies a una posic ió 
que n o correspon a la inOuè ncia real que h an exercit sobre l 'evolució del Mu
nicipi , degut a la gran parceHació dc la propietat . En a rribar a aques t punt 
s'ha dc fer re fe rència d 'un grup d 'aquests propietaris que per la seva actuació 
com promotor de la u rban ització margina l de << Vista-Alegre>> ha n aconseguit 
orientar l'expa nsió de Castell defels i són responsables, en defin itiva, de Ja 
creació dels ba rri s d'immigrants que form e n la part oriental del muni cipi. 

La tàc tica utilitzada ha es tat àmp liament descrita pe r Busque ts (BUSQUETS, 
1978) i re pete ix un esquema caracte rís tic (CAPEL, 1975) que condueix a la for
mació de barri s sencers amb l'únic fi d'obte nir plus-vàlua. En la primera fase 
es va parceHar i vendre terreny rú ti c com urbà, en un sector allunyat de l 
nucli de l poble, el que avui és Vis ta-Alegre, i després que fou legali tzat el 
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barri, en e ls anys 1970, es prom ogué un pla parcia l que afectava a l terreny 
intermig, avui e l barri del Cas tell, sobre el qua l es va reali tzar una especulació 
urbana a gran escala. 

Aquest cas és particularment clar, perquè, en l'època en la qual es va 
desenvolupar aquesta operació, la tendència de c reixement de Caste lldefels 
seguia les direccions Sud i Oest. 

Propietaris m itjans 

Aqu est grup, en el que s'inclou en aque lls propie taris que posseeixen un 
total de finques compreses en tre 250-500 m 2 , és e l més nombrós i representa 
e l 78,40 % del total. 

D'aquestes propie tats mitj anes, e l 38,61 % són solars sense ed ificar, e l 
50,50% són habita tges o edificis en propietat vertical i el 10,88% r estant són 
edificis venu ts en règim de comunita t de prop ietari s. 

Respecte a l lloc de residència dels propietaris, el 70 % ho fa a Barcelona 
c iutat. Podem a fi rmar que e ntre les finques edificades d'aquest grup predo
minen les dedicades a segona res idència i són en la seva m aj or part res idèn
cies unifamiliars rodejades de jard ins i localitzades a la platja (barri de La 
Pi neda) o en e ls sectors res idenc ia ls de la muntanya (barri s de << Montemar» 
i «Bella mar»). 

Petits propietaris 

He considerat petit propi e tari e l q ue posseeix finques amb superfíc ies com
preses entre 100 i 250 m 2 de sòl urbà. E l conj unt d'aquestes propi etats repre
senta un 16 % del total d c finq ues del municipi i es tà cons tituït p er 248 solars, 
136 edificis en règim d e propietat horitzonta l i 693 ed ificis en règim de pro
pietat vertica l; dóna un total de 1077 finques. 

En examinar e l lloc dc res idència dels propietari s de les finques petites 
es veu e l canv i radical en la tendència general i la proporció s'in ver te ix, amb 
un 63,53% de residen ts a Cas telld efels i sols un 27,56 % que h o fa a Barcelona. 

Si s'ana litza e l fenom en per barris, s'observa que el nombre de propie
taris residents a Castelldefels és en una g ran m ajoria en e l nuclei del poble, 
el Castell , «Vis ta-Alegre>> i Can Roca, mentre que en els sectors de la platj a 
i de la muntanya es m a n té co m una majoria de residents a Barcelona. 

En e l cas de la pe tita propietat també poden establir-se d ues grans cate
gories de propietaris. D 'el ls, els residents a Barcelona posseeixen les millo r s 
cases i pràcticamen t monopolitzen e ls millors barris des del punt de v ista 
arquitectònic, estètic i ambi ental. 

Aquest fet, que es veu a s imple v is ta i que resulta fin s a cer t punt lògic p er 
tractar-se d'un muni cipi sobre tot turís tic, cond ic iona que extenses arees esti
guin en la seva major part infrautilitzades a l mateix temps que exigeixen un s 
serveis de manteniment d 'asfaltat, il-luminació, vig il ància, recollida d'escom
braries, etc., a l lla r g de tot l'any que resulten gravatius pe l municipi. 

Propietaris marginals 

En el cas de Castelldefels, he cons ide rat prop ieta ri marginal to t aquell 
qui era propietari d'una supe rfície de sòl urbà menor de 100 m 2 o era pro
pie tari d'un p is o apartament de propietat ho ri tzontal. 

Analitzant el primer g rup, trobem que està fo rmat per 12 solars, 127 edi
fi cis de propietat vertical i 11 edificis en règim de comunitat de prop ietaris. 

R especte e l lloc de res idè ncia dels seus propie taris, resideixen a Cas tell-

106 



defels el 75,33 %, un 18,66% ho fan a Barcelona i e l reste a altres poblacions 
del Ba ix Llobregat. 

E ls 127 edifici de propieta t vertical es troben, la majoria , s ituats en els 
barris més popula rs: Castell, << Vis ta-Al egre>> (37,75 %), centre del poble 
(36,22 %), La Pineda (1 9,0 1 <J.o), i fona menta lment respone n a tres tipus de 
construcció. 

1."' Petits habitatges, genera lment ma l conservats, s itua ts en el centre del 
poble, i sovint utilitzats com a negoci i com a residènc ia a la vegada. Normal
ment són ed ifi cacions a ntigues a les qua ls se'ls hi va a fegint pisos pe r sobre 
o són e nderrocats per ser subs tituïts per ed ific is d'aparta ments e n règim de 
comunita t de propietaris. Els seus propietaris són en gene ra l ca talans i ori
ginaris del municipi. 

2.0
" Residè nc ies au tocons truïdes sob re terrenys abruptes, loca litzades en 

gene ral a << Vis ta-Alegre» i que en molts casos no reuneixen les condicion mí
nimes d'habitatge (com pe r exemple les de l secto r del << Pozo de Los Quiran
t es»). Els seus propietari s són, la mayoria, immigrants a nda lusos que ha n ac
cedit a la propie ta t en e l moment en què s'es tava originan t e l barri com un 
conj unt dc construccions il·legals. 

3."' Petites to rres o xalets s itua ts sobre pe tites parce Hes, sovint rcduïdís
simes que en determinades illes de la urba nització << Llumine tes» formen mo
saics d 'ex traordinària complicació. La pe titesa de les ed ificacions contras ta 
amb un ce rt aire petulant de l'arqui tectu ra amb escales ex teriors, porxades, 
arcades, terrasses i terrassetes, teulades compli ca díssimes i petits j ardin ro
dejats, a vegades, de fo rtes reixe o pare ts lluïdes amb calç. 

A aquestes ed ificacions caldria a fegir la fi le ra de ca es de fus ta i obra o 
<<x iringuitos» que voreja alguns sectors de la pla tj a i que, encara que edificats 
sobre terrenys de jurisd icció de la Comandància de Marina, són conside rats 
com propietat particular, i resulte n per la seva forma pintoresca, molt carac
terís tics del barri dc La Pineda. Actualmen t la gra n majoria ó n utilitzats 
com bars o res tau rants. 

E l segons gru p de propietaris marginals, aquells que posseeixen un pis 
en règim de propi etat hori tzontal, és molt més nombrós que el prime r i es 
troba molt repartit pel municipi. 

En l'actuali ta t exis teixen a Cas telldefe ls 702 Comunitats de propietaris que 
acumulen un to ta l de 10.4 17 habitatges. En termes genera ls i a te ne n t a la seva 
localització, poden dividi r-sc en dos ca tegories: 

E ls uti litzats pels h abitants dc Castelldefels com a res idència permanent 
i els utilitzats com a segona residènc ia o com a inversió, explotada en règim 
dc ll oguer per propie tari que e n la seva majoria resideixen a Ba rcelona. 

E ntre els primers podem contabili tzar 356 comunitats amb un total dc 
5.1 59 pisos, és a d ir, la me itat del total ; es concen tren e n e l poble, el Cas te ll 
i <<Vista-Alegre». A aquests cal afegir a lgunes de les comunita ts exis ten ts en 
el sector dc Can Bou i de << Montcmar>>, de fi sonomia, respecte a ls propietaris, 
mixta. 

E ls habita tges que com posen Ja segona categoria , es concentren sobretot 
a La Pineda, 11 6 comunita ts de propietaris amb 1.866 apartaments; a << Bella
mar>>, a mb 63 comunitats de propietaris a mb 1.043 aparta men ts, i a l sector de 
la platja més aprop dc Garraf, amb 80 comuni ta ts i 1.269 apa rtaments. 

Una caracte rís ti ca que d iferencia les dues ca tegories és el freqüent canvi 
de propieta t que es produeix e n els a partaments d 'aques t últim grup i que 
dem ostra clarament la seva utilització com a invers ió d'excedents d'es ta lvi , 
que recupera la seva liquidació en momen ts de dificultat econòmica. Molts 
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d'aquests a parta ments canvien de mà sis o set vegades en el pe ríode de pocs 
a nys. Aques t fe t augmenta la marginalita t d 'aquests propietari s, que, evident
ment, ni es senten integra ts e n l'ambient social del municipi, ni posseeixen 
capacitat decis iva per a influir en la soJució dels problemes generals, a no ser 
d 'aquells que més directament els afecte n. 

Malgrat tot, hem de senya lar que e n els darre rs a nys s'aprecia que en els 
barris reside ncials comença a a ugmentar el nombre de res idents fixes , amb 
ocupació d'habitatges to t l'any, e n règim de lloguer o de propie ta t. E s te m 
assis tint, doncs, a la parc ial conve rs ió d 'algunes zones turís tiques en b arris 
de tipus ciuta t-dormitori de csta ndard mig-alt. Aques t fe nome n que pot, a la 
llarga, transformar la fun ció que fin s ara realitza ven extenses àrees del Mu
nicipi, es deu, sense cap dubte, a la difi cultat de trobar habitatge a Barcelona, 
al seu preu i a la duresa q ue ha adquirit la vida urba na en la gran ciutat e n 
aquests darre rs anys. 

Els constructors 

El constructor considera t com a promo tor de la transfo rmació de l'espai 
u rbà, come nça a operar a Cas telldefels a p ar tir de 1960. 

Aba ns d 'aques ta da ta, e l municipi havia conegut fases amb ritm es de cons
tru cció més o m enys intensos, però fin s lla vors el paper juga t pel cons truc tor 
no passava del d 'ésser un tècnic quasi sempre a les ordres dels propie taris 
de l te rreny. 

El «boo m » del turisme i la prospe ritat econòmica que caracteritza la dè
cada dels 60, t ransfo rma rà pidament la situació. L 'exis tènc ia d 'àmplies capes 
dc la població amb una capacitat d 'es talvi i d'invers ió, estimula l'oferta de 
parceHes, torres i poste riorment d'apa rta ments. En una prime ra fase, sor
geixen les urbanitzcions i es parceHen les grans propie ta ts (moltes vegades 
iHegalment) i es formen les primeres immobiliàries per comercialitzar aquest 
nou producte de consum. 

Els constructors locals, com és lògic, no donen abas t i les immobilià ries 
creen les seves pròpies constructores . Aviat neix el cons tru ctor independent, 
que té una importà ncia decis iva en la gra n d ifus ió del tipus de construcció 
en règim de comunita t de p ropietari s. 

Per què el propie ta ri del terreny es doni compte que si a on ab ans cabien 
dues o tres torres, es poden ficar quaranta o cinquanta a partaments, és decisiu 
el fe t que la plus-vàlua del sola r es multi p lica proporcionalment. Per t ant, 
ràpidamen t s'obtenen e ls permi sos corresponents i es promou l'edificació de 
blocs, no sols e n els nuclis urban s, s inó en els sectors t urístics que fin s el mo
m e nt havien esta t con sidera ts com ciuta t-j ardí. (Na turalmen t l 'obtenció de 
permi sos no oferia especia l dificulta t, ja que els Ajuntaments estaven pràctica
ment en m ans de les oligarquies locals) . 

Tot aq uest procés que es posa en m arxa a començam ents dels anys 60, 
precisa d 'una invers ió important de capital i d 'una indús tria de la construcció 
fin s llavors inexisten t a Cas tellde fels. El primer punt es resol amb crèdits 
ba ncaris i amb el sistema de ventes, que p ermet obtenir quantita ts a nticipa
des dels futurs compradors. 

E l segon punt condi ciona el naixemen t del constructor independent com a 
promotor, organi tzador i realitzador de la cons trucció, i molt m és sov int. 
a més, com a venedo r dels seus prop is aparta ments. Com que el n egoci fun
cion a i produeix gran s b eneficis i com que e l primer interessat en que el bloc 
d 'apartaments es constr ueixi és l 'amo del solar , ell m a teix es conver teix en 
constructor o s 'associa a altres persones per a fundar una constructora . 
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L'èxit continu d 'aq ues t tipus d'inversions a trau a nombrosos especuladors 
i fa que s igui freqüent que u n grup de persones o un promotor amb el capital 
necessari adquireixi un sola r o e l canviï pe r apartaments del bloc que es pro
jecta construir. Aquesta s ituació produeix un cer t <<amateurisme» en l'indús
t ria de la construcció, i aquest fet s'evidè ncia a Castelldefels en comprovar 
qu e la immensa majoria dels cons tructors de comunita ts dc propietaris ha 
construït una sola obra . 

En efecte, en la cons trucció de ls 702 edificis e n règim de comunitat de 
propie tari s que exis teixen en el municipi, han intervingut 487 constructors. 
D'ells sols 71 són societa ts anònim es (de Ics qua ls sols 18 cons ten especí fi ca
ment com a socie tats i immobiliàries o constructores), m entre que les 416 res
tants figuren com persones físiques. 

Si anali tzem ara el grup de cons truc tors pe l nombre d'obres rea li tzades, 
s'observa que, mentre hi ha sols dos cons tructors que han edifica t més dc de u 
comunita ts de propietaris cadascun, n'ex is te ixe n 383 que ha n cons truït S co
munita ts. En conjunt, es pot dir que, si bé du rant els darre rs vint anys s 'ha 
assis tit a un gra n desenvolupament de la cons trucció a Castelldefe ls, aquesta 
indús tria no ha esta t monopoli tzada per cap grup i la seva actuació ha estat 
s ubordinada als inte rcsos dels grans propie tar is. La imp ress ió d 'a tomització 
que es desprè n de Ics dades expressades podria a tenuar-sc s i es ma nifes tessin 
Ics connexions fam iliars que exis te ixen en tre e ls diferents cons truc tors i els 
grans propietaris. El mateix succeïria s i es comprovés e l (et que a lgu nes c m
p reses han actuat sota diferents noms. 

Però en tot cas, e l q ue s'evidenc ia és que els directors de la tra nsfo1·mació 
so ferta pe l munici pi des dc 1960 ha n estat els gra ns propieta ris, i no la inclús
tria de la construcció, que ha actuat sempre a remolc d'e lls . 

LA MORFOLOGIA URBA1 A 

Superfície de les parcel-les 

Una dc les p r ime res característ iques que presenta la morfologia u rba na 
dc Castcllde(els és el predomini dc solars a mb superfíc ies compreses entre 
e ls 250m' i els 5.000 m', solars que per aquest mun icipi poden ser cons iderats 
dc tipus mitjà, però que compara ts amb e ls d'altres muni cipis dc la coma rca , 
re ulten ser d 'ex te ns ió molt superior a la mitja. 

Això es deu en part a ls 18 km que la separen de Barcelona que no ha n 
a favorit la seva inc lus ió e n el c intu ró indus trial i el seu ús com a ciutat dor
mitori, fin dates molt rccentes. Un altre de ls motius que han influït en el 
m aj or dimens ionat dels solars és la seva p ròpia s ituació vora de l mar i l'ex is
tè nc ia de les grans pinedes que han p re figurat a Castellde fe ls com un sector 
res idencial. 

E l que és evident e n to t cas, és e l predomini d'aques ts sola rs de tipus 
mitjà , que a rriben a cons tituir el 70,55 % del total de solars , constrults o no. 

Aques ta proporc ió malg rat tot no es ma nté en tot e l municipi. En els barris 
de << Vis ta-Alegre» i e l Caste ll , predominen e ls sola r pe tits i margina ls (me nys 
dc 100 m 2

), que arriben a l 63,61 % de l total dels dos barri s, com un c lar ex
ponent de ls fruits dc la parcel-l ació il-legal. 

A mane ra de resum, es pot dir que, dc les 6.372 finques que formen el sòl 
urbà de Cas telldefels, un 70,55 % tenen superfícies de tipus mitjà (entre 250 i 
5.000 m 2

), mentre que el 19,25 % es tà forma t pe r solars pe tits (100-250 m2 ) 

i ma rginals (me nys de 100 m ' ). E ls so lars a mb superfícies s upe riors a 5.000 m 2 

re presenten nomé el 1,6 % de solars amb dime n ions gra ns. 
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Data de construcció 

E n aquest quadre es pot veure amb claredat l'exis tència de tres e tapes en 
Les quals es produeixen importants acceleracions en els r i tmes dc creixement 
del municipi. La primera d'elles comprèn e ls a nys en tre 1932-1936 i s'inicia 
amb la instaHació de la fàbrica Rocalla, úni c i aïllat cas d'incidència industria l 
en el desenvolupamen t de Castel ldefels. La segona e tapa de creixement pot 
s ituar-se entre e ls anys 1945-1959, quan, superat el pitjor moment de la post
guerra, es produeixen impor tan ts canvis econòmics i sorgeix una nova classe 
enriquida pel m er cat negre, l'«extraperJo, i els grans negoc is amb padrins 
oficials. Aquesta si tuació es refl exa en l'augment de segones residències que 
en el cas de Castell defels es concentra espec.ialment en els ba r ris de La P i
neda, Banys i Gran Via-Mar. E n aquests pocs anys arriben a construir-se 
1.265 edific is que represen ten e l 31, 13 % del parc actua lment edificat. 

La tercera e tapa, i sens dubte la més interessant, és la que comença a par
tir de 1960 i q ue, frenada per la c ri si fins q uasi aturar-se, h a arribat fins als 
nostres dies. Aquest període és el que regis tra maj or s canv.is qualita tius i 
quantitatius. La prosperitat econòmica, l'ús inten s de l 'automòbil i la moto
cicleta, el «boom» de l turisme, la demanda de treball, la difusió de l 'edificació 
de blocs en règi m de propieta t horitzontal i l'enorme desenvolupament de la 
indústria de la cons trucció amb gran demanda dc m à d'obra , són a lguns dels 
factors que han condic ionat i modela t aqu esta època d'intens cre ixement. És 
en aquesta època quan varia l'estratègia dels propie taris i dels cons tructors. 
Neixen els barri s de Vis ta-Alegre i e l Castell, i la platja es pobla d'apartaments. 
Es construeixen h otels, s'obren bars i acudeixen e n massa turistes i es
tiuejants. 

Cas telldefels es conve rteix definitivament en un centre turístic de primer 
ordre, especia lment nacional, considerat de fet com la platja de Barcelona, 
al m ateix temps qu e intens ifica e l seu caràcter de residènc ia p ermanent per a 
la classe obrera. 

E n els anys compresos entre 1960-1969 es construeixen a Castelldefels 
2.058 edificis, que representen e l 50,57 % dels 4.069 de q uè cons ta actualment 
el municipi. En tre 1970-1979 es construeixen només 503 edificis, un 12,38 % 
del total, i les previsions a curt termini indique n que la involució augmentarà 
en el futur. Analitzant per barris, la tendènc ia coincideix. Cal destacar només 
el fet que de les 356 residències unifa miliars de q uè consta <<Vis ta-Alegre>>, 
exceptuant una desena, són totes pos teriors a 1960, i totes les comunitats de 
propietaris, 60 en total , són totes posteriors a 1970. Així mateix, les 139 comu
nitats de propietaris del barri del Castell s 'han construït entre 1970-1979, a mb 
un total de 2.338 hab itatges, més els seus corresponents locals comercials i 
garatges. 

AILura d'edificació 

Conside ra t en conjunt, Cas tellde fe ls dóna una sensació d'horizontal ita t 
que es fa més evident s i se la compara amb altres localitats cos teres que ha n 
sofert processos para l·lels de t ra nsformació degu t al turisme. 

L'extensió del seu terreny utilitzable, la suau orogra fia i el fet que quas i 
un 80 % de ls seus edificis siguin residències un ifamiliars e n urbanitzac.ió de 
tipus «ciutat-jardí», poden ser a lgun s del s m otius que han frenat el seu creixe
men t vertical i que converteixen Castelldefels en una excepció a la regla ge
n eraL Tant en e l sector de la platja com en el sector turístic de Ja muntanya, 
àdhuc quan s'han cons truït edifi cis d'apartamen ts, poques vegades s'han su-
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perat els tres pisos, reservant la pla nta baixa, sob re pilars, p er als garatges, 
E n moltes ocas ions, aquests edific is no sobrepassen en a lçada a ls pins, i així, 
a certa d is tà ncia, e l sector sembl a me nys edificat del q ue realment ho està. 

El ba rri de «Vis ta-Alegre>> presenta un p redomini d'edificis a mb una sola 
planta o planta ba ixa i un pis, e ncara que en aq uest cas es deu a di ferent 
motius, ta l com l'autoconstrucció de l' hab ita tge, la pe ti ta dime nsió dc les 
parceHcs, que a vegades no permet ni una escala per arribar a l prime r pis 
i la problemà tica cons trucció en muntanya sense comptar a mb e ls recursos 
tècnics. -L'excepció en quant a l'alçada és cons tituïda per la urba nització de l 
Cas tell i e ls sectors més moderns del nucli del poble. En els blocs construït 
en aques ts dos barris, la pla nta baixa e tà ocu pada per locals comercials, hi ha 
soterranis per aparcaments i es supe ren norma me nt els 5 ó 6 pisos d'a lçada, 
inc rementa ts amb entrcssòls, à ti cs i sobreàtics. 

En resum, es pot dir que, dels 4.069 edific is que exis teixe n e n el municipi, 
2. 168, és a dir, més del 50%, tenen només planta baixa, 921 tene n pla nta 
baixa i u n pis ; 684 te ne n menys de tres pisos d'alçada, i només 264 superen 
els qua tre pisos d 'alçada. 

Formes d'edificació 

La gran varie ta t de fun cions que ha realitza t Cas tellde fe ls a l llarg de Ja 
seva història recen t, ja sigui com a nucli urbà indepen de nt, com a ciutat dor
mitori, com a lloc de sego na residència o com a sector turís tic, ha condiciona t 
que en e l muni cip.i coexis te ixi una a mplia gama d 'ed ificacions de totes classes . 

D'aques ta forma poden trobar-sc, des dc Ics masies, i les cases del casc 
antic, ante r iors a 1900, junt a luxoses i mod ernes residències unifamiliars, 
b locs d'apa rtaments per a tu r is tes a la platja, edificis compactes densament 
poblats i de gran alçada e n e l barri de l Cas te ll i ha bita tges margi na ls a <<Vi s ta
Alegr e>>. 

Aquest conjunt bigarrat i poli morf s'ha anat forman t a parentment de 
forma casual, p er s imple addició, com s i es trac tés de diferents respostes a d .i
ferents necessita ts que s'ha n a na t plan te jant a l lla rg de l temps. Ma lg•·at to t, 
aquest desordre r esulta ser més aparent que real i més rea l a nive ll de barri 
que en e l conjunt de l municipi. Una a nàlis i minuciosa evidencia una c la ra 
delimitació de ls espai urbans, segons les func io n que rea litzen. 

La divis ió de l'espai urbà, en func ió del seu ús, és d'una clareda t m e ridiana, 
en cara que e n cadascun dels difere nts sectors s'adve rteix un desordre urba
nís tic que és el responsa ble d 'aques ta prime ra sensació d'ana rquia. 

I és precisamen t a través d'aque ta divis ió o agregació funcional com mi
llor es manifesta l'existènc ia d'una est ra tègia oculta, que ha conduït tota l'ope
ració de l 'expa nsió de Cas te lldefels, com s i es tractés ta n sols d 'un gran negoci. 

Del que no hi ha dubte és que, e n tot e l desenvolupament urbà de Cas
telldefels, l'únic motor que ha fun cio na t ha es ta t l' interès econòmic privat 
i, m és concreta ment, l' interès dels grans propie taris del sòl. Pot afi rma r-se 
de manera ro tunda que no ha exis tit cap p lan ificació per motius urbanís tic 
o socials i que la incidènc ia de factors indus tria ls es redue ix a l cas aïllat dc 
la fàbrica Rocalla , com ja s'ha vis t a nter iorme nt. 

Per Ja seva part, la inic iativa pública s 'ha lim ita t a l'aprovació de no m
brosos pla ns pa rc ia ls p romoguts pels propie taris del s te rre nys que es volie n 
parceHar, i a la confecció dels Pla ns Comarcals de 1959 i Ja seva revis ió dc 
1974 i 1976. 

En tot cas i a tenent a la morfologia de l'edificació només, és evident que 
la gra n vari etat de formes de cons trucció respon a la gra n varieta t d 'exigènc ies 
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que se li han anat plantejan t a l municipi a través del temps i especial me nt 
en els darrers anys. Per la seva millor anàl isi, els he dividit e n dos grans 
grups : les residències uni fam il ia rs i els blocs d 'hab itatges, dis tingint en aquest 
darrer cas s i es t racta d 'aparta ments t urís ti cs o s i són blocs des tin ats a res i
dència permanent. 

Habitatges unifamiliars 

El tipus d'habitatge unifamilia r és el que predomina en el mumc1p1 1 ar
riba al 75,10 % del total d 'edi fi c is. Dintre d'aquesta classificació he m de dis
tingir vàries classes d'hab ita tges unifam iliars d 'acord a mb el seu valor eco
nòmic, Ja supe rfície de terreny que ocupen, l'à rea e n la qual es tan s ituats 
i la funció que acompl eixen : 

Habitatges d'origen rústic o històric: Són un grup d 'edificis de certa ca te
goria, d'or igen his tòric o rústic, que han es tat restau ra ts i que en general per
ta nyen a famíl ies residents a Castelldefels. Aquest grup d 'ediftcis r epresenta 
la part m és valuosa des del punt dc vis ta arquitectònic de lot e l conjunt urbà . 
En ell destaca e l Cas tell , p ropie ta t de la família Giro na, Ja Comissaria dc po
licia, del segle xv, propietat de l'Ajuntament, i mas ies com «Torre Fael», Can 
Vinyes, e tc., dc propi etat particular, a ixí com Ics tor res defensives que es 
troben disperses pel terme. 

Habita/ges de luxe: per Ics seves caracterís t iques formals i per l'extensió 
de te rreny que ocu pen, des taque n sobre el respecte d'habitatges unifamiliars. 
Es tracta dels xalets més luxosos, s ituats e n el barris de «Bellaman>, Poal, 
«Montemar>> i La Pineda. A títol ind icatiu, a Castelldefe ls hi h a més de 300 ca
ses edificades sobre parceHes de dimensions compreses en tre 1000 i 5000 m 2 • 

Són cases amb jardins ben cu idats, rodejades de tanques o parets i poc visi
bles des del carrer. La majoria tenen p la nta baixa i un o dos pisos, posseeixen 
piscina, frontó i a vegades camp de tennis. 

En general, els ed ificis d'aquest grup, pe r constituir un clar valor d'ús, 
estan be n cuidats, sobre tot tots e ls de la part dc l.a muntanya. En e l sector 
de la platja ex is teixen també a lguns edificis d'aque t tipus, que ha n queda t 
aïlla ts, i condemnats a desaparèixer degut a la cada vegada m és gra n proxi
mitat de blocs d 'apartaments i per la deg•-adació progressiva del barri. 

Habitatges de tipus mitjà: Aquests edificis, con truïts sobre terrenys de 
fins a 1.000 m :; , amb la seva va rie ta t d 'es ti ls i d imensions, són e ls que carac
teri tzen l 'aspecte dels barris turístics. 

Es troben repartits entre la munta nya, Poal, «Bc ll amar>> i «Montemar>> i el 
sector dc la pla tja , des de l ba ixador de Re nfe tins e l lím it amb Gavà. El sector 
de la muntanya, construït quasi íntegrament a pa r ti r de 1960, és el sector tu
rís ti c més modern i el que presenta una major d ignita t arquitectònica . Això, 
unit a que la majoria de Ics case del sector, de p r imera o segona residència, 
són utilitzades pels seus propie taris, j a que la llunyania del mar li res ta atrac
tiu turís tic, s'ha traduït en una major exigència e n e l confort de les res idències 
del barri , que presen ta un aspecte ne t i ordenat. 

Els b arris dc << Montemar>> i La Pineda, van començar a ser cons truïts in
tensament a pa rtir dels anys 40 i experimentaren una segona fase dc creixe
ment en tre els anys 1960-1970. E ls dos barris te nen un aspecte sembla nt, cosa 
lògica si es té en compte que foren e ls m embres d'una ma teixa classe socia l 
i d'idèntics gus tos els que ed ificaren en èpoques semblants i per usos s imilars. 

És a partir de fi nals dels any 60, en què es comencen a advertir algunes 
dife rè ncies en les funcions que ambdós barri s realitzen. Mentre << Montemar>> 
ofereix el t ranquil aspecte d'un barri residencial, La Pineda, per la seva praxi-
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mitat al mar, ha anat incrementant el seu caràcter turís tic, amb la construc
ció de nombrosos edificis d 'apartaments. 

Els barris més propers a Garraf presenten caràcter s semblants, si bé tenen 
menys vegetació i són m és abundants els apartaments que els habitatges 
unifamiliars. 

Habitatges sobre parceZ.Zes de pet ites dimensions: Estan agrupats amb 
altres de les mateixes característiques formant petits barris de vàries illes 
d 'extensió. 

Normalment, es troben en els llocs de més fàcil accés com el Baixador de 
la Renfe i l'avinguda dels Banys. La seva construcció data, en tots els casos, 
de la dècada dels 40 o inclús d'anys a nte riors, i podrien ser con siderades com 
les primer es urbanitzacions de la més modesta classe mitja, que realitzaven 
un paper capdavanter en edificar aquestes cases d'estiueig i dc cap de setmana, 
en llocs que llavors estarien quasi deserts. El seu caràcter artesanal d'auto
cons trucció, en molts ca<>o s queda manifes t en Ja complicada dis tribució de 
patis i terrasses, que ampliacions successives han anat comunicant amb es
cale exteriors, colomers convertits en à tics, safarcitxos adaptats com a «bar
bacoas», garatges, quan n'hi ha, coberts de parres, façanes amb rellotges de 
sol i noms de dona, pous de ferro forjat i pe tits horts. Aquests primer s xale ts 
han cons tituït el nucli des del qual es desenvoluparien, ja a un altre nivell 
econòmic, La Pineda, «Montemar» o Can Bou. L'es til de les seves edificacions 
p assa per tota la gamma, des de l'arquitec tura popular, pintoresca i espon
tània, a la paròdia pe tit burgesa, a escala reduïda com la cursi caricatura d'una 
caricatura. 

Petits habitatges sobre terrenys de dimensions mitges: Aquestes cons truc
cions, m enys abundants que les incloses en el grup anterior, es troben escam
pades p er tot arreu i es pot dir que manifes ten una clara voluntat d 'estalvi, 
d 'inversió, i a un nivell m olt modest, d'especulació. Pertanyen a persones que 
invertiren els seus estalvis en la compra d 'una parceHa i que, bé sigui perquè 
no els hi q uedava diners per a edificar, bé sigui perquè esperaven que pugés 
el preu del terreny per a vendre, es limi taren a construir una barraca provi
sional. Sovint, aquesta barraca , que va començar essent quelcom més que un 
porxo, s 'ha anat m illorant fins formar una caseta. Altres vegades sembla ha
ver-se convertit en un simple garatge. En qualsevol cas, són el fruit d 'una 
època i han aconseguit sobreviure a l'espera d'una bona oferta que e ls con
verteixi en un o varis blocs d 'apartaments. 

Petites edificacions sobre terrenys de La Cornandància de Marina: Situades 
en el límit en t re e l Passeig Marítim i la Platja, i entre els carrers 9 i 19, for
men un conjunt de 67 casetes construïdes en 1955 i 1957, que en principi 
servien de refugi als pescadors. D'elles, 38 a miden entre 30 i 40 m 2 ; 27 entre 
60 i 70 m 2

, i només 2, ambdós restaurants, sobrepassen e ls 100 m 2
• Onze 

d'aques tes cases s'han tran sformat en bars, << merende ros>> o restaurants, men
tre que les restants s'utili tzen com a cases de cap de setmana. La seva cons
trucció, feta amb tota classe de materials , té un aire provis iona l i precari, 
encara que en a lgun lloc manifesta tot e l pintoresq ui sme i la gràcia dc la 
millor arquitectura popular. Tal é el cas, pe r exemple, de la a nomenada <<Casa 
xinesa», cons trucció de fus ta , pintada de blanc i vermell , que es troba a l 'a ltura 
del carrer 15. 

Amb aquests grups de pe tits habitatges, molt m és nombrós el primer que 
els altres dos, es t anca e l capítol d'habitatges unifamiliars s ituats en sectors 
turís tics. Capítol apart mereix el conjunt d'habitatges unifa mi liars del barri 
de <<Vis ta-Alegre », que s 'anali tza a continuació. 
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Petits habitatges d'autoconstrucció: Dels SS6 edificis que consten actual
ment en el polígon 4, que inclou els barris del Castell i «Vista-Alegre», 3S6 són 
edificis en règim de propietat vertical, i en la seva immensa majoria perta
nyen al barri de «Vista-Alegre». D'ells 300 només tenen p lanta baixa, 37 planta 
baixa i un pis damunt, l S pl anta baixa més dos pisos i només 4 arriben als 
tres pisos d'alçada. Com es desprén d'aquestes dades, la quasi tota litat d'a
questes construccions poden considerar-se com a habita tges uni fam iliars. Això 
no és d'estranyar si es té en compte l'origen del barri que, com ja s'ha dit, 
prové d'una ur banització iHegal dc terreny rústic, començada a fina ls dels 
anys SO i que assolí el seu màxim desenvolupament la dècada dels 60. Efec
tivament, resulta fàcil seguir to t el procés dc l 'operació a través dc les dates 
de construcció. Mentre que fins a 19SO existien només 12 cases en el sector (la 
majoria de les quals era d'origen r ústic), entre 19SO i 1960 es construeixen 
20 cases m és, i a la dècada ·següent 313 cases en règim de propie tat vertical. 
Al mateix temps, i legalitzada ja la urbanització, es comença a edificar inten
sament el recent creat barri del Castel l. En aquesta primera fase (1960-1969) 
s'edifiquen ja 4S blocs de comunitat de propietaris. A Ja dècada següent (1970-
1980), la proporció s'inverteix amb 1SS blocs en comunita t de propietaris 
i només 11 habita tges unifamiliars, en el ja saturat ba rri de << Vis ta-Alegre». 
El conjunt dels dos barris, que a lberguen la major part de la pob lació treba
lladora immigrant, ofe reix molts con tras tos. Mentre el Castell té l'aspecte im
personal dc qualsevol recent suburbi con struït ràpidament en dos anys, i pen
sant només en els beneficis, e l barri de << Vis ta-Alegre» ha mantingu t un ca
ràcter especial que evidencia l'origen dels seus habitan ts i la seva poca orto
doxa construcció. Carrers estrets i plens de corbes, que segueixen els antics 
camins dels vianants, forts desnivells degut a Ja fal ta de planificació inicia l, 
parets blanques lluïdes amb calç i patis plens de plantes. 

La forma de les cases ve condic ionada pe r Ja topografia del terreny (B us
QUETS, 1978). Les que es tan mi llor situades tenen l'entrada a nivell del carrer, 
però la major part, degut al desnive ll, necessiten un terraplè davan t, a manera 
de terrassa, a la qual s'arriba per un esglaó late ra l. En certs casos, sota d'a
questa terrassa s'ha excavat e l terraplè per a permetre un gara tge o un petit 
local comercial. Es tracta de cascs marginals, autoconstruïdes, molt barates 
forçosament senzilles i que han anat creixent orgànicament, a fegint noves 
habitacions a mesura que la família augmentava o venien paren ts del poble. 
Com les parceHes són en general llargues i estre tes, ob liguen a deixar lliure 
un passadís central, per a tenir accés als patis i construccions pos ter iors. Les 
cases en general són petites: 40 d'elles, que representen un 11,22 % del to ta l, 
no arriben als SO m 2 de su perfície con struïda; 206, el S7,86 %, tenen entre SO i 
100 m 2

, mentre que les altres 100, el 28,08 %, superen e ls 100 m 2 dc superfí
cie construïda amb una alçada de dos o tres pisos. Només 10 ed ificis en pro
pietat vertical superen els 2SO m 2 i són, a part d'una escola nacional i un 
centre comercial o mercat, les antigues masies, més o menys reformades, que 
ja existien abans de 1939. El barri de << Vis ta-Alegre>>, que es troba en franc 
procés de remodelació, en la actualitat ja compta a mb a igua, llum, xarxa de 
clavagueres i as faltat, posseeix comerços de primera necessitat (ad rogueries, 
fleques, farmàcia i bars), encara no té certs serve is indispensables com am
bulatori, enllumenat públi c, etc. 

Blocs de pisos per a residència permanent : Els sectors de Castelldefels que 
posseeixen un major nombre d'edificis en règim dc comunitat de propietaris 
són els barris del Castell, << Vis ta-Alegre>> i el Poble, i que conten respectiva
ment amb 140 comunitats amb 2.338 habitatges el primer, amb un promig de 
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16,7 habitatges/edifici ; 60 comunitats de propietaris amb només 342 habitat
ges, que r epresenten 5,7 habita tges/comunitat el segon, i 164 comunitats de 
propietaris, amb 2.479 habitatges i un promig de 15,1.l h abitatges p er edifici, 
el tercer. 

Aquests edificis presenten un gran contras t pel seu asp ecte, forma de cons
trucció, alçada i dimensions amb e ls locali tzats en altres barris. Per això he 
inclòs exclusivament els edificis d'aquests tres barris en la classificació dc 
blocs per a residència permanen t, j a que a més de presentar clares difer ències 
amb els blocs dc tina ts a habitatges turístics, són els ún ics que han estat 
construïts, venuts i uti litzats des del començament com a residència p er
manent. 

L'edificació és molt densa i amb un total aprofitament de l 'espai, conside
rat en termes de negoci i sense pèrdua de metres quadra ts per a j ardins o 
zones d'esbargiment gra tuïtes. Aquí les plantes baixes estan ediiicades i a lber
guen locals comercials i garatges. Les alçades arriben als 5 ó 6 pisos amb àtic 
i sobreàtic, i els arbres han desaparegut dels carrers. To t té l'aire comercial 
de tant el metre quadrat, en un món on la bellesa del disseny o la presència dc 
la naturalesa no és cotitzable, i per tant ha desaparegut. El conj unt d 'aquests 
barris té l 'aspecte estrictament funcional i sense caràcter de tants suburbis 
indus trials. Aquesta situació s'aguditza en el barri del Castell, que, precisa
ment per ésser totalment nou i d'origen molt recent, podia haver estat un 
barri model. 

Blocs d 'apartaments en sectors turístics: Encara que Ja construcció d 'edi
ficis d 'apartaments en els sectors turístics de Castelldefels es produeix mas
sivament a partir dc 1960 i es realitza pràcticament sempre en règim de comu
nitat de propie tari , existeixen alguns cd iG.cis d'aquest tipus construïts abans 
i que pertanyen a un sol propie tari que els explota en règim de lloguer. Un 
exemple d 'aquests edificis en prop ie tat vertical podria constituir-ho «Aparta
ments SargaZO>>, en el car rer 19 de La Pineda, obra primerenca de l 'arquitecte 
Ricard Bofill (1965) i que en Ja seva època s.ignificà una revolució en aquest 
tipus de construccions. Consta dc 40 apar taments en un ed ifi ci de dos pi sos 
d'altura, de pla nta irregular i distribuï ts de ta l m anera que des de cap d'elles 
es pot veure Ja terrassa dels altres, de forma que no ex isteix e l que es podria 
anomenar façana principal ni l'aspecte del edifici delata Ja seva funció. El 
jardí l'envolta completament i els p ins només deixen entreveure l'edifici. 

Aquests primers edificis eren i són en la seva major part dc màxima ocu
pació durant e ls mesos d'estiu. Aquest primer tipus d'ed ificis estan situats en 
general davan t Ja p latja, j unt al Passeig Marítim , i alberguen preferentment 
a turis tes es trangers. Les seves façanes a l sol, amb terrasses, Ja seva altura 
uniforme de p lanta baixa i dos piso i e ls petits jardins davanters donen, 
encara, una fisonom ia caracterís tica a grans sectors del Pa seig Marítim. 

A partir de 1960, Ja situació canvia. J a no es construeixen blocs d 'aparta
ments per a llogar, s inó que s'edifica per a vendre en règim de comunitat de 
propietaris. En tots els sectors turís tics es cons trueixen edificis de tres pisos 
d'alçada amb la planta baixa sobre pilars, que fa a la vegada de garatge i 
jardí. Més o menys luxosos , tots s'a emblen bastant. Quan el terreny ho 
perm et, tenen piscina; en mol tes ocasions camps dc tennis. Les terrasses 
tenen <<barbacoas>> i veles de colors. Tots ells tenen un aire confortable dc 
cons trucció moderna i estan envoltats de gespa i caminets de grava. 

Ara l'apartament, a més de ser una inversió, passa a er un signe exte rn 
de luxe. En el barri de La Pineda, s i bé se n 'han construït intensament, s'han 
respectat en general les normes d 'altura i s'ha aconseguit un resultat almenys 
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tolerable. Els blocs no superen les 3 plantes i com les parceHes són grans , no 
es crea cap sensació d'angún ia, abunden e ls jardins i zones verdes, i en ge
neral es manté Ja sensació d'horitzontalitat. 

En el sector m és proper a Garraf, el resu lta t és m enys discre t. Allí e ls blocs 
s'arrenglen front e l mar, en vàries fileres, entre car rers amb arbres raquítics 
recentment planta ts, als quals e ls hi falta te rra i la força de l vent no deixa 
créixer. En el sector de la muntanya, encara que menys edificat, és m és patent 
la destrossa causada en el pai satge. El rècord en aques t sentit el té un bloc 
aïllat, just damunt d'un turó i visible des de molt lluny i el grup d 'apa rta
ments superposa ts en pla incl inat , en els que s'hi arr iba mitjançant un fu
nicular que prolonga cap avall la pendent de l'edifici. En un altre sentit hem 
d 'esmentar el grup de tres blocs d'apartaments existents a La Pineda i que 
ocupen ni més ni menys que e l terreny d'un ca rre r (ca rre r 20). 

E ls barris que presenten un major nombre d'apartaments són La Pineda, 
amb 123 edificis i 1.866 apartaments, i la seva prolongac ió cap a Ga rraf (Liu
mine tes, Banys, e tc.), amb 80 edificis i J .269 apartaments. 

Una de les carac terístiques d'aquest tipus de propie ta t a Castelldefels és 
el canvi freqüent de propietat de ls apartaments. Això indi caria que es tracta 
d'inversió d'estalvis que tendeixen a liquida r-sc en moments de difi cu lta t eco
nòmica , i al mateix temps confirmaria que exis teix una demanda establ e d'ha
bitatges turístics en aquesta àrea. 

Cada vegada augmenta més la tendència a establir-sc en aquests sectors 
turístics, d'una manera més o menys permanent, ja no so.ls els jubilats o els 
destinats provisionalment a Barcelona, s inó que cada vegada hi ha més pa
relles joves que s'ins taHen a Castelldefels, degut als preus de l'habita tge i a 
que estan relativament ben comunicats amb Barcelona, i el seu nombre pot 
modificar la func ió que realitzen aquests barri s fins ara cons ide rats exclusiva
ment turís tics. 

C.P. 
P.V. 
Total 

Altura 

C.P. 
P.V. 
Total 

QUADRE 1 

Data de cons trucció I Tipus de cons trucc ió 

Avans 1900 1900-1939 1940-1959 1960-1969 1970-1979 

4 272 426 
26 217 1,261 1.786 77 
26 217 J .265 1.058 503 

QUADRE 2 

Altura d'edificació I Tipus de construcció 

Planta Més de 
baixa 1 pis 2 pisos 3 pisos 3 pisos 

3 28 119 303 249 
2.165 839 216 78 15 
2.168 921 335 381 264 

C.P. = Comunitat de Propietaris. - P.V. = Propietat vertical. 
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Total 

702 
3.367 
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RESU M EN. - Dcspués cic habcrse fijado las d u nas m ediante exlcnsos pinares y vcri
ficado t ambién e l sancamiento dc lo s tcrrcnos pantanosos. la cos ta d el munic inio de Cas
tellde fels fuc oropues ta como parle integran tc d e la «Ciudad de Reposo y d e Vacacioncs» 
q ue e l GATTCPAC (Grupo d c Arqu itec to s) plancó el a ño 193 1 en el litoral su r del delta 
d el Uobt·c¡mt. H acia 1960 sc rcalizó e n forma rapida y efecti va la t rans formación d c cs tc 
sector en a rea turística y d c scguncla residencia. gr acias al «boom» cconómico que hi zo 
posiblc la cons trucc ión d c la a utovía, e l uso ilimitado del au tomóvil y la urbanización. La 
Iocalidacl también se dcsarrol ló como «Ciudad-clormitorio •• para la c lase obre ra que trabaja 
en Ba rcelona; cstc tioo dc res idenc ia d e a lta dcnsidad sc halla principalmcntc en el casco 
urbano y en los barrios del Castell y de «Vista Alegre». En la p laya, afortunadamcntc, la 
altura d e la cdificación no rebasa gcnc ralmcntc las tres p lan tas-piso, dc m anera oue la m a
yoría (2 . 165) d e lo s 3.367 cdificios d e prooicclad vertical só lo oosee la planta baj a . Los 
barrios dc La P ineda, Els Banys y Lluminctcs cucntan con 3.135 apartamcntos , algunos 
d c los cualcs van pasanclo a ser de residencia ocrmanentc . E l orcsente estudio realiza un 
ana!is is completo d e la morfología u rbano-resid encial d e Cas telldefels . 

A BSTRACT.- The /andscape e han ges in Castelldefels . 
After the d unes fixa tio n by many pinc p lantations and after the clessication of thc 

m arshcs, thc coas t of Cas te lldefels has been p roposed fo r to makc thc «City for Le is u re 
a nd Holyclays» planncd b y the GATTCPAC (a group of modern archi tectes) in 193 1. Towards 
1960 was quickly constructccl a res idcntial a nd turís tica! arca . w ith the economic «boom» 
whosc havc agrccd the cons tructio n of lhe ma in road anc! lhe cliffusion or thc ca r u se 
anc! the urba niza lion. Cas te lldefel s was a lso a «bed-city» for the workers of Barcelona: 
a vcry high dcnsc neighb01·hood is created in thc ancient village and in thc Castell anc! 
Vis ta Alegre. I n thc bcach, fortuna tclly, thc bu ild ings hc ight is [rom 3 to 4 flo01·s , anc! the 
m ajority of houses (2.165 over 3.367) have only o ne floor. The neighborhoocls of La P ineda, 
E ls Banys anc! Lluminctcs, havc 3.1 35 apartmcnts, a nc! many of w h ich are pem 1anent1y 
occuped. Th is papet- makes a comple t analysis of the u rban anet res iclc ntial morphology 
of Cas telldefels, near Ba rcelona c ily. 

118 



Bibliografia de Revistes geogràfiques 

per Josep M.• PUCHADES 

A con tinuació ens plau d'oferir una primera llis ta de les revis tes d'especia litza
ció geogràfica i de ls títols que durant e ls anys 1980 i 1981 hi han aparegut sobre 
aquest tema amb aplicació específica a Ca talunya, Va lència i les illes Balears. No 
hi són apu ntats, doncs, llurs índexs comple ts, tota vegada que hem prescindit 
d 'aquells estudis teòrics o d'àmbi ts gene ra ls que cre iem més aviat propis de Ja 
investigació unive rsitària. Amb prefe rència volem contribuir a l millor i més directe 
coneixement fís ic i humà d el propi país. 

Aquesta darre ra r aó també ens ha mogut a donar cabuda en aques t repertori 
a to ts aquells escrits que han estat publicats en premsa periòdica molt d iversa, 
i que, sovint, constitue ixen treballs d 'un remarcab le interès geogràfic. Creiem que 
aquesta documentac ió bibliogràfica pot aj udar tothom qui desitgi aprofundir en 
a lguna de les innombrables i atmctívolcs facetes que a casa nostra ens ofereixen 
la geografia i Ics seves c iències afins. 

REVISTA DE GEOGRAFIA. - Departamento dc Geografía de Ja Universidad de Bar
celona. Volumcn XIV, núms. 1-2. Encro-diciembre 1980. 

J. VILÀ VALENTf: In memo riam. L'reuvre géographiquc dc P ierre Deffontaines à Bar
celonc (p. 5-12). 

Salvador Lr.OBET: E l primers temps dc Pie rre Deffonta incs a casa nostra (p. 13-16). 
M. SALA i F . SALVADOR FRA en: Medicioncs dc reptación y lavada superficial en Ja 

cuenca de la rie ra de Fuirosos (Montnegre, Macizo li toral catalan). Métodos 
y resultados (p. 17-25). 

Javier MARTí VroE: Persistencia dc los día con y sin prec ipitación en Barcelona 
(Observatorio Fabra) (p. 39-57). 

Josep M. PANAREDA CLOrÉs: E l Parquc Natura l del Montseny: Una realidad por ter
minar (p. 59-73). 

Ramón GRAU FERNANDEZ: Ildcfonso Cercla y la geografia catalana (p. 75-79). 
Luis M. ALBENTOSA: Bibliografía de Climatología y Meteorología de Cataluña (p. 127-

159). 

TARRACO. - Cuadernos de Gcografía. Departamento de Geografia. Universidad de 
Barcelona (Tarragona). Servicio de E studios del Banco Occidental. 

J!s amb molta satisfacció que donem a aquesta nova publicació la benvinguda 
a l clos, encara reduït, dc la premsa especia litzada que a Catalunya es d edica a l'es
tudi dc Ja Geografia i dels seus problemes. E l Dr. Joan Vilà Valent( fa la presentació 
del primer número d'aquesta Revista, fi lla del Departament de Geografia que diri
geix a la Univer sita t de Barcelona, del qual han sortit Ics Delegacions d e Mallorca 
(a ra independent) i dc Tarragona i Lle ida, a ixí com també el nucli principal que 
e l curs 1968-1969 inicià aquestes ensenyances a la Univers itat Autònoma. Al fron t 
de la Delegació de Tarragona, que començà les seves activita ts el cur s 1971-1972, 
hi ha el Dr. Llu ís M iquel Alben tosa , d irec tor també d'aquesta nova Revista geo-
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gràfica; en les seves tasques docents i d'investigació col-laboren a ltres cinc profes
sor s i esp ecialistes. 

A to ts ens plau de fe licitar en aquesta avinen t oportunitat. Hom pot comprovar 
Ja gran qua litat d 'aquesta publicació amb els índexs del contingut dels dos números 
que fins ara han a paregut: 

N .0 1. - 1980 
Luis M. ALBENTOSA SANCI-IEZ: Contaminación y cambio de clima en las regiones ur

banas indus trializadas (p. J l-37). 
San tiago ROQUER SOLER: Aproximac ió n a l es tudio de la población ac tiva de Cata-

luña en 1970. Distribución sectorial y cont ras tes comarca les (p. 39-60). 
Diego LóPEZ BONJLLO: Las prec ipitac ion cs en e l Camp d e Tarragona (p. 6 1-8 1) . 
M.n Angeles ZABALA BoNAOA: Ticmpo y contaminación e n Tarragona (p. 83-103) . 
Emil io JTMÉNEZ ARRJJJ;\S: Los modclos deterministas de transformación de las ure-

cipitaciones en cauda l. E sco rrentías específicas en el r ío Francolí (p. 105-i 15). 
Eugenio COBERTERA LACtJNA: Valoración y clas ificación de Ja fert ili dad de los sue los 

cultivados del Camp de Tarragona (p. 117-133). 
Informació n: Tesis de licen c ia tura p rcscntadas dura n tc el cu rso 1978- 1979. 

N .0 2. - 1981 
Santiago RoOtJER SoLER: Notas acerca dc la poblac ión ac tiva catalana dc finalcs 

del sigla XIX (1887) . Distribución sectoria l y contras tes te rri to ria les (p. 59-77). 
Emília JIMÉNEZ ARRlBAS: La calidad natural y media-ambien ta l de las aguas con ti

nentales en las comarcas dc Tarragona (p. 79-102). 
P. J . CLAVERO PARlCJO: Acerca de l sis tema urbana dc la provincia dc Tarragona 

(p. 79-1 02) o 

Diego LóPEZ BoNILLO: Las tcmpcraturas en el Camp de TalTagona (p. 113-126). 
Luis M. ALBENTOSA SANCI-lEZ: Proceso de desertización y desorganización social en 

una comarca agraria rcgrcsiva: El Priorat (p. 127-166). 
Jo rge DEMERSON: La hucrla de B uscastcll. en la is la de Jbiza (p. 167-181 ). 
Tomas VIDAL BENOTTO: Qué es el Atlas Sòcia-econòmic de Catalunva (o. 183-193). 
Lluís CASASSAS SIMó : Pau Vila i el seu pas pe r la Geog1·afia de Catalunya (p. 195-204). 

GEOCRITJCA. Cuadcrnos críticos dc Geografía Huma na . - Catcd ra de Geografía 
Huma na de la Facultad de Geografia e His toria. Univer sidad de Barcelona. 

Aquests quaderns, a uc diri geix el Professor Horacio Capel, han assolit a mb el 
que porta e l nú me ro 38 una continuïta t i un pr es tigi digne de lola lloa nça en el 
camp de la geografia teòrica i general. Quan aquesta gene rali tzació s'es tén a Ja 
Pe nínsula Ibèrica, els temes trac tats es refer eixen i són d'aplicació inte ressant tam
b é p er a Cata lunya, Va lènc ia i Ba lears: n'és una bona mostra, per exemple, el 
notable treball dc l'esme ntat professor Capel, publicat a l núme ro 31 (1w ne r 1981), 
sobre «Los Diccionarios Geograficos de la I lu s trac ió n Español a>> (49 p .). 

CUADERNOS DE GEOGRAFIA.- Universidad dc Va lc ncia. Facultad de Geografía 
e Historia (Depar tam enlo de Gcografía) . 

N.0 26.- 1980 
Mich èle DuPRÉ Ou.rvrER: Ana lis is polínico dc scdimen tos arqueológicos de la Cucva 

de les Ma lladetes (Barx, Va lencia) (p. 1-22; 1 làm .). 
Neus LA RocA: Deslizamicnto rotaciona l-colada de fango e n los va lies de Alcoi (Mas 

de Jorda, Beni llup) (p. 23-29; 2 la ms .). 
Ma r tín LILLO CARPIO: Fm·m as lilorales cs tabi lizadas en e l límile de l País Valenciana 

y Murcia (p . 4 1-61). 
Rafael VIR LJELA MARTÍNEZ: La Vall d 'Uixó: Es truc tura profesional d e un núclco in

dustria l e inmigra torio (o. 63-84). 
Vicent TEROL i Vicent MARí MAURlCIO: La es tructura de la propiedad de Ja tierra 

en Alfarb (Ribera del Xúquer ) (p. 85-102). 

'111ZO 



N .0 27. -1980 
J. F. MATEU BELLÉS: El llano de inundación de l Xúque r (País Valenciana): geom e tr ía 

y repc rcusiones morfológicas y p aisaj ística s (p . 12 1-142). 
José Luis S IMÓN GóMEZ, Alejandro José PÉREZ CUEVA: E l trías cxt rusivo a l norte de 

la Sierra dc Espadan : aspectos tectónicos y morfotec tó n icos (p. 143-1 56; 2 là m s.). 
M.' J . TEIXIDOR: Una lect ura d c la expa ns ión urbana de Valencia: e l m o d elo de 

crecimien to axia l (p . 157-172). 
José CosTA MAs, Gregor io CANALES MARTÍNEZ: E l cult ivo e n invcrnadero y la comer

c ia lizació n agraria en Or ihuela y Cam po de Cartagena (p. 173-202; 2 làms.). 
Rafael VrRUELA MARTÍNEZ: La indus tria de a lpargatas en La Vall d'U ixó (p. 203-220). 

Crónica valencwna: 
J . P lOUERAS H ABA: E l estud io de suelos e n ei País Va len ciano. Es tado actua l (p . 221-

222). 
M:' C. SANCIHS DEUSA: E l p royec to de << metro» en Va lcncia (p. 222-224). 
E nriq ue ROIG TRULLENOGE, Ana del ARCO HERN.~NDEZ: La centra l nuc lear d e Cofrentes 

(p. 224-228). 

N.0 28.- 1981 
fnmigra dos en e l Area Metropolitana de Va lencia (Nuevas apor tacio nes) (p. 1-2). 
V. GozALVEZ PÉREz: E s t ruc tura por sexo y edad de la población inmig rada del AMV 

(p. 3-10). 
M.' J. TElXIDOR DE OTTo: E l trabajo dc la m ujer inmigrada (p . 11-20). 
J . P IOUERAS HABA: fndices cs tudian tiles de la pobla ción inmigr ad a y s u d ivers ifica

ción en relación con factor es sociocconóm icos en e l AMV (p. 21-28). 
R. JoRD.~ BoRRELL: E l sector s u r del AMV: inm igra ción y desa rrollo econ óm ico 

(p. 29-44). 
J. F. MATEU BELLÉS: La an ligua Car rctc .-a de Barcelo na (AMV): inmigr ació n y ca m

bio social {p. 45-60) . 
J . Ro1.1ERO GoNzALEZ: Inmigraclos e n e l Arco de Montcada (Alfara cle.l Patria rca, 

Montcada, Rocafort y Vina le sa ) {p. 61-68) . 
A. PÉREZ-CUINA: La inm igración en Xirivella y M is lata (p. 69-80). 
C. DOMlNGO PÉREZ: Ma nises (p. 81-90). 
Pedro Péi~Ez PuCHAL: La d inamica his tórica del Area Me tropolita na dc Valencia 

(A m anera dc conclus iones) (p. 91-1 22). 
B ib liografía. - B ibliografía Va lenciana (p. 123-.131) . 

ESTUDI OS GEOGRAFICOS. - Madrid. 
V. M.' RossELLÓ VERGER: Res id uos de catastro r om a no e n Caude te y Villena (N.0 158; 

feb rcro 1980; p. 5-13). 
J . VI LÀ VALENTÍ: Pierre Deffontaines (1894-1978) (N.' 158; febrer 1980; p . 89-92). 
M. TATJER: La inmigración en B ar celo na en 1930: los andal.uces de Ja Barce loneta 

(N.0 159; mayo 1980; p. 119-143). 
Ju lio MuÑoz J rMÉNEZ: Ensayo d e clasificación s intética de lo s clim as de la E spaña 

pen insu lar y Ba lea res (N.0 160; agosto 1980; p. 267-302). 
Fernando ARROYO l LERA : Ordcnación u rbana y e s pecu lación turística en Cullera (Va

le ncia) (N.0 161; noviembrc 1980; p. 393-412). 
J. VILÀ VA LENTí: La labor geogràfica d e Pau Vi la, 1881-1890 (N.0 .162; febrero 1981; 

p. 83-89). 

GEOGRAPH ICA. - Inst i tuto de Gcogra fía Aplicada. C.S.I.C. Madr id . Años XXI y 
XXII. 1979-1980. H om enaie a Luis Solé Sabar.ís. 

J. M. PANAREDA CLOPÉs: E l p~i saje en tre San Ce loni i Santa María de Pa la utordera 
(p . 109- ll6). 

J. L. PEÑA MoNNÉ: Consideraciones geomorfológicas sobre la termina ción orie n tal 
del Montsec (S ierras exteriorcs pi renaicas. P r ov incia de Lérida) (p . 155-162). 
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J. A. PLANA CASTELLVf: Síntesis climatico-hidrológica de la cuenca del río Llobregat 
(p. 163-172). 

J. M. RAso NADAL: Los pantanos baromé tricos d e la c uenca m editerranea y su inci
dencia e n e l cl ima de Palma de Mallorca (p. 185-194). 

QUADERNS D'A RQUITECTURA I URBANISME.- Publicació del Collegi Ofic ia l d'Ar
quitectes de Catalunya. Extra. Barcelona, setembre 1981. 

Núm. 1. -La identitat del territori català. 
Manue l dc SOLÀ-MORALES: La iden titat del te rritori (p. 3). 
Manuel de SOLÀ-MORALES, Josep PARCERISA: La forma d'un país (p. 4-13). 
Antoni FoNT, J osé Luis OvóN, Ricard PtÉ: La construcció de la Catalunya urbana 

(p. 14-25). 
José L ui s GóMEZ 0RDÓÑEZ, Miquel DoMINGO: La via li tat de Catalunya (p. 26-31). 
Joan Busou ETS: Macrocefalia barcelonina o c iutats catalanes? (p. 32-37). 
Rosa BARBA: La forma de les ciutats catalanes (p. 38-47). 
Carme RJBAS, Maria R UBERT: La comarca ideal (p. 48-50). 
Ricard P rÉ: Vella cartografia dc Catalunya (p. 5 1-58). 
Manuel de SoU.-MORALES: Recone ixem ent comar cal i ordenació del territori (p. 59-60). 

Núm. 2.- Les comarques 
O. CLOs, J. PARCERISA: L'Ano ia (p. 1 i 1 plànol plegat). 
J. GARCÍA, F. M ESTRES, A. P tNTÓ, J. RIBERA, J. M . VILANOVA: E l Bages (p. 2 i 1 plànol). 
J. BONFILL, R . TOMÀS, M. URBANO, J. CAPDEVTLA, F. TRAVESTA: E l Berguedà (p. 3 i 

1 plànol). 
J. ARASA, J. BESTRATEN, C. CASTELLS, I. CASTIÑEIRA, M. ELECH IGUERRA, A . GAYA, L. MI

LLAN, E. SEsÉ: El Baix Ebre-Mon ts ià (p. 4 i 1 plànol). 
J. Esn,BAN, A. FoNT, D. GoNZALF.Z, J. M. MONTERO, J. L. OvóN: L'Alt Empordà (p. S 

i 1 p lànol). 
C. RTBAS, M. R uBERT, J. VAYREDA : La Garrotxa (p. 7 i 1 plànol). 
J . DoLz, R. F usr É, J. A. MAR íN, S. MATEU, P. P ucEs, P. RAMELLS, M . RoA, J. C. RoA, 

F. SATOCA, B. VrcARJA: El Baix Llobregat (p. 8 i 1 plànol). 
J. CARNÉ, I. MoLSOSA, M. ToRRES, J. M. V ILANOVA: E l Maresme (p. 9 i 1 plànol). 
J . BLANCH, M. HOSTA: La Noguera (p. 10 i 1 p lànol) . 
R. M. CLOTET, A . LLORENS, R. SERRA: L 'Osona (p . ll i l plànol). 
R. BAR BA, F. NAVARRO, R. P11í: E l Baix Penedès (p. 12 i 1 plànol). 
P . MAS, V. MAs, J. MASSlP, J. MuRc u r, F. SOLÉ: L'Urgell-Segarra (p. 13 i 1 p lànol). 
Joan B usouETS: Macrocefàlia barcelonina o c iutats catalanes? (p. J4). 

CIUDAD Y TERRITORIO. - Madrid. 
Carlos MAS: As ignación de suelo para equipamiento urbano en la ordenación de 

cascos consol idados. Critcrios y vías dc actuación (N.0 l /80; 1980; p. 45-58). 
és un estudi urbanístic aplicat a Hu elva i Castelló de la Plana. 

Rodolfo GARCÍA PABLOS: Comunicación presentada a Ja Conferenc ia especializada 
sobre contaminación costera e n e l Med iterraneo (N.0 4/80; 1980; p. 83-90). 
Tracta principalment dels litorals català, valencià i balear. 

CAU. - Publicación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Barcelona. 

Ferran NAVARRO i F ernando R¡\MOS: E l barrio del Besós de Barcelona: del a na l is is 
patológico a la remodelación (N. 0 62; marzo 1980; p. 55-64). 

Ramon ARANDES: Pedro García Faria. Urbanización e n e l s ubsuelo (N.0 64; mayo 
1980; p. 28-3 1). 
Es refereix a l'obra de sanejament del subsòl al Barcelonès, projectada per 

aquest il-lustre enginyer i arquitecte, personalitat comparable a la d'Ildefons Cerdà. 
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André BAREY: Un marco insólito para la a rquitectura catalana. E l fenómeno del 
veranco (N.• 73; jun io 1981; p. 34-38). 
André BAREY: Alojamicnto marginal y partic ipación. Hacer c iudad. Los casos de 

Vallecas (Madrid) y Vis ta Alegre (Barcelona) (N.• 74; octubre 1981; p. 5 1-66). 
Vista Alegre és un barri d'autoconstrucció, amb grans déficits urbanístics, situat 

a Castelldefels (veg. pàg. 107 del número present). 
Francisco CAI.\'ET: Bal a nce de una cxpcriencia técnica. Remodclación dei barrio dc 

San Cosme (El Pra t de Llobrega t) (N.• 75; novicmbrc 1981; p. 44-48). 

ARXIUS DE L'ESCOLA D'AGRICULTURA DE BARCELONA. - Any 1980. Núm. I. 

E l Director dc l'Escola d 'Agricultura, Dr. Jaume Bcc h, ha tingut el bon e ncert 
dc tornar a publicar la pres tigiosa revis ta «Arxius», que en tres e tapes an teriors 
hav ia arribat fins a l'any 1960. «Aquesta represa (pàg. 5) coincideix tant amb el re
dreçament general del país com en un renaixement de la nos tra Escola, l'antiga 
Escola Superior d'Agricultura de Catalunya, fundada per Prat de la Riba en 1911. 
Vole111 que en aquest memorable 70 aniversari del nostre casal, la recuperació dels 
"Arxius" constitueixi un dels e/em e/1/ s de la celebració, a la vegada que una eina 
eficaç del ressorgir de l'actual moviment científic i Jècnic català.» 

E l con tingut d 'aques t prime1· núme ro confirma plenament aquest propòsit, a mb 
a rticles de l'especial itat de ls Professors Joan-Pere Vi la Hors, Jacin t Nadal Puigdc
fàbregas, J . Bcch, Pere Montserrat Recorder i Ramon Margalef López. E ls treb a lls 
d'aques ts tres darre rs ofereixen, a més, un notable inte•·ès en a pec tes geogràfics 
diversos, i versen sobre «Agricultura i percepció remota », «Ecologia paisatg ís tica 
i ramaderia» i «Ecosis temes sota st rcss». 

E l buid que teníem a Catalunya en aquest ram dc la docència i de les inves ti
gacions agr ícoles ha es ta t ara bri lla ntment reomplert pe •· la inic iat iva de l Professor 
J. Bech, a l qual e ns plau dc felic itar cordialment. 

REVISTA DE OBRAS PúBUCAS.-Madrid. 
An tonio LóPEZ B usTos : Antcccdentes para una hi s toria dc las avcnidas e n los ríos 

del Pirineo Orien ta l (año 127; n.0 3 180; mayo 1980; p. 369-383). 

AUSA. - Publicació trimestral del Pat ronat d'Estudis Ausonencs . Vic. 
Paul FRr.EOMA• : Un règim consular e n el Vic de l segle xn (1980; vol. IX; n .• 93; 

p. 1-6) . 
.Josep CoROMI AS BLA NCH: Les deus sulfhídriques dc Ca ta lunya. Es tud i hidrogcològic 

previ (1980; vol. IX ; n .• 93; p. 25-37) . 

MUNTANYA. - Ce nt re Excu rs ionis ta de Catalunya. Barcelona. 
Lluís Sou~ SABARís: Geòlegs i excursionis tes prim icer de la geo logia catalana (any 

104; n.'' 709; juny 1980; p. 111 -123). 

URGELLIA. - Anuari d'Es tud is His tò rics dels a ntics comtats dc Cerdanya, Urgell 
i Palla rs, d'Andorra i la Vall d 'Ara n. N.• 3. 1980. 

Cebrià BAR1\ UT: Els documen ts, dels anys 98 1-1010, de l'Arxiu Capitular de La Seu 
d'Urgell (p. 7-166) . 

Domènec SA NGÉS: Recull de documents de l segle xr referen ts a Guissona i la seva 
p la na (p. 195-305). 

Prim BERTRA N: Notes sobre l'origen i expansió dc la moneda d 'Agramunt ( 11 64- 1200) 
(p. 307-3 18). 

Carme BATLLE: La Seu d 'Urgell a la egona meita t del segle X! H , segons e ls t es ta
ments (p. 369-417). 

Dídac MARTfN: Bibliografia dc la Va ll d'Aran (p. 509-522). 
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APLEC DE TREBALLS.-Del Centre d'Estud is de la Conca de Barber à, adherit a 
l'Institut d'Estud is Ta r raconenses <<Ra mon Berengue r IV >>. Montbla nc. N.• 3. 
1981. 

Ma ria Ser ra PARIS TOMÀS: Els barris dc Montblanc, una inst itució en c ri s i (p. 19-47; 
4 là ms .). 

Antoni S ERRANO CORTÉS: <<Vila bc rt ró». Estudi antropològic d 'un poble de Ja Conca 
de Ba rbe ra (p. 49-74). 

Va len tí MASALLES SAUMELL: Aprox imació dcmografica a l B la ncafort dels a nys 70 
(p. 103-l JO). 

Josep M.• FORT u, v CAsEs: Les preci pitacions a la Conca de Ba rberà , 1951-1978 (p. J 11-
132). 

Albert BENET CLARÀ: La donació de San t Pere d 'Ambiga ts, prime r docume nt sobre 
Ba rbe rà (p. 133-153). 

Agus tí ALTI SENT: Pe r a la his tòria dc Sena n (1159-1264) (p. 155-195). 
Ga brie l SECALL GüELL : Notícia his tò rica dc les j ue ries medie va ls de la Con ca de 

Barber à (segles XIn -xv) (p. 203-223; 4 làms .). 
Maria Lluïsa CASES Loscos: Bre us no tes sobre els molins fa r iners d'a igua a la conca 

a lta del Gaià. Segles x rn i XIV (p. 225-235). 
Xavier GIL P JOL: E l contro l es ta tal del règim senyorial a la Conca de Ba rberà 

durant el segle xvm (p. 237-252). 
Ma nuel ARRANZ: Apre nen ts de la Conca de Ba rberà a l sector barcelonès de la cons

trucció (s. XVIT-XVTTl) (p. 253-267). 
Josep M.a PoRTA BALANYÀ: L'agricultura i la propie ta t agrà ria de Vilaverd e n e l segon 

qua rt de l segle xvrn (p. 279-309). 

MANLLEU. - Quarta època. Agos t 1980. Núme ro 107. 
Pep ocu!1, Pere Pous, Sebast ià RIERA, Àngela SOLER: Aprox imació a l paisatge ve

geta l del terme de Ma nlleu (p. 50-52}. 
J oan DoMi: ECu: Inventa ri. Les fon ts dc Ma nlleu (p. 58-61). 

MARTELLADA. - Centre Excursio ni s ta dc la Comarca dc Bages. Olost; n.• 5; agost 
1981. 

(Anònim): Inicis dc la indústria a casa nostra (p. 4-1 1) . 
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Bibliografia 

per Carles CARRERAS VERDAGUER 

ROCA, Francesc: Polilica econòmica i t erritori a Catalunya. /901-1939. Ketres cd ., 
Ba rcelona, 1979. Prò leg F. Estapé; intr. E. Lluch. 240 pp. i 133 iHustracions . 

En el número 3 dc la Revis ta, comen
tant e l lli bre dc Lluís Casassas Barcelo
na i l'espai català, dè iem que la ciuta t 
dc Ba rcelona n'era la gran absen t de 
l'obra. En el llib re d 'En Roca, per con
t ra, ma lgrat l'apa rent contradicció dels 
títols, Ja ciutat d e Barcelo na n'és Ja 
g ran protagonis ta. Ens trobem davant 
d 'una fita (una fita impo rtant des de l 
punt de vis ta cient ífic, però ta mbé aca
dèmic, ja q ue l 'obra cons tituí la tesi doc
to ral , llegida e l 1977) en la tradició ja 
lla rga i feconda de re flexions de l'autor 
sobre e l fet urbà, especialment centrada 
en Ba rcelona. I una a lt ra vegada, no p o
dem deixar de des tacar-ho, ens trobem 
amb un es tudi dc Barcelona obert per 
Fabià Esta pé, e l qual e l 1968 ens rescatà 
la persona lita t i l'obra d'Ildefons Ce rdà. 

Pe rquè l'es tudi és emmarcat dintre de l 
camp dc l'economia, i e ls professiona ls 
de la Geografia no podem deixar de sa
ludar amb e n tus iasme les reflexions so
bre el territori de cap tipus d'especialis
ta, més encar a quan són sempre tan 
rares. En el cas d 'En Roca, aquestes re
fl exions són més interessants, ja que des 
de ls anys seixanta a Ja facultat, passant 
pe l treball a l'Arxiu his tòric del CoBegi 
d 'Arquitectes o per la coHaboració en 
ta n tes activitats col·lcc tives (Congrés de 
Cultura Ca ta lana, Socie tats Catalanes 
de Geogra fta i d 'Orde nació del Territori, 
Museu de B arcelona , e tc.), no ha deixat 
dc treba llar amb d'altres esp ecialistes, de 
manera inte rdisciplinà ria , en el camp 
de les ciències humanes i socials. 

La recerca fona men tal del llibre és 
centrada en l'anà lis i de les polítiques ur
banes, i de llur contingut ideològic, so
cial i polític, articulades a Catalunya, 

cent rades majorità riament a la ciutat de 
Ba rcelona, entre l'accés de la Lliga a ls 
ajuntamen ts a pa rtir de l 1901 i la cai
guda de Catalunya sota e l r ègim fran
quis ta el 1939. Una r ecerca ambiciosa en
tom a les polítiques urbanes i te rrito
r ia ls que podríem qua lificar de verita
b lement autònomes. 

La recerca d'En Roca és doblement 
documental i bibl iogrà fica, però la pri
mera, la tasca pacient de l'his to riador, 
pesa per sobre de l'altre. Pe rquè quan 
En Roca tracta l'abundosa bibliografia 
que utilitza (488 fitxes de llibres , opus
cles, fu lle tons i articles de revistes i d ia
ri s), la trac ta m és com a document que 
com a informació complementària. En 
efecte, Roca cerca en la literatura que 
maneja arguments, i pis tes sobre l 'ori
gen d 'aquests a rguments, ja que e l que 
vol explicar és e l procés de formu lació 
dc Ics polítiques urbanes. 

L'h is toriador, pe rò, no esborra l'eco
nomis ta, ja que e l que es fa bàsicament 
és una his tria de l p ensament econòmic, 
a l'es til de la d 'En Lluch per a ls segles 
xv rr J-XJX, o dc la de l mateix Roca, e n 
col·laboració, pe r a l temps de la r epúbli
ca i la guerra. E l bia ix economis ta apa
re ix c lar en la importància donada a 
l'es tudi del pressupost municipa l, peça 
clau de la política urbana. També po t 
explicar-se pe r aquest biaix l 'absència 
d'anà lis i sobre a lgun autor c la u en l'è
poca es tudiada, com la figura de l'h is
to riador Francesc Carrcras Candi, l'obr·a 
i e l pensament de l qua l encara són per a 
es tudiar a fons. Aquesta absència i, ben 
possiblement, la d'a ltres, no pot amagar 
n i enterbolir de cap manera la và lua 
extraordinària de l treba ll d 'E n Roca, 
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sobretot, r especte a aques ta primera 
època. 

En e fecte, la recerca dels s is temes a 
través dels quals les classes dominants 
catalanes, un cop assolit el govern local, 
trac ten d 'aprendre a analitzar el fet urbà 
i a inte rvenir-hi , és fonamental p er a 
entendre to t un seguit de processos. Tan 
la polí tica urbana del s anys 1901-29 (amb 
fi tes tan im portants com la via La ie tana, 
e l barri Gòtic, el pla d 'enllaços o l'ex
posició, o e l fa llit port franc), com Ja 
seva pervivència en les demés polítiques 
urbanes pos teriors. Això és tan và lid p e r 
a l procés, també analitzat a l llibre, dc 
Ics a lte rnatives ur banes dels anys de Ja 
república i la guerra, com per al m és 
poste rior dc recuperació per part del 
porciolis mc i , potser fins i tot, d'alguns 
e lements ben ac tuals (com, per exemple, 
les o li mpíades per a 1992). 

En l'aclarimen t d'aquests processos, 
En Roca ha cobert una e tapa c ruc ial, dc 
la qual només posseïm algun s avenços 
dels seus propis tre ba lls (sobretot el que 
fa refe rènc ia a la c iutat jardí), o Ja s ín
tesi bril lant d 'Ignasi Solà-MoraJes (vid. 
Recerques, n.0 6). És, segons e l meu c ri
teri, la millor part del llibre, que en co
breix, dc fe t , Ics tres quartes parts. 

La res ta de l 11 ib re tracta un tema, e ls 
anys dc la república i Ja guer ra, potser 
més conegut i més estudiat, e l que n'ex
plica la reducció propor ciona l, p er ò tam
bé aq ue ll en què domina l'acció per so
bre de la projecció, el que també n 'ex-

p lica un cert desinterés per part dc 
l'au tor que mai no vol fer una his tòria 
fac tua l. També val a dir que d 'aques t 
Lema j a n'havia fe t e l mateix Roca a lgu
nes publicacions. Per sobre del conj unt 
jo en vo ldria des taca t· un aspecte d 'a
questa p a r t que penso que e n cons titue ix 
la seva grandesa, que per a d 'altres pot 
ésser la seva misè ria. És justament e l 
trac tament una mica parcial de l tem a, 
no e n e l sentit d'oblida r-ne a lguns com 
ponents (que ben segur hi deuen mancar 
dc totes maneres), s inó de prendre part 
o pa rtit en Ja història que produeix; par
tit per aquells que protagoni tzaren la 
his tòria un la pse de temps tan breu 
- menys dc tres anys- i que norm al
me nt no assoleixen ga ire trac tament en 
d 'altres es tudiosos. 

Aportació documental fonamental, anà
lis i acurada del contingut dels docu
ments, tractament viu i seriós de ls r esul
tats, són virtuts que perm eten assolir 
deu pàgines esplèndides dc conclusions, 
que mouen a Ja reflexió i a la continua
ció de l treball. No puc dic res dc mil lor 
d'aq ues t llibre (p er cert, d'edició molt 
bona , ben iHustral, amb notes a p eu de 
plana, bibliografia ben organitzada i í n
dex dc noms complet) que, afortunada
ment, no és l 'obra perfecta que p retén 
scntar càtedra, sinó l 'eina de treball que 
ens perme t d'acostar-nos a l coneixement 
d'aques ta Barcelon a, tan estud iada i tan 
desco neguda encara. 

Eou11> R EDACTOR DEL G.E.S.: L 'es tany d'Ivars. - Grup Excursionis ta Serralada; Isard; 
especia l n .0 2.- Molle russa, 1981. 28 p. 

Els inquie ts c iutadans de Moller ussa, 
en conc ret el grup Isard, h an p lantejat 
en aquest estud i un Lema urgellenc ben 
atractiu entorn de l'es tany d 'I vars. Des
prés d 'una anàlis i his tòrica bre u sobre 
l'es tany i el seu p rocés de dessecació, 
la seva fauna i vegetació i a ltres refer èn
c ies b en in teressants, es comenta una 
enquesta fe ta entre habitan ts de Vila-
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sana i d'I va rs d 'Urgell, els dos municipis 
pe ls qua ls s'es tenia aquesta m assa lim
nològica: e l 84% troba mal fe t l'haver 
dessecat l'es tany, i creu que, s i avui fos 
ple, no e l far ie n desaparèixe r. A un 97 % 
li plauria que el clo t, avui conreat, fos 
reomplert . Aquesta última prop osta és 
bonica per a molta gen t, però probable
ment resulta u tòpica. 



Crònica Geogràfica 

EL S ERVEI CARTOC RÀF.IC 1 LA CARTOTECA DE CATAL UNYA, DE LA D r PUTAC IÓ DE BARCELONA. 

El Servei Ca rtogràfic de la Diputació 
dc Bar celona ha publicat un Ca tà leg de l 
fo ns dc cartogra fia p ròp ia i dc fo togra
fies aèries que posseeix en el m es d'oc
tubre de 198 1. 

Aquest Se rvei, creat pe r Prat dc Ja 
Riba en 1915, ha es tat, en è poques dc 
la Ma ncomunita t i següents, e l q ue s'h a 
e ncar regat d e formar i de p ublica r e l 
Ma pa de Cata lunya: e ls fu lls d'aquest 
da1-rer, grava ts sobre pedra li togrà fica, 
són d 'una qualita t cartogràfica ex traor
dinàr ia, i foren e ls p rimers que contin
gue re n una toponímia correcta, obt in
guda sobre e l te rreny pel p rofessor Joan 
Coromines. 

Lim itac ions poster iors han red uï t l'àm
bit d 'ac tuació d el Ser vei Cartogrà fic a l 
te rritori prov incial. Amb to t i aquestes 
li mitacions, hom com prova amb aquest 
Catà leg Ja magnitu d dc l'obra rea li tzada. 
E l fons dc fo togrames aeris per parells 
d'observació es tereoscòpica, dels q ua ls 
se'n facil ita còpies o ampliacions, e 
compta per mile rs, i pertany a vols com
presos entre e ls anys 1966 i 1981. Quinze 
a nys constitue ixen un període inte res
sant pe r a poder segui r l'evolució de l 
ter ren y, sobre tot en aque lls sectors sot
mesos a un dinamisme urbanístic intens. 
La freqüènc ia de ls vols fo togramètr ic 
ve exigida pe r la necessita t no tan sols 
de subminis trar una car togr afia correc
ta, s inó que a més es tigui to talmen t po
sada al d ia. 

Amb fotogra fies aè ries, complementa
des amb els pun ts dc supo r t i mprescin
d ibles, les operac ions de res titució h an 
permès de transformar la projecció cò
nica que és e l fo tograma en una projec
ció paraHela , que és el plànol o el m apa. 
Aquestes ope racions s'h an fet amb e ls 
aparells propis del Servei Cartogr à fic, dc 

p recis ió garantitzada, ser vits per per so
na l especia litza t. Ja a mb anter ioritat, pe r 
topografia clàssica, h avia aixecat e ls 
p lans de població dc molts n uclis, a es
cala 1/ 500, pe r a utilitzar-los en la ges tió 
d 'obres i projec tes. La dotació e n 1970 
del Gabine t Fotogramè tric h a perm ès 
d 'obte nir les escales 1/ 2.000, 1/ 5.000 i 
1/ 10.000, aplicables des de la formació 
de Plans Parcials d 'Urbanisme a Ja rea
li tzació d 'obres, a la ges tió e ficaç de ser
veis i a Ja ca r togra fia tem à tica. També 
ha reali tza t fe ines dc conjun t : l'únic 
Mapa oficia l de Cata lunya és, actua l
me n t, e l que el Se rvei Ca rtogràfic va 
pub licar a escala 1/ 200.000, en qua t re 
full s, p er acord dc Ics qua tre dipu tacions 
ca ta la nes, l'any 1974. En resum p odem 
indicar que, pe r fo togr am etria, han esta t 
forma ts uns 1.632 rull s, de ls quals n'h i 
ha 263 d 'esca la 1/ 2.000; e ls restants co
bre ixen to ta la província a 1/ 5.000 i a 
1/ 10.000. 

E l Servei Ca rtogrà fic h a procur at, en 
to t moment , posar-sc a l'avantguarda en 
q uant a ls mè tode m ode rns d'ob tenció 
de la car togt-afia, i pe r a ixò h a elabora t 
un projec te per a a utomatitza r-los d'a
cord am b recents proced imen ts que fa
c ilita la informàtica. E n aquesta ma tei
xa línia també h a estat e l que pri me r 
va presen tar a l darrer Congrés de Geo
grafia de Moscou la car togra fia en color 
de p lànols obtingu ts pe r or tofo tograme
tria , de ls qua ls n 'han a pa regut c inc f ulls. 
Sembla, però, que aquest tipus d 'infor
mació cartogrà fica no h a a rre lat a Eu ro
pa ni t ampoc al nostre p a ís, car l 'usuar i 
pre fe re ix per u na b a nda Ja fo tografia 
aèria i per a ltra e l p lànol que en re
sulta; però no a precia Ja sup erposic ió 
d 'ambdós elements car togr àfics. 

E n el decu rs de ls seus anys d 'ac tuació, 
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el Savei Cartogràfic ha participat en pr.i
mcra línia e n la realització de fe ina molt 
diversa pel bé del país: abd, per exem
ple, e n 1935 i 1936 col·laborà amb m olta 
eficàcia e n la for mació de la Divisió Ter
ritoria l de Cata lunya, que aleshores va 
a provar la Gene ra li ta t. Pos teriorment ha 
in te rvingut p lenament en Ja creació dc 
nous e ns dè'cs tudi, de ges tió i d'aplica
ció tècn ica: en 1945, junt amb el Servei 
Provinc ia l d 'Arquitectura, endegà i posà 
en marxa l'urbanisme a Catalunya, i va 
rea litzar p lans generals d 'ordenació quan 
encara va tardar on ze anys en aparèixer 
la primera Llei de l Sòl; l'any 1963 va 
crear a Espanya e l prime r Servei Pro
vi ncial d'Extinció d'Incendis, avui tras
passat a la Generalita t . E l rendiment del 
Servei Cartogràfic no s'h a manifestat, 
doncs, solament e n l'ordre de fornir a l 
país la necessària infrastructura carto
grà fica -que ho m ha anomena t e ncer
tadament la infrastructura de totes les 
demés infrast ructures-, sinó ta mbé en 
el de realitzar tot sol a ltres comeses tèc
niques o científiques, o en el de col
laborar amb altres òrgans de la gest ió 
adminis trativa: Parcs a turals, Medi 
Ambient, Obres Públi ques, Agricultura, 
Cadastre, e tc. En l'aspecte cultural, és 

dc destacar la seva contribució a conser
var la puresa dc la nostra llengua en to t 
a llò que es re fereix als noms de lloc, 
ve t llan t per la conservació dels n ost re 
extraordina ri pa trimoni toponímic, d'u
na riquesa excepciona l, per ò e n vies d 'és
ser ma lmès o perdut. 

Queda final ment per des tacar la con
tinuïta t i l'esp lendorós inc remen t d'una 
a ltra dep endència, la CARTOTECA DE CA
TALUt YA, avui única a l nos tre país. En el 
momen t present s'hi realitza una Cata
logació per ordinador, q ue comprendrà 
unes deu mi l unitats cartogràfiques. 
Aquest fon s es veu augmentat d ià ria
ment pe r un promig de 13 plànols i ma
pes, segons consta e n la r elació de car
tografia ingressada e n l'últim trimestre 
dc 1981, que totalitza 830 d 'aques ts do
cuments. 

Tot aques t mate ria l pot ésser consul
tat i adquid t e n còpia pel públic que, 
cada dia en major no mb re, és més u sua
ri d'aques ta Cat·toteca. Els geògrafs, par
ticu larment, ens hem de sentir satisfets 
pe r l'esfor ç de la Dipu tació dc Ba rcelona 
que amb aquesta cartografia e ns facil ita 
un de ls ins truments m és fonamenta ls i 
imprescind ibles en e ls nostr es es tudi s i 
treb a lls. 

DISTI CIÓ 110 ORÍFlCA AL PROFESSOR LLUfS SOLÉ SABARÍS. 

El nostre benvolgut company en el 
Consell de Redacció d 'aquesta Revista 
Catalana de Geogra fi a, i catedt·àtic j ubi
lat d e la Universitat Central dc Barce
lona, e l Dr. Lluís Solé Sabarís, ha es tat 
honorat per Decret de la Presidència dc 
la Generali tat de l 14 de gener de 1982 
amb la concessió de la Creu de Sant 
Jord i, que li ha es tat atorgada, com diu 
e l Decre t esmentat, «per la seva aporta
c ió a l coneixement de Catalunya en el 

ACLARIM ENT 

Pe l novembre de l'an y passat fou pu
blicada a la premsa diària de Barcelona 
la notícia de la d ispersió e n ll ibre ries d e 
vell de la biblioteca particula r del m es
tre Pau Vila. 

Ben inform ats, p odem assegurar que 
els llibres que han sofer t aquest destí 
són només una pe t ita par t (u n 10 o 
IS%) i corresponen a ls que tenia en l'es
ta tge on habità e ls darrers anys de Ja 
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camp dc la geomorfologia i geotectònica 
i e n reconeixement dels seus alts mèrits 
c ientífics i de l. seu m estratge indiscuti
b le, que ja ha dona t fruits ben re lle
vants ». 

Fe licitem cordia lment e l nostre amic 
per aquesta justa i merescuda r ecomp en
sa, bo i des itjant-li molts anys més de 
cont inuïtat en la seva labor, tan fona
menta l e n e ls estudis geològics i geogrà
fics de l nostre p aís. 

seva vida. El fons principal, junt amb 
una documentació abundosa sob re ma
tèries geogr àfiques, fou cedit ara fa u ns 
vint anys a una persona afecta a aquests 
estudis i antic coHa bor ador seu, que e ls 
guarda a mb l'apreci que mereixen, ben 
ca ta logats i arxivats, per tal d'ésser uti
li tzats e n l'estudi dc la p er sonalitat i de 
l'obra d 'aque ll qui ha es tat el m és il
lus tre dels nostres geògrafs. 
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