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Acabades les festes de la Mercè una idea comença a circular per Virus: igual
valdria la pena posar-se en un llibre per entrar a fons contra la Barcelona
que no suportem. Al poc temps, propagat el bacil de l’aventura, es van
intercanviar unes primeres i ràpides pluges d’idees. D’immediat i per ser
«una mica operatius i evitar començar de zero» (com diria un correu),
aquelles notes es van traspassar a format d’esquema provisional amb el
propòsit de sospesar «entre afins i simpatitzants» l’oportunitat de l’edició
del llibre. Després dels avisos i les sol·licituds per l’ intempestiu encàrrec,
nou persones es van trobar en un bar, a mitjans d’octubre, per veure el
què, i allà enmig de molt de soroll, la proposta d’un llibre col·lectiu amb
poc temps —massa poc temps— es tira cap endavant.
A més d’assumir que caldrà un ritme frenètic, es decideix que per davant
de tot s’haurà de prioritzar la idea de text conjunt i amb un tarannà de clara, tot i que diversa, confrontació al Model Barcelona. D’alguna manera, es
parteix del fet que Barcelona i la seva àrea metropolitana han patit importants transformacions, que responen a un projecte capitalista de reordenació de la ciutat, gestat al marge de les persones que hi viuen. Érem conscients que aquest model de ciutat ha generat certes —poques—
resistències, però que aquestes resistències moltes vegades actuen de
manera aïllada i se centren en qüestions concretes deslligades del marc que
les provoca; igual que aïllats —en el sentit de parcials i localistes— ens semblàvem les no gaires anàlisis o cròniques que aquestes oposicions han generat entre la pròpia gent involucrada. Les preguntes de les quals partíem
eren, doncs: què tenen en comú totes aquestes lluites? Per què una transformació d’una envergadura tan gran i amb efectes tan negatius, no només
no generava més resistències, sinó que gaudia d’un aparent elevat nivell de
consens social? Quines són les premisses d’aquest model d’organització i
gestió de la ciutat metropolitana? Ens semblava important, doncs, l’elaboració d’un llibre que superés l’anàlisi local per endinsar-se precisament en
el rerefons comú que permet entendre la veritable dimensió d’aquest
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model de ciutat: la gran Barcelona transforma els territoris metropolitans
com projecció del domini capitalista, arrasant amb tota idea i pràctica de la
ciutat entesa com un lloc per viure no regit per qualitats de vida o benestar
social inseparables de les targetes de la solvència econòmica, ja que els seus
espais sotmesos a la lògica de la mercaderia es brinden als interessos privats, ben assistits o consorciats amb els gestors de les maquinàries estatals.
Des d’aquesta perspectiva, es trama una obra en la qual es considera bàsic
anteposar la rellevància de les problemàtiques a abordar abans que les firmes —individuals o col·lectives— disposades a l’escriptura, que no caldria
cenyir-se exclusivament als condicionants de les conjuntures —pel cas del
Fòrum 2004— i que el criteri genèric de les aportacions hauria de ser l’anàlisi rigorosa més que el discurs o la consigna. Es proposa també que fora preferible aprofundir en les qüestions, encara que això representés fugir de les
respostes fàcils i banals, i gosar deixar obertes preguntes per posteriors
incursions. En cap moment es pretén fabricar un «manual» per les altres barcelones rebels ni tampoc un recopilatori d’arreglades circumstàncies. Compartim altres premisses: tot exercici de crítica pràctica —que és el que ens
proposem— no pot prescindir de les pertinents dosis d’autocrítica.
Acordem, a la fi, provar de muntar una caixa d’eines «inacabada» —perquè no hem pogut ni volíem arribar a tot, donat que una anàlisi com la que
hem fet mai es pot donar per acabada ni moure’s en el parany de les exhaustivitats impossibles— per tal que pugui ser utilitzada per cada persona o
col·lectiu segons la seva voluntat i les seves necessitats. La seva perspectiva
consisteix a aportar materials per desentranyar les lògiques espacials de les
accions socials, aterrant en els territoris d’aquesta metròpoli-empresa que
ha esdevingut Barcelona. I no per caprici, o com a cas rellevant —que també—, sinó pel simple fet que per ella discorren les nostres passes i veus o
silencis, els nostres somnis i malsons. Les claus consisteixen en endinsar-se
en les seves actualitats, en les més visibles però també en les invisibilitzades, plantejant com ancoratge analític que la Barcelona real supera sobrerament els enclavaments privilegiats de la ciutat i que també s’estén més
enllà dels límits del municipi; i que aquesta realitat metropolitana, tot i amb
les seves singularitats, només pot ser llegida en els contextos i subordinacions del món globalitzat de la societat capitalitzada.

LA

RECEPTA DEL LLIBRE

Per desarmar el model Barcelona, i desmarcar-nos de la seva marca registrada, articulem un esquema del llibre que, ordenat en tres blocs, amb els
respectius capítols, intenta que cada una de les seves peces encaixi en el
trencaclosques, remetent totes elles, d’alguna manera, a una lectura complementària. Conformat aquest «conjunt dispersiu obert» es va procedir
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després per aproximacions diferents. Al primer bloc, «Mapes i estratègies»,
li correspon aixecar un mapa de les grans línies que defineixen, amb traç
gruixut, l’actual estat de la metròpoli: qui i com governa a la metròpoli,
quines estratègies territorials —amb relatiu marge d’autonomia— es dissenyen, quines són les seves traduccions espacials i els seus efectes sobre
els llocs i maneres de viure de la gent; aquestes són les qüestions que s’afronten per respondre al marcapassos de l’economia política que regeix a
les metròpolis i que (re)modela, en conseqüència, Barcelona.
En el segon bloc, «Peces», es diseccionen certes polítiques o règims de
pràctiques socioterritorials que s’estan desplegant per apuntalar aquest
ordre urbà capitalista que combina l’objectiu d’impulsar el creixement
econòmic —l’acumulació de capital— amb l’aprofundiment de la governabilitat social —per aconseguir uns espais pacificats, on la conflictivitat
només es contempla si serveix per engreixar i edulcorar la màquina urbana—, a costa, això sí, d’esborrar qualsevol mostra d’antagonisme.
Aquesta metròpoli mobilitzada a favor de la pau social, amb una ciutadania entusiasmada en la col·laboració, és la situació adient per afavorir els
negocis d’uns pocs davant les necessitats i aspiracions de molts altres, i
això és el que s’aborda més en detall a les «Operacions» que s’analitzen al
darrer bloc. No obstant, rera aquestes mostres puntejades per la seva significativitat es reflexa no només que amb elles s’accentua la crisi social a la
metròpoli dels prodigis, sinó que les resistències, silenciades o no, latents
o manifestes, campen per uns escenaris urbans que són, malgrat tot, molt
més que decorat, negoci i especulació.

TEMPS

DE COCCIÓ

Ens donem de novembre a març per muntar els textos del llibre. Per aquest
motiu, a la primera trobada ja es va assumir que la coordinació constant
seria un imponderable; l’altre, les urgències. Aquella mateixa nit es van distribuir alguns capítols de l’esquema retocat i ampliat, mentre que per cobrir
els forats es pensa en qui tindria temps o ganes d’implicar-se en un projecte d’aquesta envergadura i amb aquests terminis. Fins a final d’any, proliferen els contactes per a aconseguir els «sí» necessaris (en aquest temps, però,
també ens sacsegen els contratemps de qui «baixa del tren», per raons diverses, a la primera o més endavant amb el tren a tota marxa), la discussió de
l’esquema continua i s’avança en el perfil concret dels capítols. L’ajut de la
llista de correu que s’engega ens facilita que només començar el 2004 ens
poguem reunir —aquest cop més de vint persones— per posar-nos les
piles: abans de la Setmana Santa 29 capítols havien d’estar escrits, que finalment —per les circumstàncies abans citades— es reduirien a 26.
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GUARNICIÓ

Les presses inicials i els ritmes de cadascú no van ajudar gaire a la discussió col·lectiva dels textos, tot i que una de les bases de l’estructura del llibre —ambiciosa, certament, però no per això menys útil— fou precisament
la de tenir com a referència la resta de capítols, donat que, d’alguna manera, tots els capítols tenen a veure entre ells, toquen temes comuns, però de
manera complementària o des de perspectives diferents. Calia evitar reiteracions d’un capítol a un altre, intentant respectar les diferents sensibilitats dins d’una línia comuna; i no sempre va resultar senzill. El mitjà previst fou la llista de correu, però fou als coordinadors a qui va correspondre
la feixuga tasca d’adequar els textos —prèvia discussió a vàries bandes—
als principis generals, suplint o complementant el que —amb el temps disponible— no s’havia pogut resoldre a nivell col·lectiu, si bé han sigut sempre els signants dels capítols els darrers en rubricar les seves paraules.
Un altre element amb el qual ens vam haver d’enfrontar des de l’inici
van ser les ganes que molta gent manifestava per incloure en els seus textos reflexions sobre possibilitats de resistències a aquest model de ciutat
capitalista —és a dir, de quines parles es tindrien que dotar o fer servir les
altres barcelones— i balanços de les mostres en què aquestes s’havien
expressat, ja sigui mitjançant les veus de les mobilitzacions col·lectives,
d’un o altre caire, o les resignacions de les queixes o els silencis, o inclús
qüestionant els marges practicables avui dia per unes lluites socials massives i amb trets antagonistes, o...
No era ni és aquest l’objectiu del llibre —potser el d’un altre futur—,
però ens va semblar oportú plantejar un espai de discussió i trobada que,
a manera de preguntes i respostes obertes, permetés mostrar les sensibilitats i les perspectives, les coincidències i les distàncies, que uneixen o
separen les persones que hem participat en aquest llibre. Així, un lloc de
trobada important ha resultat ser l’epíleg, un text fruit d’un debat que es
va celebrar el 16 d’abril entre tota la gent que ha participat (i que va poder
assistir) en el llibre, i que a més de llançar algunes idees a l’aire, esperem
que serveixi per embastar altres complicitats futures contra «la Barcelona
dels seus somnis», que són els nostres malsons, parafrasejant la cèlebre
pintada.
Per cert a la Unió Temporal d’Escribes, amb la que firmem aquest llibre,
ens hem confabulat directament més de trenta persones, ens han ajudat o
discutit les versions dels textos alguna gent més, i a la feina de la traducció
també hem rebut fraternals cops de mà.

La cuina del llibre

EL

9

COMPTE , SI US PLAU

Al final d’aquest trajecte, darrera de tantes lletres i alguns números, només
sabem la Barcelona que no volem —el seu model, la seva marca registrada,
aquest model capitalista que marca les nostres vides—, però també sabem
que estem en la baralla col·lectiva per rehabitar la ciutat, per fer-la nostra
entre i per la gent, arrencant espais i temps a l’avarícia i a la hipocresia.
Doncs això, ens veiem i en parlem.*
PePa (els coordinators)

*

A més de trobar-nos al carrer o a altres espais comuns, després que aparegui aquest llibre es posarà en marxa una pàgina web (www.barcelonamarcaregistrada.com) que permetrà despenjar els textos que formen aquest llibre, incorporar comentaris
(directament a la pàgina o a través d’una adreça de correu electrònic: ute@barcelonamarcaregistrada.com), polir o subministrar informacions, afegir anàlisis, etc.

I. MAPES I ESTRATÈGIES

1. Barcelona en la glocalització
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INTRODUCCIÓ

Estació de Sants.
Soterrament de les vies JA!!
(Campanya «Procés de "renovació" de Barcelona (2002-2003)», postal núm. 23.
Arquitectes Sense Fronteres/Plataforma Veïnal contra l'Especulació/Fundació 30km/s)

Un examen detallat de les transformacions esdevingudes en les darreres
tres dècades permet constatar com la conjunció de les institucions públiques i el capital privat han propiciat la integració de Barcelona en els circuits del capital multinacional. En aquest període, al que dedicarem la nostra atenció al llarg del capítol, les diverses operacions de remodelació de
la ciutat i del seu entorn, presentades com sinònim de posada al dia inevitable i legítima, van constituir, en última instància, la resposta política i
econòmica, en clau de mercat, a la crisi sorgida als 70 i la plasmació de certes concepcions, l’anomenat «Model Barcelona», sobre el paper de la ciutat en un món globalitzat.
En aquest sentit, la caducitat del model econòmic fordista en què s’havia inspirat el seu desenvolupament, basat en les grans concentracions
industrials i el treball en sèrie, va obligar a modificar la seva estructura
territorial i econòmica, passant de ser el motor industrial d’Espanya a convertir-se en ciutat de serveis. Aquests canvis, promoguts a partir de cert
moment pels diversos plans estratègics, s’inscriuen en un marc general
més ampli caracteritzat entre d’altres coses per la reestructuració de l’economia i de les formes polítiques que desemboca, finalment, en els 90, en
una modalitat de mundialització amb alguns trets característics: financiarització de l’economia; notable poder de certs organismes internacionals
(FMI, BM, OCDE, OMC...) i determinats estats (EUA, Gran Bretanya...) en
quant a l’elaboració de les directrius estratègiques dels estats individuals;
i, per últim, canvi tecnològic i de les modalitats productives (metamorfosi
del treball) lligat a la implantació de les TIC (Tecnologies de la Informació
i la Comunicació).
Veiem, doncs, com ha succeït tot això.
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ANTECEDENTS

HISTÒRICS

Certament, hi ha aquí un element històric que radica precisament en la tradició industrial i comercial d’aquesta ciutat. Així, observem com ja des de
la primera Revolució Industrial, Barcelona emergeix com la punta de llança del capitalisme industrial en l’àmbit de l’Estat a través, sobretot, de la
manufactura i de la metal·lúrgia. Es configura d’aquesta manera un paisatge urbà en el que creixen els barris obrers, mentre la indústria fa el propi
a les zones periurbanes.
Al segle XX, la Primera Guerra Mundial va permetre a la indústria barcelonina fer bons negocis. Més endavant, vingueren la crisi del 29, la República i la Guerra Civil. Posteriorment, després dels anys de repressió i estraperlo de la dictadura franco-capitalista, Barcelona va participar del creixement
experimentat per aquest país entre els anys 50 i 60, un període que s’inicia
amb la fi de l’autarquia i l’obertura cap a l’exterior, gràcies als successius
Plans de Desenvolupament i al Pla d’Estabilització de 1959. L’auge industrialitzador que va envair el territori de l’Estat unit al gir oberturista en l’esfera dels intercanvis econòmics va afavorir, sens dubte, la gradual penetració
del capital multinacional. Passada una dècada, al 1970, el 24% del capital de
les cent empreses més grans estava en mans de multinacionals, amb importants variacions d’un sector a un altre: 53% al sector de material elèctric, 40%
en el químic, o cap presència en el sector naval, en la mineria o en el paper1.

REESTRUCTURACIÓ

I ACUMULACIÓ FLEXIBLE

En el transcurs dels 70, més enllà dels aspectes visibles de les crisis petrolieres de 1973 i 1979, Barcelona, igual que altres ciutats amb tradició industrial —Bilbao, Glasgow o Flint, on es fundà General Motors— presenta signes de l’existència d’una crisi estructural profunda, econòmica i urbana, que
denota l’obsolescència d’un model de gestió basat en el «pacte fordista»
entre capital i treball, en virtut del qual la part assalariada participava dels
guanys de productivitat i la relació contractual era estable. En aquests anys
esclaten multitud de vagues: Maquinista Terrestre i Marítima, Harry Walker,
SEAT, Bandas Echeverri... A això caldria afegir les lluites sorgides a alguns
barris: Nou Barris, Besòs, Santa Coloma de Gramenet... per reivindicar una
millora de les condicions de vida. La resposta dels poders a aquesta situació,
que va comportar una disminució de la taxa de benefici i en la que el valor
del capital o no augmenta o decreix, serà la implantació del que ha estat categoritzat com a «règim d’acumulació flexible», això és: introducció de noves
tecnologies, formes organitzatives versàtils i precarietat sociolaboral.
Les modificacions en el teixit industrial barceloní van comportar la gradual substitució de la indústria tradicional, principalment tèxtil, per un
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altre tipus d’indústries: química, farmacèutica, cautxú, construcció i alimentació. Un altre tret característic fou la reubicació de les instal·lacions a
la perifèria de la ciutat. En aquest aspecte, les Zones d’Urgent Industrialització (ZUR), model juridicopolític impulsat pel Govern central que permetia els empresaris disposar d’unes condicions molt favorables (jaciments de força de treball, recursos tècnics, infraestructures...), van afavorir
aquesta reorientació. Un dels projectes més significatius fou el Pla de Reindustrialització del cinturó de Barcelona. Cal assenyalar, no obstant, que
van haver-hi també altres raons de pes. Una, que l’enclaustrament de les
empreses en espais residencials va fer que perdessin funcionalitat en tant
que espais industrials. En segon lloc, es va plantejar la possibilitat d’obtenir importants plusvàlues amb la venda d’uns solars molt revalorats; el Pla
de la Ribera fou un bon exemple. En tercer lloc, l’encariment del sòl es
convertí en un elememt dissuasori. Malgrat això, encara es produiren
diversos intents de mantenir la indústria a la ciutat: el cas de la Zona Franca i de l’eix Poble Nou-Sant Andreu.
Així les coses, la inversió empresarial va encaminar les seves passes cap
a l’exterior de la ciutat, donant lloc al que serien la primera (El Prat, l’Hospitalet, Esplugues, Cerdanyola, Ripollet, Badalona...) i la segona (Mataró,
Granollers, Mollet, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès...)
corones industrials. Aquests processos van cristal·litzar no únicament en la
creació de noves localitzacions, sinó també en l’aprofitament de comarques (Vallès Occidental...) i poblacions (Terrassa, Sabadell...) amb tradició
industrial, que van veure per aquest motiu reforçat el seu paper com a centres receptors de noves inversions i van canviar la composició de les indústries que es van orientar cap a la metalmecànica lleugera i l’electrònica.
Per últim, es verifica que el teixit industrial resultant de la reconversió
combina el caràcter d’oligopoli amb un alt grau d’externalització basat en
el recurs de piràmides de subcontractació. Així mateix, segons xifres de
1991, la penetració de capital multinacional a la zona metropolitana era
considerable: superava el 50% en material de transport, metal·lúrgia, química, informàtica, cautxú i plàstic; i en determinats casos, material de
transport (93,4%) i química (84,5%), el control era absolut. Pel que es refereix a la procedència de la inversió, cal destacar que aquella zona absorbia
el 90% de la inversió japonesa a Espanya2.
Tota aquesta sèrie de factors van contribuir a transformar substancialment l’estructura socioeconòmica i espacial de la ciutat i de l’entorn
metropolità i regional. Sobre aquest particular, es perfilen dues grans
zones geogràfiques i administratives que envolten Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com àmbit immediat que en l’actualitat
engloba 36 municipis incloent-hi Barcelona; i Regió Metropolitana (RMB)
amb 164 municipis i 7 comarques.
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ELS JOCS OLÍMPICS

DEL

92:

Barcelona en la glocalització

ESPECULACIÓ , CONSENS I CONTROL

Per fi, la realització dels Jocs Olímpics fou el pretext idoni per donar l’empenta definitiva a l’estructura econòmica i territorial i concloure la mutació
que va culminar en un prototipus de ciutat —com van dir alguns— meitat
supermercat i meitat camp d’internament3. Es fixen les Àrees de Nova Centralitat. La construcció de les rondes va exemplificar una opció de transport
basada en el «paradigma automobilístic», sent un dels efectes més negatius
la ruptura espacial dels barris que creuaven. Certs barris, com Ciutat Vella,
van alterar la seva composició social a conseqüència de l’expulsió de milers
de veïns que van ser substituïts per altres amb rendes més altes. En la vessant econòmica, la inversió de més quantia, en el que es refereix a les activitats directament relacionades amb els Jocs, va estar dedicada a telecomunicacions amb projectes com la torre de telecomunicacions de Collserola i
Barcelona Informàtica i Telecomunicacions (BIT’92); caldria afegir també
les despeses multimilionàries en obres públiques per remodelar el territori
urbà i les infraestructures a fi de satisfer requisits de funcionalitat que pel
capital eren irrenunciables.
El Pla Estratègic de Barcelona fou una de les eines institucionals per gestionar aquestes magnes operacions. En ell es parlava de construir una metròpoli moderna, amb qualitat de vida, arrelada en la tradició mediterrània,
socialment equilibrada, i amb aspiracions a convertir-se en centre neuràlgic
d’una macroregió amb gran activitat econòmica. No obstant, transcorregut
un temps, la realitat pura i dura es va encarregar de despertar la població del
somni narcòtic del consens. Les empremtes que deixaven aquests projectes
en el territori i en el social: una ciutat desmembrada per les vies ràpides; augment de les desigualtats econòmiques i serveis mercantilitzats; increment
del control policíac..., no deixaven cap dubte respecte el significat d’aquell
model de ciutat auspiciat pels poders públics i privats. Un estudi realitzat per
la Universitat Autònoma de Barcelona constatava ja el 1989 una agudització
de les diferències socials i, a més, que, segons criteris de la CEE, entre la
quarta i la cinquena part de la població de l’Àrea Metropolitana era pobre.

EL «TOT

MERCADERIA »

La transformació de Barcelona en ciutat global/local finalitza, així, en la
dècada dels 90. Això comporta la implantació del que anomenen de manera eufemística «Model Barcelona» —basat presumiblement en una idea de
la planificació citizen oriented (el ciutadà té prioritat sobre els negocis), sostenible, participativa...—, paraules que emmascaren una concepció de
govern que de facto entén la ciutat com a vedat empresarial i no com a
àmbit per la gestió de serveis públics.
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En efecte, com a porció del «continu productiu/reproductiu» en què
s’ha convertit el planeta, i amb el «règim flexibilitzador», en el que l’adequació de l’espai urbà representa una condició essencial de l’acumulació,
aquesta ciutat ha experimentat canvis fonamentals estretament lligats a la
necessitat de superar la crisi en tant que «ciutat fordista» per convertir-se,
finalment, en aspirant a plataforma neofordista (fordisme precari basat en
el treball repetitiu i sense les garanties d’estabilitat i remuneració del «pacte fordista»)/postfordista (combinat de noves tecnologies, saber social
incorporat a la producció/reproducció i flexibilitat), receptora d’inversions
de capital multinacional.
No hi ha dubte que esdeveniments com l’ingrés a la Comunitat Econòmica Europea el 1986 i la posterior incorporació al Sistema Monetari Europeu d’Espanya van facilitar en gran manera les coses. El canvi de situació
va implicar, d’una banda, que aquest país quedés integrat en un nou espai
global de transaccions econòmiques que sobrepassava els límits estatals,
regit per unes directrius en funció de la correlació de forces i de la jerarquia de poders estatals i supraestatals; d’altra banda, representava un pas
més cap a la immersió en el maremàgnum de la mercantilització d’objectes
i de relacions. No obstant, no tot han estat avantatges. El salt cap a la globalització/localització provoca l’aparició de dificultats sense precedents.
Les deslocalitzacions són un exemple esclaridor. A més, la internacionalització de l’economia barcelonina, integrada en un espai més ampli, metropolità, definit per l’AMB i la RMB, discorre en unes condicions peculiars, ja
que afecta un teixit productiu on predominen la petita i mitjana empresa:
el 80% del total. L’existència d’economies d’aglomeració: presència de
nombroses empreses de diferent tipus que ofereixen una àmplia gamma de
productes (subministraments, productes intermedis...) afavoreix, en canvi,
la seva operativitat en unes dinàmiques que, de manera generalitzada,
imposen l’adaptació a les variacions de la demanda, per sobre de l’estandarditzat, massiu, propi de les economies d’escala.
En aquest sentit, constatem l’existència d’economies d’aglomeració que
depenen de tres ingredients4: economies de localització (s’alimenten d’aportacions externes a l’empresa però internes al sector); economies d’urbanització (les externalitats les aporta el conjunt de l’economia); i economies
en xarxa (lligades a la difusió de les TIC). Sobre aquest particular, els poders
públics (Ajuntament, Generalitat...) han potenciat les externalitats positives,
els elements externs capaços de contribuir a l’augment del valor afegit. Aquí
destaca la importància que té per la vessant postfordista el que un medi, que
té la seva concreció en una regió o en una ciutat, estigui impregnat de trets
culturals idonis: fe en la meritocràcia, competitivitat, oportunisme, submissió... El clima de consens generat amb ocasió dels Jocs Olímpics del 92 o les
manifestacions a favor d’una «ciutat per la pau» són demostratives de la
importància que té per la reproducció de l’ordre (/desordre) polític i, per
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suposat, per la valorització econòmica, una societat cohesionada, que participa i s’associa seguint les regles imperants. És a partir d’aquí com podem
comprendre l’èmfasi posat pels poders públics en recalcar la importància
d’un clima de tolerància i no confrontació; molt útil, per cert, per alimentar
l’espectacle de la participació i el diàleg cívic, i que, en el revers, permet amagar els aspectes més sòrdids dels actes de govern.

ESTRUCTURA

I PROCESSOS SOCIOECONÒMICS 5

Arribats en aquest punt, esbossarem algunes de les característiques estructurals i les dinàmiques sorgides principalment com a conseqüència de la
integració en l’economia mundialitzada. D’immediat, un element indicatiu
de la importància de Barcelona és que, amb 1.503.884 habitants el 2001,
constitueix la principal urbs d’una regió, la Comunitat Autònoma de Catalunya, que ocupa entre les regions europees el setè lloc en quant al PIB.
Relocalització
Els processos de descentralització i deslocalització de les empreses que s'han
donat des dels 60 han tingut importants conseqüències en la distribució espacial de sectors i unitats productives. Un dels efectes de la recol·locació ha
estat precisament la desindustrialització de certes zones de Barcelona: Poblenou, per exemple, perd entre 1963 i 1990 1.326 empreses industrials. Això
origina un desplaçament de les indústries cap a la primera i la segona corones. És per aquest motiu que en el període 1996-2002 augmenten notablement els llocs de treball en diversos sistemes urbans de l'AMB i de la RMB:
Martorell veu incrementada la població ocupada en un 56,3%; Vallès-Collserola en un 47,1%; Ordal-Llobregat en un 40,8% i Alt Maresme en un 39,7%.
Estructura
La distribució per sectors en el conjunt de la Regió, marc general immediat
en el que s’inscriu Barcelona com a metròpoli, indica, en xifres del 2002, que
el gruix de la producció recau en la indústria i en els serveis: a Martorell la
indústria representa el 39,3% de l’ocupació i els serveis el 52,3%; Vallès-Collserola el 29,9% i el 61,5% respectivament; Ordal-Llobregat el 45,3% i el 44%,
i Alt Maresme el 21,1% i el 62,3%.
La distribució global per sectors de la població ocupada en aquest mateix
any a la RMB és la següent: agricultura 0,2%, construcció 8,5%, indústria
22,3% i serveis 68,9%. I en el que es refereix a l’AMB, tenim: agricultura 0,2%,
construcció 7,4%, indústria 18,2% i serveis 74,3%. A tot això podem afegir que
a ambdues zones hi ha hagut, entre 1996 i 2002, un augment dels llocs de tre-
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ball distribuïts de la següent manera: RMB 434.950 i AMB 285.059.
Examinem tot seguit algunes xifres significatives de PIB i VAB (valor afegit brut) per verificar el pes específic dels sectors i el valor que incorporen.
Segons dades de 1996 del Barcelonès, el PIB sectorial es distribueix així:
0,2% primari, 27,5% indústria, 5,7% construcció i 66,7% serveis. En quant
a l’ocupació, la distribució seria la següent: 0,4% primari, 27,3% indústria,
4,4% construcció i 67,9% serveis. Cal tenir en compte aquí que la major
part dels serveis es concentren a Barcelona ciutat. Una dada crucial és, també, que la província de Barcelona genera el 75,34% del PIB de Catalunya.
En quant al VAB sectorial (en milions d’euros) de la província en el
2001, es dóna una preponderància dels serveis: indústria (inclou energia i
construcció) 30.044,66, serveis 55.066,5; el VAB per ocupat (en euros)
confirma així mateix aquesta orientació: indústria 45.504, construcció
36.835,8 i serveis 48.146,56.
Es confirma, doncs, que a Barcelona la desindustrialització i el consegüent augment del terciari han discorregut de manera complementària a l’èxode cap a la perifèria, AMB i RMB, de les unitats productives de la indústria.
Al mateix temps creix l’especialització en serveis directament relacionats
amb l’activitat de les empreses: assessoria jurídica, comptabilitat, serveis
bancaris, publicitat, assegurances, agències de la propietat immobiliària,
màrqueting, hostaleria, empreses de treball temporal, logística... Caldria ressaltar en aquest apartat l’evolució dels serveis avançats que han vist augmentar el número de llicències d’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques
vigent fins el 2003) en un 42,5% entre 1993 i 1999. D’altra banda, el subsector que engloba serveis electrònics, estudis de mercat, jurídics, enginyeria,
arquitectura, publicitat i relacions públiques ha tingut un creixement que
supera el 50%. Per últim, estarien els serveis públics: administració, sanitat,
ensenyament, transport... Amb tot, una cosa que permet dilucidar una mica
més aquest reguitzell de dades és que amb una aportació al PIB de la ciutat
del 20% destaquen, per sobre dels diversos sectors, les empreses turístiques.
Un element rellevant destaca de la nova estructura terciaritzada i de la
seva vinculació amb els processos de globalització: és el Pla Delta del Llobregat que engloba una sèrie d’actuacions en transport, logística i medi
ambient perquè Barcelona sigui el centre de més importància del sud d’Europa, fent de pont amb Amèrica Llatina i l’Orient Llunyà. El Pla té prevista
una inversió de 4.400 milions d’euros que inclou obres com: ampliació del
port i de l’aeroport, desviament del curs del Llobregat o millores a l’autovia del Llobregat i Pota Sud.
Per altra banda, cal no oblidar que, tot i tenint en compte els avantatges
fiscals o d’altra mena dels quals gaudeixen les empreses, l’economia submergida en les seves diferents ramificacions: narcotràfic, tallers clandestins
o no amb força de treball immigrant o no, prostitució, moviment de diners
al marge d’Hisenda... té gran importància en el procés d’acumulació de

20

Barcelona, marca registrada

capital. L. de Sebastián sosté que el seu valor pot oscil·lar entre el 17% i el
20% del PIB de l’Estat 6.
Mundialització
Un altre aspecte que mereix la nostra atenció és la incorporació a l’economia món. Cal tenir en compte que a Catalunya s’han instal·lat més de 1.000
multinacionals de les quals 60 són industrials. En quant als indicadors
sobre el grau d’integració, examinarem en primer lloc els fluxos d’exportació i importació. Respecte a les exportacions, direm que en el 2000 va
correspondre a la província de Barcelona el 82,82% del conjunt de les efectuades per Catalunya. La densitat dels intercanvis via exportacions i importacions posa de relleu, de manera patent, la integració a l’economia planetària. Ara bé, una característica significativa d’aquests fluxos, tal i com es
pot observar en la seqüència temporal 1994-2002, és que predominen les
importacions i no les exportacions, el que es tradueix en una taxa de
cobertura (cocient entre exportacions i importacions expressat en tant per
cent) que evoluciona del 64,4% el 1994 fins el 66,22% el 2000, passant per
un valor màxim del 74,05% el 1996.
Catalunya, per la seva part, va exportar 36.308,5 milions d’euros en el
2001, el 29% del PIB català i el 28% de l’exportat per Espanya. De tots ells,
el 62,21% eren productes que requerien una intensitat tecnològica mitjaalta o alta. Les importacions van assolir un valor de 49.875,6 milions d’euros, el 29,05% del PIB de l’Estat o el 39,84% del PIB català, el que confirma de nou, aquesta vegada en l’àmbit autonòmic, el major pes de les
importacions respecte a les exportacions. És important remarcar, d’altra
banda, que més del 70% de la producció industrial de Catalunya i més del
80% de les corresponents a les exportacions que absorbeixen una intensitat tecnològica mitja o alta estan situades a la RMB; i, de totes elles, l’AMB
aglutina les que posseixen un major valor afegit.
La inversió multinacional estrangera és un capítol destacat en l’economia de Barcelona i Catalunya. És quelcom que succeeix des de la fi de l’autarquia, i que amb l’acord preferencial de 1970 amb la CEE va rebre un
impuls definitiu. Sobre aquest particular és molt significatiu, en el que es
refereix a l’increment en el moviment de capitals en el context internacional, que a la darrera dècada els fluxos d’inversió directa estrangera (IDE)
hagin augmentat cada any al voltant del 28,5%.
Així doncs, si analitzem les dades de facturació i ocupació per sectors a
la indústria de Catalunya de l’any 1998 i els comparem amb els corresponents a la totalitat de cada un d’ells, comprovarem que en alguns sectors
el domini de les multinacionals és majoritari o gairebé absolut. Els percentatges de facturació d’empreses lligades al capital multinacional en
relació amb el facturat per la totalitat del sector són: material de transport
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88,4%, material elèctric i electrònic 68,7%, química 67,3%, cautxú i plàstics
50,9%. En el que es refereix a la força de treball, el percentatge d’assalariats dins de cada sector el treball del qual depèn de multinacionals és el
següent: material de transport 77,4%, material elèctric i electrònic 55,4%,
química 59%, cautxú i materials plàstics 45,2%. En quant a les vendes de
productes industrials, el 60% de l’exportat i prop del 40% de l’ocupació
correspondria a aquest tipus d’empreses. Per últim, pel que fa als serveis,
s’ha de tenir present que a la major part dels casos, a banda dels serveis
públics, o es tracta d’empreses amb inversions a dos o més països, o bé són
empreses que presten serveis o depenen de multinacionals, amb el que
reapareix el predomini al qual hem al·ludit.
Un altre aspecte del negoci multinacional el representen les empreses
catalanes que inverteixen a l’estranger. De manera significativa, les inversions catalanes a l’estranger s’han incrementat, entre 1993 i 2001, a un ritme anual del 66,5%, fins arribar a un màxim en el 2000 de 7.727 milions
d’euros; amb altres paraules, s’ha multiplicat per 28 la xifra d’inversió de
1993. Si comparem la inversió catalana dels darrers 9 anys amb el total de
la inversió espanyola a l’estranger, veurem que representa només el 8,1%.
Aquesta desproporció, que no es correspon amb l’aportació d’aquesta
Comunitat Autònoma al PIB estatal, es deu a què les grans companyies
(Repsol, Telefónica...) tenen en la majoria dels casos la seu central a Madrid.
Cal remarcar, d’altra banda, que els canvis en l’estructura socioeconòmica en la perspectiva de la globalització requereixen modificar els usos del sòl
i una renovació de les infraestructures de comunicació. En aquest sentit, el
tren d’alta velocitat, que permet una connexió ràpida amb Europa, l’ampliació de l’aeroport per facilitar el transport de mercaderies i la comunicació
transatlàntica indispensable per la connexió amb l’economia món, i l’ampliació del port, són obres que, malgrat els múltiples fiascos i els interessos
especulatius que oculten, formen part d’aquest propòsit que tenen els
poders públics i el capital privat de participar en el repartiment del pastís.
És necessari subratllar també que la normativa desreguladora lligada al
«règim d’acumulació flexible» i la financiarització de l’economia fan que països o regions senceres depenguin totalment dels moviments especulatius
del capital, En efecte, els canvis de titularitat, ajustaments i reestructuracions, deslocalitzacions, etc., determinats per motius diversos —operacions
borsàries o transaccions, recerca de menors costos salarials, beneficis fiscals,
menor protecció mediambiental...— a fi de recuperar o incrementar la taxa
de benefici, són factors tots ells que caracteritzen les noves formes d’espoli,
i desmenteixen o com a mínim relativitzen la creença il·lusòria en el suposat
paper crucial de les TIC i dels «sistemes d’innovació». Respecte aixó resulta
simptomàtic, segons un estudi de la Cambra de Comerç Alemanya7, que el
30% de les filials espanyoles de multinacionals haguessin de rectificar la seva
planificació en recursos o en temps per projectes de la seva casa matriu a paï-
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sos d’Europa de l’Est. Tanmateix, la fe cega en la «nova economia» («economia digital») ha repercutit negativament en projectes com, per exemple, en
el 22@ que ha vist com s’esvaïen els seus somnis high tech a la vegada que
sorgien, per exemple, empreses relacionades amb la indústria del llibre.

LA

CIUTAT EN EL MÓN

Certament, l’afany de situar Barcelona en el mapa del món ha estat la causa
de múltiples iniciatives dels organismes públics. L’objectiu no era altre que
fer realitat aquella idea força consistent en transformar la ciutat en punt de
referència i node important de la xarxa global. En aquest sentit, la difusió i
venda a l’exterior de certa imatge, en la qual subjau la propensió cap al business, ha exigit un notable esforç institucional. Entre aquestes iniciatives destaca la participació de l’Ajuntament en diverses organitzacions internacionals que agrupen ciutats de diferents països: IULA; FMCU/UTO; xarxa
Metròpoli que aglutina 60 grans ciutats; xarxa Eurocities integrada per 95
ciutats. Aquest Consistori presideix, al mateix temps, la Coordinació d’Associacions Mundials i Autoritats Locals i el Comitè Consultiu d’Autoritats
Locals United Nations Conference of Human Settements lligat a Nacions Unides. D’altra banda, cal fer esment de la labor realitzada al Comitè de Regions
de la UE i al Consell de Municipis i Regions d’Europa per potenciar la representació dels poders locals en projectes i organitzacions internacionals.
Aquests compromisos es corresponen amb una visió, perfectament enunciada a apartats específics de la planificació estratègica (III Pla...), que cataloga Barcelona de «motor econòmic» i ciutat interconnectada amb Europa i
amb el món. Amb altres paraules, la consideració d’aquella urbs com a ciutat global de primer ordre, situada a l’avantguarda de les metròpolis. No obstant, aquesta ambició protagonista no es correspon amb la realitat. En efecte, el que demostren les investigacions sobre el tema és quelcom ben
diferent al manifestat per l’eufòria triomfalista de la mercadotècnia a l’ús.
Relacionat amb aixó, cal destacar l’estudi realitzat el 2003 per la Délégation à l’Amengement du Territoire et l’Action Régionale (DATAR) francesa amb 15 indicadors sobre una mostra de 180 aglomeracions urbanes de
la UE amb més de 200.000 habitants. Aquests són alguns dels indicadors
manejats: població en el 2000; evolució de la població en el període 19501990; trànsit portuari marítim; trànsit de passatgers als aeroports; accessibilitat a les grans ciutats; seus de grans grups empresarials europeus; seus
financeres... L’estudi classifica París i Londres entre les ciutats globals de
primer ordre, i Barcelona entre les de tercer ordre. Una altra investigació
interessant sobre aquesta qüestió és la realitzada per S. Conti8, de la Universitat Politècnica de Torí, que analitza les funcions urbanes de rang mitjà/superior (centralitat estratègica, finances, investigació...). A partir del
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concepte de ciutat (i del seu entorn) com a suport de processos econòmics, polítics i culturals, confecciona amb 26 variables (seus centrals d’empreses, borsa, universitats, parcs científics i tecnològics, comunicacions...)
una tipologia de ciutats i sistemes urbans europeus segons les seves característiques funcionals a la xarxa de nodes estratègics. Dels sis models que
distingeix, Barcelona juntament amb Milà, Lisboa i Edimburg, pertanyeria
al grup de les «metròpolis polaritzades», situades en un tercer nivell, donada la seva menor funcionalitat, a molta distància de París i Londres, pertanyents al primer nivell.
Certes anàlisis comparatives circumscrites a l’Estat espanyol apunten
també en la mateixa direcció. Segons el Boston Consulting Group, la inversió estrangera directa d’alt contingut tecnològic tria Madrid abans que
Catalunya, on preval la base industrial. Així mateix, les dades de 2003 subministrades per la Cambra de Comerç de Barcelona assenyalen que a Catalunya hi ha 109 de les 500 empreses més grans d’Espanya (amb més de
1.000 treballadors), gairebé totes multinacionals, mentre que a Madrid es
concentren 266. En quant a les seus de grans empreses espanyoles (la
majoria multinacionals: Banesto, BBV, Gas Natural, Inditex, Repsol YPF...),
que en aquest cas coincidirien en general amb les seus operatives o de
comandament (head quarters), índex de la importància com a ciutat global,
Madrid ha crescut fins arribar al 90% de les seus de les que cotitzen a l’Ibex 359, mentre que Barcelona ha decaigut en passar del 8,85 al 5,5%. En
el document «Globalización y localización de la actividad económica: Catalunya y la geografía del poder económico», X. Vives sosté, anàlogament,
que la captació de seus operatives augmenta a Madrid, passa del 89,4% al
94%, al mateix temps que disminueix a Barcelona fins a situar-se en el 5%.
El que es desprèn de tot això és que Barcelona ocupa una posició relegada
—tercer, quart... nivell— a la xarxa planetària de ciutats globals/locals, no únicament per darrere del que constitueixen les principals urbs globals, París,
Londres, Toquio, Nova York... sinó també a certa distància de Chicago, Detroit,
o bé de centres financers com Frankfurt i Zurich. Si aprofundim en les raons
d’aquesta situació podem considerar que deixar de ser el principal motor
industrial de l’Estat degut a l’esgotament del «model fordista», de la «societat
fàbrica», no ha conduït, en un context hegemonitzat pel capital financer i flexible, a un tipus de configuració competitiva (renovació del teixit industrial i
de serveis, infraestructures, universitats, investigació...), «idònia», capaç de
prendre el relleu del que fou una ciutat (i un entorn) fonamentalment industrial i comercial. Un element que no s’ha de menystenir i que ha incidit negativament en aquests processos, degut a l’existència d’un marc polític i jurídic
fortament centralista, és el fet de no posseir la capitalitat de l’Estat.
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EL

DELIRI DE LA GLOCALITZACIÓ

La globalització (i localització) ha provocat, per tant, un trastocament dels
«espais de producció industrial», fordistes, a resultes de la demolició d’un
món estructurat entorn a la fàbrica i a l’Estat-individual. A manera de complement, en el pla microsocial, quotidià, la difusió de les pràctiques i
valors mercantilitzants —ingredients del biopoder, del poder sobre cossos
i subjectivitats— s’estenen fins abastar la generalitat de les formes de vida.
En aquesta tessitura, la ciutat —node d’enllaç entre el comandament central i les unitats productives disperses— cobra una nova significació. El seu
valor resideix no únicament en què la producció, que inclou l’«espai de fluxos» (espai que prefigura la xarxa telemàtica, diferenciat de l’«espai de
llocs»), necessiti un suport físic, territorial, sinó també com a caldo de cultiu
generador d’interaccions relacionades i, per consegüent, comunicatives, que
en determinats contextos i amb certs procediments són absorbides per les
modalitats productives flexibles. La ciutat es delinea com a punt d’intersecció entre dues cares. Una, que anomenem global, doncs és la que connecta
amb els fluxos de capital multinacional, de béns i serveis, força de treball,
etc. I una altra, local, corresponent a l’ús per aquells poders de les característiques concretes del lloc, de la seva història o històries, tradicions, costums... En el seu desplegament actua com a interface10 o plataforma que posa
en relació els elements globals i locals per situar-los en la perspectiva del
mercadeig.
Pel que respecta al paper de l’«economia urbana» destacarem, amb S.
Sassen, alguns processos essencials11:
1) Acceleració de les interelacions amb l’economia globalitzada que ha
incrementat la complexitat de les operacions internacionals, on
adquireixen una major preponderància els «vèrtexs» jeràrquics de
les multinacionals i, simultàniament, creixen els serveis prestats a
les empreses, en particular serveis avançats (consultoria, assessorament fiscal, publicitat...).
2) L’altre procés té a veure amb l’augment dels serveis lligats a l’organització de les empreses, fenomen que ateny des de les indústries mineres fins els serveis financers i els que tenen a veure amb el consum.
Cal reconèixer, com hem pogut comprovar, que en aquesta ciutat algunes d’aquestes condicions s’acompleixen i altres, de notable significació,
no, particularment en el que es refereix a les seus de comandament o operatives. No obstant, això no ha estat cap obstacle per a què, després de la
reconversió, hagi tingut el seu paper com a node o ciutat global (i local) de
tercera...; molt lluny dels principals nodes glocals: Nova York, Londres,
Toquio... Barcelona seria, des d’aquesta òptica, el nucli central d’un espai
socioeconòmic (polític, cultural...) —metròpolis— policèntric i especialitzat (AMB i RMB).
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D’altra banda, la transformació de la seva estructura productiva/reproductiva en el terciari ha suposat que, juntament amb les restes d’empreses
industrials i la proliferació de constructores, es multipliquessin les empreses de serveis: financers, jurídics, administratius, innovació tecnològica,
màrqueting, publicitat, immobiliaris, logístics, de neteja, de seguretat, de
comerç a l’engròs i al detall, d’ETT, etc. Convé remarcar, a més, que a les
economies industrialitzades, des dels 70, el subministrament de serveis a
la producció a través de tecnologies informàtiques és un dels sectors que
ha tingut un major creixement. El resultat de tot això és que la ciutat es
metamorfosa a partir de les activitats que allà es desenvolupen: produccions «netes» (indústria, serveis al 22@); business, màrqueting multinacional (World Trade Center...); turisme, cultura, comerç... (Eixample...); fires,
congressos (Montjuïc...), etc.
En definitiva, aquesta ha estat la història recent i el desenllaç d’un escenari, «ciutat dels deliris», entre el consens i els silencis trencats (lluites veïnals, okupes...); part del territori metropolità que aspira a ser, diuen, ciutat global/local. On polítics i empresaris han jugat les seves cartes i han
apostat per convertir la ciutat en capital del sud d’Europa en el context
d’una macroregió —Euroregió— que s’estendria des del Roine fins el
Mediterrani, i des de Saragossa fins el Laci italià. Sens dubte, les diferents
operacions polítiques i econòmiques, en el marc dels plans estratègics, no
obeeixen sinó als paràmetres de la monetarització generalitzada de les
relacions socials, per erigir-se, aquesta vegada amb ocasió del Fòrum de les
Cultures 2004, en la «botiga més gran del món».
Teo Maldo
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I TRANSACCIÓ

En el capitalisme contemporani, la veneració pels sistemes tecnològics,
dissociats de la seva significació social i política, ha contribuït a emmascarar aspectes fonamentals que tenen a veure amb el funcionament i amb els
efectes pràctics d’aquests sistemes. Respecte a això, en un context envaït
per la racionalitat transaccional, monetaritzada, dels vincles socials, destaca el fet que la ciència aplicada i certs sabers menys estructurats emergeixen, en determinades rames i segments del circuit de la mercaderia, com
un dels pilars de l’engranatge productiu i reproductiu de les relacions
socioeconòmiques.
En aquest sentit, les diverses iniciatives entorn del projecte Barcelona
«ciutat del coneixement», particularment les que apareixen a l’aparador
municipal, tenen a veure amb aquelles concepcions, és a dir, amb les idees
que el saber procedent de la ciència i de la tècnica, la inversió en noves tecnologies, la disponibilitat d’una força de treball qualificada, la dotació d’un
sistema educatiu de qualitat, etc., constitueixen un requisit indiscutible per
al bon funcionament de l’economia i, més en general, que tot això redunda
en benefici de la qualitat de vida dels ciutadans. Malgrat això, quan tots
aquests propòsits es concreten advertim que les coses són ben diferents.
El coneixement, en les seves diverses modalitats més o menys sistemàtiques —des del corresponent a l’R+D o a l’R+D+i (Recerca+Desenvolupament+innovació) fins al saber sorgit en la praxi del lloc de treball o, en
una perspectiva més àmplia, après amb la socialitat urbana—, esdevé, així,
des d’aquella perspectiva, un ingredient més per alimentar la producció de
mercaderies i condició indispensable de l’estabilitat política.
Una de les qüestions més significatives en tot això, si bé en absolut sorprenent, és l’omissió d’alguna cosa tan essencial com que el coneixement
al qual es refereixen s’inscriu en un escenari molt concret, versió adaptada
del «règim d’acumulació flexible». Això no impedeix, en canvi, que la
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publicitat oficial proclami sense la menor objecció les suposades virtuts de
la Tercera Revolució Industrial. Així, en un text introductori d’aquests projectes, en definir la seva concepció del saber P. F. Drucker, guru del management empresarial a les societats postindustrials, afirma: «En efecte, la
societat del coneixement substitueix la societat que heretem de la revolució industrial i estructura una societat en què el saber […] converteix la
força laboral no solament en un motor pel món econòmic, sinó, fins i tot,
en un capital. Avui, en aquest canvi de societat, bits i, sobretot, neurones
reemplacen les xemeneies, especialment en els grans nuclis urbans on
ineluctablement es va concentrant la població i, per tant, bona part de l’activitat productiva» 1. Una visió, per cert, la d’aquest autor que assigna a les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) un lloc preferent,
però que ignora el paper vital, encara que subaltern, de baixa intensitat
tecnològica i salaris decimonònics, exercit per les externalitzacions.

ESCENARI

I PROJECTES

Des de l’angle de l’economia s’ha considerat que aquesta ciutat, a pesar de
tenir algunes limitacions, entre les que destaca la taxa d’atur i una inversió
en formació i R+D que la situen molt per sota dels principals nuclis industrialitzats d’Europa, EUA i Japó, disposa d’una força de treball suficientment qualificada i unes característiques en quant a «creativitat» i «cohesió»
que la fan «atraient» pels inversors. Això faria viable la realització de la «ciutat del coneixement»; un «projecte» que es defineix com «obert», «complex», i que el conjunt de la ciutadania ha d’assumir; un projecte que persegueix la potenciació de la investigació i del desenvolupament. En ell es
perfilen, a més, nous centres de referència: Poblenou, Sagrera, Sant Martí... i el Fòrum, en la desembocadura del Besòs.
Malgrat tot, no es tracta únicament de la promoció d’activitats relacionades
amb la ciència aplicada o la tècnica; de fet, sobrepassa l’àmbit que delimiten
les TIC per abastar altres àrees (biomèdica) i altres nivells de coneixement
(sabers pràctics immediats o sabers tàcits). L’objectiu consisteix en incloure
Barcelona entre les zones amb unitats productives intenses en tecnologia, més
que en mà d’obra. Respecte a això, encara que ha augmentat el contingut tecnològic de les exportacions (aproximadament els dos terços del contingut tecnològic és d’intensitat entre mitja i alta), no vol dir que es correspongui necessàriament amb un increment paral·lel de l’estoc de coneixement autòcton,
donat que o sobretot perquè gran part de la investigació tecnològica és forana, encara que s’apliqui aquí. És més, les multinacionals utilitzen el pagament
per l’ús de patents (royalty) a la casa matriu o a una altra sucursal a l’exterior
com un subterfugi per transferir quantitats milionàries pagant menys impostos, amb la qual cosa es perpetua la dependència tecnològica. Això explicaria
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l’aparent incongruència entre un contingut tecnològic en les mercaderies mig
o alt i una escassa inversió en recerca i desenvolupament.
En qualsevol cas, s’afirma: «Barcelona, com a ciutat central d’una regió
metropolitana polinuclear, ha d’intensificar la seva especialització en activitats denses en coneixement. […] Sembla convenient tractar de convertir el
conjunt […] en una ciutat del coneixement i no reservar aquestes funcions
només a una part de la ciutat. Convindria desplegar una nova estratègia que
inclogués tot el municipi adreçada a estendre i potenciar les noves activitats
productives»2. Acte seguit, es recalca la conveniència d’adequar l’espai urbà
per adaptar-lo a les necessitats productives i ocupacionals a resultes de la
«revolució tecnològica». Aquí juguen un paper primordial les noves «polaritats» tecnològiques com passa amb el districte 22@. Un altre aspecte
important d’aquestes estratègies és la vessant cultural i educativa que
engloba des del tram que finalitza amb la secundària fins la universitat.
Un dels documents de referència sobre aquesta temàtica és el I Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona, que situa la gènesi i la difusió de
coneixements dins de l’anomenat «nou model de la societat postindustrial
del coneixement, la creativitat i la cultura». En ell es destaca la importància de la cultura com a premissa per al disseny de l’Àrea Metropolitana i en
tant que contribuent del valor afegit.
Per altra banda, es posa l’accent en la innovació, la creativitat i el coneixement com a «base» de la «competitivitat» i el «progrés» de l’AMB, tenint
present que el «capital humà ha de ser el recurs més valorat». Per últim,
després de reconèixer l’existència del que consideren assignatures pendents com l’absència de connexió entre sistema educatiu i sistema econòmic, o bé, la focalització en la reducció de costos, s’enuncien una sèrie
d’objectius i mesures:
a) «Repensar els sistemes cientificotècnics a fi d’oferir incentius, a més de
mitjans, als investigadors per aconseguir l’excel·lència. Potenciar l’intercanvi entre centres d’investigació i empreses i coordinar les plataformes
tecnològiques com instruments de desenvolupament regional.»
b) «Augmentar substancialment els recursos destinats a R+D amb un esforç
sostingut molt superior a l’històric. Assolir el 3% del PIB, que és una
xifra adequada d’acord amb els paràmetres de la cimera del Consell
Europeu de la Unió Europea (UE) celebrada a Barcelona el 2002.»
c) «Introduir el concepte de la universitat com a motor de desenvolupament, incloent l’economia i el territori. En aquest aspecte cal incrementar les connexions del sistema universitari amb les activitats de creació d’empreses i amb l’impuls de la innovació empresarial en un
context de pimes i microempreses.»
La creació de parcs científics i tecnològics ha estat, a la dècada dels 80,
una de les fórmules utilitzades per l’establiment de vincles entre recerca
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científica i tècnica a fi d’augmentar la competitivitat d’empreses i zones amb
capacitat per acollir activitats econòmiques denses en tecnologia, tal i com
passa amb la informàtica, les telecomunicacions o la robòtica. Entre els primers parcs, una de les primeres característiques dels quals fou la seva ubicació a l’exterior dels nuclis urbans, destaca el Parc Tecnològic del Vallès,
fundat el 1987. Després d’aquesta experiència no gaire fructífera, a la segona tongada, anys 90, es van impulsar projectes que van poder comptar amb
fons de la UE, donat que des del 1986 Espanya era membre de ple dret, i en
els que van intervenir les universitats. Un exemple d’aquest segon tipus ha
estat el Parc Científic de Barcelona patrocinat per la Universitat de Barcelona (UB), dotat de centres d’R+D públics i privats. Els seus objectius denoten
la supeditació de la investigació científica als interessos del capital privat,
com es dedueix de la seva contribució a l’augment de la competitivitat mitjançant la transferència del coneixement en diversos camps: química fina,
electrònica, genòmica... a l’òrbita empresarial. Malgrat tot, aquest model,
que eludeix la separació entre àmbit de la investigació científica i societat, ha
estat posat en entredit a favor d’un altre enfocament, que emfatitza el desenvolupament d’estratègies de comunicació entre ambdós, del que el VI Programa Marc d’Investigació Científica i Tecnològica d’àmbit europeu representa un exemple. Per la seva banda, la pròpia Comissió Europea ha insistit
en què als factors: investigació i innovació; recursos humans i mobilitat; i,
finalment, infraestructures per a la investigació, s’afegeixi un quart element
consistent en estretar els vincles entre ciència i societat.
Un cop dit això, veurem alguns dels projectes emblemàtics que encaixen
amb la concepció de «ciutat del coneixement» abans descrita. Dedicarem,
doncs, la nostra atenció a tres exemples representatius, això és: 22@, Parc
Biomèdic i Campus Mediterrani de Castelldefels, aeronàutica metropolitana.
El 22@
El que es pretén en aquest cas és fer realitat al Poblenou el prototipus de
districte tecnològic, combinació d’espai residencial i activitats econòmiques que aglutina processos estratègics adscrits a les noves formes productives intensives en coneixement, docència i investigació. Per facilitar
aquests canvis, es proposa desenvolupar diferents mesures que afecten a la
reordenació urbana, a la investigació i a l’evolució econòmica. J. Trullén3
en destaca dos:
a) Instruments urbanístics. Atreure noves activitats de caràcter científic, tècnic
i cultural precisa una altra política del sòl industrial que suposa l’aplicació de la zonificació industrial a les activitats de la nova economia siguin
o no industrials. També es proposa reemplaçar el concepte de «sector»
pel d’«activitat», potenciant processos d’alt contingut tecnològic i ocu-

Ciutat del coneixement

31

pacional. Així doncs, els trets que caracteritzarien Poblenou en tant que
districte tecnològic serien: densitat d’ocupació; densitat de coneixements; i utilització intensiva de les TIC. Resulta indispensable, doncs,
dotar al districte d’un entorn de qualitat que inclogui no només elements de naturalesa urbanística, sinó també altres serveis que agilitzin la
mobilitat, i serveis educatius que contemplin la diversitat cultural.
b) Instruments referents a les universitats, així com a la investigació aplicada i al
desenvolupament. Això exigeix l’adequació de l’espai per aquestes localitzacions i el disseny de formes de gestió d’aquests serveis que facilitin
la interacció.
El canvi experimentat pel Poblenou, barri amb tradició industrial (tèxtil,
mecànica, química...) quedaria englobat com a part de la transformació de
l’estructura productiva i espacial de Barcelona. És per aquest motiu que, desprès de la desindustrialització, ara es planteja la seva adequació a la «nova
economia digital», prenent com a referència la idea de la «ciutat del coneixement». Per a què això passi és precís, s’afirma, modificar el Poblenou mitjançant la seva inclusió en les transformacions del teixit industrial de la zona
nord. Sobre aquesta qüestió, la nova clau urbanística 22@bcn permet suprimir les restriccions fixades pel Pla General Metropolità de 1976, particularment en el que es refereix a aquest barri, amb objecte de facilitar la reutilització industrial i per les empreses de serveis.
Parcs científics
Farem referència en aquest apartat a les característiques bàsiques de dos dels
projectes que ja estan en marxa: Parc de Recerca Biomèdica (PRBM) i el Parc
Científic de Barcelona (PCB) inclòs en la Universitat de Barcelona (UB).
El PRBM de Barcelona sorgeix com iniciativa de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) i el Centre de
Regulació Genòmica per promoure la investigació bàsica i l’aplicada. En
quant al finançament, en un principi el Consorci de la Zona Franca i l’Ajuntament de Barcelona van formar una comunitat de béns a la qual es va sumar,
posteriorment, en qualitat d’accionista, la companyia d’assegurances Agrupació Mútua, el que va significar que l’edifici, pressupostat en 60 milions
d’euros, es construís principalment amb diners privats. Per últim, el 2002, es
va constituir la Fundació Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona com òrgan
coordinador i «grup de pressió». Amb un enfocament que persegueix compaginar el que és públic i el que és privat, existeixen diversos projectes, com
per exemple, l’impulsat per la fundació públicoprivada IAT, dedicada a la
investigació clínica del cervell (brain discovery) mitjançant un sincrotó i
càmeres d’emissió de positrons. A més, el PRBM ha previst la instal·lació de
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multinacionals farmacèutiques com GSK. Per altra banda, la plataforma
Aliança Biomèdica, l’objectiu de la qual rau en promoure un «viver» d’empreses per potenciar la interrelació entre investigació pública i privada,
apunta precisament en aquesta direcció, posant de manifest la plena disposició dels organismes públics a col·laborar amb la dinàmica d’externalització
i precarietat imposada per la flexibilitat. En fi, el propòsit fonamental d’aquests projectes categoritzats com clústers4 radica en erigir-se en el principal
focus de l’Europa meridional en investigació biomèdica.
El Parc Científic de Barcelona, jurídicament una fundació privada, el
creen, el 1997, la UB, la Fundació Bosch i Gimpera i la Caixa de Catalunya.
Podem afirmar que el fet d’haver optat per la investigació biomèdica, sense posar en dubte la dependència dels postulats mercantilitzants, obeeix al
fet que les principals indústries que recolzen el projecte pertanyen a l’àrea
de biotecnologia, biomèdica i biofàrmacia. De totes maneres, encara que
en una primera fase s’han prioritzat les especialitats de biomèdica i biotecnologia; en una fase posterior està previst abordar qüestions relacionades amb bioenginyeria, bioelectrònica i nanotecnologia.
En qualsevol cas, com a mostra palpable de l’esperit empresarial que
impregna les institucions, està l’estímul a favor d’una política de patents,
còpia de la legislació nord-americana de 1980, que autoritza patentar descobriments efectuats amb fons públic, el que suposa, automàticament,
legalitzar l’apropiació pel capital privat d’un bé que és patrimoni de la
societat. Per la seva banda, haver adoptat la fórmula de parc científic en
lloc de la de centre no és fortuït, obeeix precisament a què la primera
modalitat a diferència de la segona permet obrir les portes al capital privat,
generalment multinacionals. Un exemple respecte a això és l’Institut de
Recerca Biomèdica (IRB), inclòs en el PCB. El PCB en la primera fase tindrà una superfície de 22.000 m 2 i en una segona arribarà fins els 60.00 m2.
La primera fase tindrà un cost de 54 milions d’euros i serà finançat amb un
crèdit del Ministeri de Ciència i Tecnologia i mitjançant ajuts procedents
del mateix ministeri, la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional de la UE. A part del finançament públic de les obres, es considera que la instal·lació d’empreses privades comportarà una respectable
injecció de diners. La finalització del PCB està prevista pel 2006. En quant
als aspectes concrets de la investigació, l’IRB disposa de quatre programes
o àrees d’investigació: biologia cel·lular i del desenvolupament; biologia
estructural i bioinformàtica; química i farmacologia molecular; i, finalment, medicina molecular.
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Campus Mediterrani de Castelldefels, aeronàutica metropolitana
En aquest apartat destaca la voluntat de potenciar el sector aeroespacial a
través de la col·laboració universitat-empresa. Cal tenir en compte que la
producció de la indústria aeroespacial de Catalunya representa només el
5% del total de l’Estat. Més importància tenen Madrid (60%), Andalusia
(15%), amb l’empresa CASA, integrant del consorci europeu EADS, o el País
Basc (15%), amb empreses com ITP, Gamesa i Sener. Malgrat tot, aquest sector representa únicament l’11% en el conjunt de la UE. Per la seva banda,
Espanya aporta a l’Agència Espacial Europea només el 5%, que és la meitat
del que li correspondria.
Amb aquest panorama, l’Ajuntament de Barcelona va decidir crear en
el 2000 l’associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAIE), entitat
públicoprivada la finalitat de la qual rau en augmentar la presència en el
sector aeroespacial, considerat portador d’un elevat valor afegit. A l’Ajuntament se li han sumat la Generalitat i el Ministeri de Ciència i Tecnologia.
Després s’han incorporat els ajuntaments de Sabadell, Badia del Vallès, El
Prat de Llobregat i Reus. En quant a les universitats, han pogut comptar
amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma (UAB). En quant a l’empresa privada, diverses
indústries han donat el seu suport, entre elles: GTD, Mier Comunicaciones, NTE, Gutmar, Indra Espacio, Sener i Schlumberger Sema. A més, estaria l’Associació Aeronàutica i de l’Espai que agrupa més d’una cinquantena de petites i mitjanes empreses. Per fi, relacionats directament o
indirecta amb aquest sector, cal citar altres organismes: AENA, Institut
d’Estudis Espacials de Catalunya, Aeroclub Sabadell, Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, així com algunes institucions financeres, cas del Banc
de Sabadell i de Catalunya d’Iniciatives de Capital Risc, que han vist la
possibilitat de fer negocis rentables.
A banda dels projectes propis, BAIE participa en importants projectes
europeus com: l’Airbus A380, que serà l’avió comercial més gran del món;
l’Airbus de transport militar A400M; i, finalment, el sistema de navegació per
satèl·lit Galileo. Un altre tipus de projectes són els estudis sobre les perspectives del sector, tenint en compte que, des d’aquesta òptica, Espanya té
un important retard: si a Espanya hi ha 38 aeròdroms, països com Alemanya
compten amb més de 500 i França supera els 400. D’altra banda, com a prova de l’interès per Barcelona de la nord-americana Boeing, juntament amb
Airbus —l’altra gran empresa del sector—, existeix la possibilitat de fabricar
aquí software i tecnologia interior dels avions. Recentment, els ajuntaments
de Barcelona i Seattle, aquesta darrera ciutat considerada una de les més
importants en tecnologies de la informació i en aeronàutica, amb empreses
com Boeing, Microsoft i Starbuck, van firmar un acord de col·laboració.
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CARTRÓ

PEDRA

Fins aquí grosso modo alguns elements rellevants dels projectes i concepcions
vinculats a la «ciutat del coneixement». Amb tot, una lectura crítica permetrà
desvetllar no únicament el caràcter contradictori i fal·laç d’aquestes propostes, sinó també, més enllà de l’espectacle, l’existència de determinades estratègies per aprofitar els jaciments de saber social i força de treball.
D’entrada, per esbrinar en quina mesura aquesta ciutat glocal o l’AMB
poden ser conceptuades com «àrees de coneixement» en el sentit que se li
pretén atribuir —és a dir, aquelles en què el saber científic i tècnic autòcton desenvolupen un paper primordial en els processos econòmics—, examinarem tres requisits indispensables: inversió pública i privada en R+D;
sistema d’escolarització obligatòria i postobligatòria; i formació ocupacional.
Així doncs, si ens fixem en la inversió R+D a Espanya, podrem comprovar que no s’han assolit els objectius preestablerts, i que el Pla 2004-2007
s’ha proposat arribar a l’1,4% del PIB, quan la mitja de la UE és de l’1,93%.
El 2005 està previst, no obstant, que arribi a l’1,22%. D’altra banda, la UE
pretén assolir abans del 2010 el 3% del PIB. En quant a les assignacions, una
de les coses més significatives de per on van els trets en aquest país és que
un terç de les partides en R+D aniran a parar a despeses militars. Pels 10 programes militars, que en gran part inclouen compra de material a altres països o repetir la fabricació d’unitats, s’utilitzarà un 31,2% dels 4.404 milions
d’euros. Aquests són alguns dels programes que es finançaran amb el pressupost de 2004: Eurofighter EF 2000, avió P3 Orion, fragates F 100, carro de
combat Leopard i avió de transport militar A400M. A això caldria afegir que
els diners públics invertits en R+D militar s’han multiplicat per quatre entre
1995 i el 2002. En canvi, la inversió en investigació bàsica civil no ha parat
de disminuir: ha passat del 17,5% del total el 1996 al 9,3% el 2002.
En el que es refereix a Catalunya, la situació és pitjor. Si la mitjana de
despesa en R+D a l’Estat és del 0,96% del PIB, a Madrid és de l’1,75% i a
Euskadi de l’1,38%, a Catalunya és de l’1,1% del PIB. Segons un informe
realitzat per I. Busom del Departament d’Economia Aplicada de la UAB,
l’escassa inversió en R+D està frenant el desenvolupament de l’economia
catalana. La despesa en R+D de les empreses catalanes és del 0,69%, mentre que el de Madrid és del 0,85% i el d’Euskadi del 0,99%. Certament,
aquestes xifres disten molt encara del 3,88% d’Estocolm, del 2,79% de Pohjois-Suomi a Finlàndia o del 2,9% de Baden-Württemberg a Alemanya. En
quant a la inversió pública, Catalunya se situa en el 0,38% del PIB, lluny del
2% de vàries zones europees.
En el capítol d’educació, segons l’estudi La financiación de la Educación
en Cataluña fet públic el 2003, elaborat per J. Calero (UB) i per X. Bonal
(UAB) —en el que es constata l’absoluta desatenció que pateix l’ensenya-
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ment públic—, Catalunya gasta el 37% menys del seu PIB en educació que
la mitjana estatal. Així mateix, segons F. Padró, de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), la despesa per alumne a primària és el 6% inferior a la mitjana estatal i a secundària el 7,5%; encara que el PIB és el més alt, Catalunya
dedica a la formació per habitant menys de la mitjana. Aquest autor assenyala, també, que el 75% dels alumnes de primària posseeixen les competències que corresponen al seu nivell, mentre que això només passa amb
el 60% dels de secundària. Per últim, afirma que a Espanya tenen formació
universitària el 23 per mil de la població, mentre que a Berlín el 33,6, Escòcia el 30,6 i Estocolm el 30,1.
Un altre aspecte és el que té a veure amb la relació entre formació ocupacional i demanda del mercat laboral. Així, un informe de 2003 publicat
pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana, en el que participen empreses, universitats, sindicats i ajuntaments, on s’aborda el nexe entre formació professional i sistema productiu a la zona, conclou que la relació entre
ambdues és gairebé nul·la. Es verifica, a més, que hi ha hagut un descens
important, el 23,87%, en el número d’alumnes de formació ocupacional.
Finalment, l’informe de Caixa de Catalunya Capital humà i productivitat a
Catalunya ressaltava, paradoxalment, que el 20% dels catalans que treballen posseeixen un nivell d’estudis que està per sobre de la tasca que desenvolupen, el que posaria de manifest novament, encara que des d’un
angle diferent, les discordances entre formació i sistema productiu.
Un últim element a considerar, que corrobora l’inversemblant del projecte «ciutat del coneixement», és la precarietat sociolaboral. En aquest
sentit, sembla fora de qualsevol dubte que amb un mercat laboral en el que
al voltant d’un terç dels contractes, i en el cas dels joves entre 16 i 25 anys
el 65%, pertanyen a aquesta categoria, resulta il·lusori parlar d’avantguardismes en la ciència i la tecnologia. És més, la mateixa OCDE en el seu
informe de setembre de 2003, Perspectivas de empleo, assenyalava la necessitat d’una rectificació en les polítiques de flexibilització.
En qualsevol cas, la conclusió ens la serveixen en safata cent experts de
l’òrbita institucional que a l’informe Liderazgo más allá del espejismo, fet
públic l’octubre de 2003, sorgit dels debats anuals que organitza la UPC, han
posat de relleu l’absència de resultats significatius en el nexe entre tecnologia i desenvolupament econòmic, i on es destaca, per exemple, en relació
amb les TIC, que a l’empresa privada aquest sector ocupa a Catalunya una
mitjana del 3,7%, distant encara del 4,3% d’Espanya i del 6,4% de l’OCDE.
Ara bé, més enllà del que seria pròpiament desvetllar les incoherències
que apareixen en tot això —espectacle de cartró pedra—, el que percebem,
des d’una altra perspectiva, és l’intent d’implantar, amb el reclam de la «ciutat del coneixement», unes concepcions, un dels eixos de les quals seria
presumiblement la innovació tecnològica, en el que articularien: coneixement tecnocientífic, TIC, cooperació social productiva... i, per altra banda,
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rutina, salaris baixos... Encara que, cal no oblidar que, si deixem de costat
determinats mites, aquests tipus de model provoca una fragmentació de les
condicions salarials i de treball en establir un ampli ventall de situacions:
treballadors cognitius (high tech) amb bons salaris i elevat VAB; treballadors
cognitius precaritzats i alt VAB; treballadors precaris amb baix VAB que presten serveis; treballadors precaris que presten serveis a les empreses de serveis, etc. Un efecte important, estratègic, de tot això és que introdueix elements que accentuen el caràcter heterogeni i problemàtic del social, en
l'aspecte laboral i en les formes de vida5, que obstaculitzen notablement la
possibilitat d'agregació reivindicativa o de l'antagonisme
Cal subratllar, per cert, que aquest projecte parteix d’una interpretació
de la ciència i de la tècnica com alguna cosa neutral, ahistòrica, al marge
dels interessos especulatius i de la confrontació social i política. Aquest
enfocament ideològic, en aquest cas sinònim de falsificació —que acata i/o
naturalitza el mercat i les relacions de poder en què aquesta se sustenta—
encobreix o tergiversa la funcionalitat d’uns dispositius i estratègies per a
la captura (depredació) i metabolització de sabers socials.

SOCIOFACTORIA
Una anàlisi més específica del rerefons pràctic i conceptual en què es recolza aquell projecte permet veure, en efecte, que la noció de coneixement utilitzada es refereix únicament i exclusiva al saber capaç de contribuir, d’una
manera o altra, directament (a través del treball) o indirecta (amb l’obediència) a la producció i reproducció del valor del capital. No es tracta,
doncs, d’un saber innocu, sinó d’un saber que està al bell mig dels intercanvis socioeconòmics; el seu valor es quantifica, es gradua, en termes monetaris o en quantitats de diners segons una axiomàtica de l’acumulació instaurada per l’arbitrarietat del poder polític (económic, cultural,...). Consisteix
en un saber social mercantilitzat que posseeix elements materials (objectivació en les màquines) i immaterials (valors, conceptes, llenguatges...) que
s’emmarquen en unes particulars relacions de domini. Un saber o un coneixement que presenta diferents modalitats més o menys sistemàtiques; abasta un ampli espectre que va del saber tecnocientífic fins el saber social difús
o saber pràctic reconvertit. Aquests sabers interactuen entre ells per alimentar i retroalimentar el «règim d’acumulació flexible».
Sabem, d’altra banda, que, sobretot a finals dels 60, la dependència de
la ciència respecte del procés productiu ha fet que el coneixement valoritzant es perfili com un dels ingredients principals de l’acumulació. En
aquest sentit, la implantació dels models d’R+D consagra la definitiva subordinació de la investigació bàsica respecte de l’aplicada confirmant la
supremacia d’aquesta darrera i, per consegüent, la transformació de la
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ciència en instrument essencial del desenvolupament capitalista. Així, el
Ministére du Développement Industriel Scientifique francès definia amb
aquestes paraules, el 1968, els objectius de l’R+D: «ús dels resultats d’investigació per arribar a l’explotació de nous productes, dispositius, sistemes i procediments, o per millorar els ja existents. El desenvolupament
consistent a passar del model de laboratori, que mostra la validesa dels
principals triats per un nou procediment industrial, al prototipus industrial digne de ser reproduït per la venda».
Sobre aquest particular, el concepte de general intellect —intel·lecte
general, saber de la ciència objectivat en les màquines—, aparegut en els
Grundrisse de Marx, destaca amb antelació la funció de la ciència com a
suport fonamental del sistema econòmic. Una de les conseqüències d’aquest salt tecnològic hagués hagut de ser que la ciència, en erigir-se en força productiva de primer ordre, havia de relegar inexorablement a un segon
pla les formes de treball parcel·lari i repetitiu. No obstant això, malgrat el
valor predictiu d’algunes d’aquelles afirmacions, cal dir que el treball rutinari segueix sent encara una cosa tangible i molt estesa, tot i que també és
cert que els sistemes tecnològics (informàtics, robòtics...), a més de reemplaçar treballadors, tenen un potencial capaç de reduir el temps de treball
necessari gairebé a zero.
Així mateix, si observem certes parcel·les de les noves formes productives, veurem que la realitat ha sobrepassat en alguns aspectes aquelles descripcions. L’organització del treball establert en la vessant postfordista de
l’economia ha convertit en productives (/reproductives), mitjançant l’ús de
tecnologies informàtiques i procediments i dispositius concrets, porcions
del saber social o de la «intel·lectualitat de masses» com la socialitat i el
llenguatge. En efecte, el «règim d’acumulació flexible» requereix la permanent adaptació a la demanda o a les oscil·lacions del mercat, el que s’aconsegueix en fer que les diferents seqüències del circuit de la mercaderia
(disseny, planificació, fabricació, comercialització...) es despleguin com a
processos que interactuen amb l’entorn —a manera de màquines lingüístiques, segons la terminologia de Virno6— a través d’enquestes, estudis de
mercat... que subministren informació convertible en coneixement que
permet realitzar els ajustaments i modificacions pertinents. Per la seva banda, la pròpia organització interna d’aquells processos posa de manifest que
en molts casos es recorre a tècniques d’organització productiva que remeten a formes de cooperació social (grups de treball, equips multidisciplinars, sessions grupals...). Finalment, una de les característiques fonamentals de les noves tecnologies és justament que el llenguatge i la seva
capacitat interactiva són propietats intrínseques.
El circuit de la mercaderia es configura, doncs, com a conjunt integrat
determinat per la racionalitat del mercat, amb la qual cosa desapareix la
clàssica separació entre productiu, improductiu i reproductiu. Aquesta
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nova situació, que pressuposa l’existència d’un «medi innovador»7 lligat als
processos de captura de saber social, desborda amb escreix, en el referent
al saber útil per a la producció, l’àmbit estricte de la ciència i la tècnica, o
bé dels coneixements sistemàtics en R+D o de les habilitats convencionals.
En els segments o en les aplicacions postforfistes ja no hi ha prou amb l’execució de complexos protocols ni amb la rutina del gest o del moviment
repetit una i mil vegades. Es tracta d’exigir a la generalitat dels «ciutadans»
convertits en neoproletariat polivalent que s’impliquin, que siguin submisos, moldejables, dins i fora del treball, i d’aquesta manera assolir
l’«excel·lència» en competitivitat.
Una de les conseqüències derivades de la implantació del saber o coneixement valoritzant i de la seva funció en el postfordisme —que, com s’ha
indicat, pressuposen la mercantilització genèrica de les relacions socials—
és que espai/temps de treball (generador de valor afegit) i espai/temps de
no treball (prerequisits del valor afegit) apareixen com a complementaris
en un espai/temps global de fluxos que parasiten, ocupen, les «formes de
vida» transformades en clau de volta de la producció/reproducció. Aixó
explicaria la importància donada pels promotors de la «ciutat del coneixement» al què, com un eco de la «societat civil» obedient de Hegel, designen
com «cultura cívica». En qualsevol cas, aquestes «innovacions» posen,
obviament, en qüestió la validesa del concepte clàssic (marxià, ricardià...)
de «treball productiu».
Des d’aquesta òptica, la «ciutat del coneixement» mostraria, per consegüent, els trets essencials d’aquestes dues vessants detectades en el circuit
de la mercaderia: la neofordista i la postfordista. Ambdues estan barrejades, no són independents; es reparteixen o distribueixen en segments, sectors, llocs de treball, tasques...; percebem repetició monòtona, però també, d’una manera més o menys exhaustiva i sistematitzada, cooperació
productiva, lingüística, relacional...; còctel complex de ciència aplicada,
telemàrqueting... i «curses del Corte Inglés». Es tracta, evidentment, d’alguna cosa diferent a la imatge idíl·lica, convertida en fetitxe, que concep la
ciència, el coneixement valoritzant en general o el treball com si fos alguna cosa gratificant, pura, situada per sobre del bé i del mal.
Així les coses, el que podem veure és que Barcelona «ciutat del coneixement», amb els diferents organismes i projectes: Parc Científic de la UB, Parc
Biomèdic, Campus Mediterrani de Castelldefels-Aeronàutica Metropolitana... —l’aportació dels quals al PIB i al VAB és, per cert, poc significativa—,
no representa més que un producte mediocre —veritable enganyifa que
s’emmarca en el nou escenari multinacional; i que, amb el pretext de situar
la ciutat i els seus habitants en la cresta de l’onada, pretén —a través de sistemes tecnològics, assalariats a la carta i cultura de l’assentiment— explotar
els jaciments de saber social i la força de treball existents, el que significa
configurar la ciutat o la metròpoli literalment com «sociofactoria».
Teo Maldo
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1. Citat per V. de Semir a «Coneixement i convivència, els nous limits de Barcelona», Barcelona Metròpolis Mediterrània, núm. 1. Veure també P. F. Drucker, La sociedad postcapitalista (Apóstrofe, Barcelona, 1993); i The new realities (New York, 1988, www.
sindominio.net)
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3. J. Trullén, Ibídem. Sobre aquest particular veure també el document elaborat pel consistori: «Modificació del PGM per a la renovació de les àrees industrials del 22@»,
Ajuntament de Barcelona, 1999.
4. Agrupacions d’empresas i serveis en un determinat espai com un factor que incrementa la competitivitat.
5. Sobre el tema de trastorns de conducta i patologies relacionades amb les formes de
vida i el treball en el neo/postfordisme existeixen alguns textos interessants: el clàssic
de C. Lasch, The culture of narcissism (existeix una edició a càrrec de l’Editorial A.
Bello), que al·ludeix a la «polaritat maniacodepressiva» como un dels trets lligats al
modus vivendi modern; R. Sennett, La corrosión del carácter (Anagrama, 2000) fa referència a la contraposició entre, por una banda, exigència de cooperació i, per l’altra,
el despreniment induït per la fragmentació deguda a les reestucturacions o a la remodelació de les xarxes flexibles; S. Turkle, La vida en pantalla. La construcción de la identidad en la era de internet, (Paidós, 1997), analitza la «síndrome de la personalitat
múltiple» lligada a l’adicció al cosmos virtual telemàtic.
6. P. Virno, Gramática de la multitud, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003, pàg. 63.
7. M. Castells i P. Hall, defineixen a Las tecnópolis del mundo, pàg. 30, «medi innovador» de
la següent manera: sistema d’estructures socials, institucionals, organizatives, econòmiques i territorials que creen les condicions per una generació contínua de sinèrgies
i la seva inversió en un procés de producció que s’origina a partir d’aquesta capacitat
sinèrgica, tant per les unitats de producció que són part d’aquest medi innovador com
pel medi en el seu conjunt.

3. Enderrocs i remodelacions per a la productivitat
del territori

Enderrocaments d’un edifici al Pou de la Figuereta,Ciutat Vella, el 2001
(Contra-infos)
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El propòsit d’aquest capítol és indagar en les raons i les concrecions de les
transformacions urbanes recents de la metròpoli de Barcelona. Per això, la
primera reflexió que es planteja és la necessitat d’efectuar una altra mirada
sobre la ciutat metropolitana, i en un doble sentit. Barcelona no és un cas
apart en les operacions de reestructuració del territori, doncs les modificacions que l’afecten es corresponen a les dinàmiques espacials que imprimeix l’actual cicle d’acumulació de capital, on impera el requisit de conformar territoris articulats per i per a la productivitat, i en els que les malles
territorials no només es contemplen com a suport d’aquesta productivitat
sinó com a factor clau de la competitivitat; en paral·lel, el territori metropolità, en el seu conjunt i a cada una de les seves peces, és cada cop més en
ell mateix un bé en venda, subsumit com mercaderia en el circuit de la valorització capitalista.
Així mateix, i aquesta seria la segona qüestió, aquesta ciutat metropolitana que ha esdevingut metròpoli-empresa retoca les seves escales operatives. L’alcalde Clos, en presentar el Fòrum a finals de 2002 davant un
selecte auditori a la Pedrera, es referia precisament a què «la ciutat se’ns fa
petita, s’estén sobre el territori, però encara hi ha racons que s’han de
millorar, i sabem que hem d’aprofundir en moltes direccions». Els nuclis
d’experts, amb un altre vocabulari, redunden en què són els processos
amplis de metropolitanització els que empenyen a estructurar Barcelona,
igual que a altres ciutats, com un sistema o regió metropolitana unificada
a través de la potenciació i la intensificació de les relacions d’interacció i
dependència entre àrees cada cop més extenses. Aquest procés té, al
mateix temps, plasmacions centrífugues i centrípetes. Cap a fora, i seguint
l’empremta de la jerarquització del sistema de ciutats, Barcelona aspira,
sense aconseguir-ho, a configurar-se com epicentre d’un arc mediterrani
que s’articularia com macroregió metropolitana d’una franja del sud d’Europa i que integraria el catalogat C-6 (Barcelona, Saragossa, València, Palma de Mallorca, Montpeller i Tolosa). Internament, les dinàmiques i pau-
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tes pròpies del procés tendeixen a annexionar territoris circumdants cada
cop més amplis, a través de la interacció creixent d’unes polaritzacions o
illes metropolitanes difoses pel conjunt del territori metropolità; la realitat intrametropolitana es caracteritza, no obstant, pel reforçament de l’heterogeneïtat i la juxtaposició de fragments, ja que en ella es freguen trames
morfològiques compactes, contínues o discontínues i amb funcionalitats
diferents entre elles, que no deixen, no obstant, de gravitar al voltant de
l’aglomeració central.
Per explicar aquesta reurbanització dels territoris metropolitans que conformen la Barcelona real, ens recolzem en les qüestions més de caràcter
socioeconòmic i de governabilitat social que s’aborden a altres capítols del llibre. I l’escala analítica triada és el conjunt dispers de la regió metropolitana,
doncs encara que s’incorporin alguns exemples il·lustratius de detall, aquests
són desenvolupats més a fons en altres apartats d’aquesta obra col·lectiva.

(RE)MODELAR

PER A LA METRÒPOLI - EMPRESA

El punt de partida és considerar que encara s’ha de poder seguir pensant
que el territori és seu de la producció i la reproducció social, i que, com a
tal, l’organització i la gestió dels espais i també els seus usos socials i les
lluites que en ells o per ells es despleguen venen marcats per aquesta condició. Per això, en referir-nos a les moltes obres que remouen la metròpoli, a tantes grues que puntegen pertot arreu el decorat urbà i a l’escàndol
d’uns habitatges marcats pels preus desorbitats propiciats per l’especulació, hem de subratllar que per alguns la ciutat és un suculent negoci, però
igualment hem d’incidir en què la metròpoli és també, o abans que res, un
lloc privilegiat per als negocis. No descuidem, com recorda Harvey, que la
producció de l’espai és part integrant i fonamental de la dinàmica de l’acumulació del capital i de la geopolítica de la lluita de classes.
Des d’aquesta perspectiva, Barcelona no és més que un tros en el mapa
del món que per estar en ell —per comptar— ha d’acomodar-se a les pautes que regeixen en l’economia política dels espais de la societat capitalitzada, i que imposen el criteri de la imperiosa actualització del territori com
a suport o garant de les condicions generals de la producció i de la reproducció social. És així que Barcelona, considerada com una plataforma que
ha de competir o concórrer amb altres a facilitar l’aterratge i desplegament
dels negocis del capital, ha de conformar-se com «espai d’oportunitat per
inversors estrangers i com espai amb condicions privilegiades de qualitat
de vida». L’objectiu, ajustant-se al marcapassos de la globalització d’un
món capitalitzat, consisteix en maniobrar en la subordinació amb el propòsit de rendibilitzar al màxim la posició geoestratègica: convertir Barcelona i la seva «marca o model», des d’una condició perifèrica, en una mena
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de capital del nord del sud d’Europa, per tal de generar «àrees d’oportunitat» que permetin atreure i retenir capital.
Reincidència, doncs, persistent en el propòsit d’oferir oportunitats per
als negocis dels emprenedors, a costa, això sí, de plomar territoris i de precaritzar poblacions. El «model» Barcelona, allunyat de les seves proclames
de singularitat, s’ajusta sense més a unes lògiques globals que reclamen
abocar-se en la tasca de maximitzar potencialitats i minimitzar debilitats; en
el sentit que la imperiosa supeditació a les dinàmiques d’uns fluxos de capital desterritorialitzats incorpora la precisa adequació de tot territori a les
exigències d’una geografia desigual i diferenciada dels llocs, caracteritzada
a més per una extrema variabilitat. La qüestió de l’acceleració de les transformacions, o la posada al dia o temps precís dels espais s’ha incorporat
com un factor cada cop més rellevant en les polítiques territorials, doncs els
trens de les diferents velocitats del creixement econòmic imposen la renovació constant dels territoris-estacions. La celeritat en les mutacions és un
actiu que fa cotitzables les ciutats metropolitanes, o, a l’inrevés, les demores o retards del condicionament del territori desincentiven inversions,
repel·len l’estacionament de capitals. Barcelona ha de remodelar-se a fons i
ràpid, i tant en les seves formes urbanes com en el seu contingut social.
De mitjans dels 80 cap aquí, o des dels Jocs Olímpics del 92 al Fòrum
2004, el territori metropolità ha estat sotmès, amb motiu o no d’aquests
esdeveniments-excusa, a una profunda metamorfosi que no cessa. La concertació públic-privatitzada comanda aquest procés amb vista a aconseguir
un territori adequat a les exigències canviants i inqüestionables d’un «creixement econòmic» que se suposa palanca o sinònim de «progrés social». Dit
d’altra manera, la remodelació del territori és una condició per incrementar la productivitat per a certs sectors del capital. Els territoris de la metròpoli estan, doncs, cada vegada més mercantilitzats, ja que la seva organització i gestió es regeixen o bé per la lògica de la mercaderia o bé es tracten i
expenen com mercaderia.
Per aconseguir uns territoris per la productivitat, i segons dicten els
cànons del capitalisme mundial integrat, l’especialització o generació d’una marca específica vendible és un requisit ineludible. D’aquí que en les
estratègies i propostes prioritàries del sistema de govern de la metròpoli,
es prioritzi la perspectiva de situar Barcelona com «tecnòpoli» que ha d’especialitzar-se en la captació i l’emplaçament d’activitats terciàries punteres, entre les que es consideren els sectors productius de la indústria neta
generadora d’alt valor afegit i basada en sectors o segments de mitja o alta
tecnologia (la indústria aeroespacial a propagar-se a Viladecans, la biomèdica molt vinculada als laboratoris de la indústria farmacèutica implantats
a Barcelona ciutat o a altres limítrofes de la pròpia aglomeració central, la
producció de manufactures i serveis associats a les TIC o tecnologies de la
informació i la comunicació, concentrades en el Poblenou del 22@ però
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també a la Zona Franca i pel districte central de negocis de la ciutat, etc.).
Així mateix, es busca apuntalar-la com a porta o magatzem del sud d’Europa a partir de la potenciació de les activitats logístiques, focalitzades al voltant de l’àrea del delta del Llobregat mitjançant un denominat Masterplan
que configuraria una àrea econòmica aeroportuària que aniria des de
Montjuïc fins Castelldefels. La doble aposta es deriva de la necessitat d’aplicar una obligada transformació accelerada del sistema productiu metropolità, donat que les condicions que oferta l’estructura productiva consolidada han deixat de ser atractives. Cimentada en la combinació de baixos
costos laborals i bona qualificació de la força de treball, junt als avantatges
i incentius en aspectes urbanístics, financers o fiscals, la regió metropolitana ha perdut avantatges comparatives davant la concurrència d’altres
enclavaments —especialment dels PECOS, països de la «nova» Europa central i oriental, però també d’altres àrees geogràfiques— i cap als quals es
desplacen les actuals tendències geoeconòmiques europees i mundials.
Però els territoris també són, en aquest nou cicle d’acumulació flexible,
cada cop majors fonts de negoci a explotar, per la qual cosa la metròpoli en
el seu conjunt ha d’oferir-se a mode de meta-mercaderia reclam, ja sigui per
atraure capitals cap a aquest nou fons d’inversions-refugi que és l’immobiliari, o clients turistes solvents (categoria a la qual certs segments de residents
també s’han acomodat des del perfil de consumidors solvents de la ciutat)
que «generen riquesa» en el seu anar de compres de productes materials o
immaterials i pernoctar per la Barcelona metròpoli-botiga. El desenvolupament de les activitats i les funcions turístiques marquen així la caracterització
creixent d’almenys certes parts del territori com a objectes de consum i pel
consum. L’especialització de Barcelona com a ciutat-oci, o parc temàtic en el
circuit internacional, implica, a més d’una incitació a posar-se maca de cara a
la galeria, de promoure la seva conversió en ciutat-museu, d’adequar parts
del port per l’atracament de creuers d’elit, repercussions territorials més
directes. Entre elles, l’apoteosi de museus i espais per la cultura espectacle i
derivats (MACBA, Caixafòrum, ciutats del teatre...), la proliferació de complexos lúdics de tota mena (emplaçats a megacentres com el de les Arenas de
pròxima construcció o d’altres ja en funcionament com el Maremàgnum, o en
dispersions aglomerades, però igual de contundents que afecten a diferents
zones de la ciutat, com l’Eixample com a districte gai i de recreacions mil). En
aquest apartat ha de considerar-se igualment el notori increment de l’oferta
hotelera; tant d’alt standing a través del pla d’hotels dinamitzat pel Consorci
de Turisme que ha representat que dels 118 ubicats el 1990 es passés als 253
previstos el 2004, com també de la progressiva consolidació d’altres formes
d’hostalatge —recintes varis d’apartaments, pisos o habitacions de lloguer...— dedicades a cobrir la demanda d’altres segments. Al turisme, a les
seves despeses —a l’any 2000, per exemple, va oferir uns ingressos de 1.262
milions d’euros, el que representava un 20% del PIB de la ciutat— i als seus
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pernoctaments —uns 8.700.000 a la ciutat durant l’any 2002— li proporcionen així uns espais que se sostreuen a uns altres usos i usuaris.
Entre les estratègies o actuacions que prioritzen un territori metropolità
per la productivitat i les que advoquen per la pròpia productivitat d’aquest
territori no deixen de produir-se, no obstant, tensions o desajustaments. Les
primeres, tot i assumint la velocitat dels canvis del model econòmic en la
seva vessant productiva i locacional, intenten anteposar el criteri de tractar
de governar les transformacions en marxa amb una perspectiva espaciotemporal de futur que no comparteix les urgències del curt termini derivades de
beneficiar-se al preu que sigui i de qualsevol manera de l’immediat. Premissa que en bona mesura defineix el boom immobiliari i el cicle expansiu de
tots els subsectors i activitats vinculades a un turisme massificat però
d’«escassa qualitat», com subratllen els informes consultats. La problemàtica
unió d’ambdues perspectives situa, com reconeixen els prohoms de la
metròpoli —per exemple, a les propostes de la Cambra de Comerç per l’impuls econòmic de Catalunya de novembre de 2003—, a l’indefinit «model
Barcelona» en un punt crític amb visos d’inviabilitat o esgotament, donat
que els indicadors que manegen expliquen la pèrdua de pes econòmic en
relació amb Espanya, i que el creixement de la productivitat a més de feble
està clarament no només per sota de la mitja europea sinó força allunyat dels
índexs de les regions metropolitanes europees considerades més avançades.
De fet, el «model Barcelona» és un immens globus la vulnerabilitat del qual
a penes aconsegueix dissimular els esforços per apuntalar la «marca Barcelona» en el mercat dels rànquings de l’economia-món. Doncs, més enllà de
la mercadotècnia, el model està marcat, especialment, per una minva de la
productivitat del capital que aguditza la seva dependència de totes les bombolles conjunturals o passatgeres (immobiliària, turística o locacional de
filials o unitats productives de les multinacionals).

DEMARCAR L’ENTORN

METROPOLITÀ

Davant d’aquest horitzó de crisi, ja palpable, l’aposta dels gestors consorciats és traçar un «pacte pel progrés» capaç de reformular el model de creixement de la regió metropolitana. Les seves expectatives rauen en impulsar l’actualització dels factors d’atractivitat que facilitin tant la captació de
certs fluxos inversors com la sortida crucial d’exportacions. El seu programa, a més d’urgent, pretén trepitjar a fons, doncs persegueix l’adequació
del capital humà (en quantia, ubicació, mobilitat i qualificació), la innovació del capital tecnològic (més investigació aplicable), la dinamització i
l’optimització del teixit empresarial (modernització) i especialment, en el
que es refereix a aquest capítol, la dotació de les infraestructures bàsiques
de primera classe, entenent per aquestes tant les de transport i les seves
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intermodalitats —les infoestructures de la comunicació— com les xarxes
de serveis tècnics de gran abast —energia elèctrica, aigua i la resta.
La reactivació econòmica és així indisociable del que s’ha vingut a denominar «procés de destrucció creativa» de l’entorn metropolità. Entre d’altres
efectes «saludables» per a l’impuls econòmic es contempla, fora de càmeres
i micros, la profusió de desinversions o tancament d’indústries, relocalitzacions de les activitats en el territori i desplaçaments o expulsions de població de certes àrees. No hi ha dubte que tot model urbanístic o territorial està
subordinat al model socioeconòmic imperatiu. En el llenguatge del capital
les premisses d’uns territoris per a la productivitat passen únicament per la
seva revitalització o rehabilitació per al negoci, el que requereix —paradoxes
del neoliberalisme— un significatiu increment en la dotació de capital públic
directament productiu (infraestructures) i un retrocés, a canvi, de les partides dedicades al capital públic social (sanitat, educació, habitatge).
Denominada metròpoli polinuclear o policèntrica, xarxa o ciutat de ciutats, Barcelona en el seu trànsit a ciutat metropolitana ja no es redueix,
òbviament, a les renovades parts centrals de la ciutat-matriu, per més que
aquestes imposin i difonguin la seva imatge —i també defineixin tota mena
d’imaginaris, ja sigui de consens ja sigui de dissens—; tampoc se circumscriu al que administrativament es correspon amb l’escassa superfície del
seu municipi. Avui la Barcelona real ha passat de ser, almenys per a qui dissenya i desenvolupa les seves estratègies de domini i espoli, el que es
denomina ciutat metropolitana, que integra els 36 municipis que formen
l’àmbit del Pla Estratègic Metropolità —d’ara en endavant, PEMB—, aprovat, curiosament, un 10 de març de 2003 mentre es deia «no a la guerra»;
o regió metropolitana, si ens atenyem als més de 160 municipis contemplats a les propostes del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, encara
sense aprovar, però que amb lleugeres variacions és ja camp d’actuació
unificada en matèries com el transport o la gestió de l’aigua. Un pla, d’altra banda, que continuant l’estela del somni d’una Gran Barcelona, dels
temps de Porcioles i anteriors, coincideix amb el territori que ja delimità el
Pla Director de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovat el 1968.
La remodelació de la metròpoli ha implicat, en definitiva, l’alteració per
ampliació de la seva escala d’operacions, i, en conseqüència, la redefinició
dels procediments per a la conjunció de les parts o subconjunts que la formen. Barcelona, com a ciutat o regió metropolitana, adossa uns espais
emmarcats al voltant de les grans infraestructures viàries. Dins de l’anell de
les rondes s’emplaça el nucli central com continu d’alta densitat que subsumeix, segons certs informes, entre nou i tretze municipis. Entre la B-30
i les autopistes que aquesta enllaça, s’ubica la conurbació central o primera corona de la ciutat metropolitana (coincident més o menys amb els 36
municipis del Pla Estratègic Metropolità). Més enllà, i amb el quart cinturó
o B-40 com via orbital, s’assenta l’arc perifèric, o segona corona, de la regió
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metropolitana; amb els seus propis pols centrals i corredors adjacents:
Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la
Geltrú. La població resident en el conjunt de la regió metropolitana arriba
així el 2001 als 4.390.390 censats, i d’aquests, s’ubicarien en el primer
àmbit 2.377.695 residents (d’ells 1.503.884 —un 34,25%— en el municipi
de Barcelona); a la resta de la ciutat metropolitana 558.863 i als altres
municipis que conformarien la regió metropolitana 1.453.827.
Si la disposició de la població resident a l’entorn metropolità mostra les
dinàmiques descentralitzadores en auge, el mateix passa amb la relocalització de les activitats econòmiques, inscrites igualment en una lògica de la
desconcentració, encara més condicionada per les rendes de posició. De la
distribució de la localització de l’ocupació per la regió metropolitana es
desprèn que el pes de l’àmbit central és, a pesar de la dispersió de l’activitat, encara rellevant. D’un total, el 2002, de 2.032.795 llocs de treball, es
localitzarien en el nucli central 1.239.979 (d’ells 956.521 a Barcelona ciutat, o sigui, un 47,05% del total de la regió metropolitana), a la resta de la
ciutat metropolitana 220.028 i al de la regió metropolitana 572.728. No
obstant, aquesta persistència d’una major dimensió en quant al volum de
l’ocupació en el nucli central, va associada al llarg de la dècada dels 90, a
una pèrdua progressiva del seu pes relatiu, donat que durant aquest període han estat els mercats laborals de la segona corona els que han mostrat
un dinamisme més gran. La distribució de l’ocupació per sectors d’activitat manifesta, tanmateix, contrasts més significatius: a Barcelona ciutat els
diferents serveis ocupen un 80,5% de la força de treball afiliada a la Seguretat Social, mentre que aquest percentatge decreix progressivament a la
resta d’àmbits circumdants (representant només un 55,2% als municipis de
les corones perifèriques). La terciarització de les economies és, sens dubte, un tret característic de la reestructuració de les metròpolis, no obstant,
aquest no comporta l’automàtica desindustrialització. De fet, la Barcelona
metropolitana, i a diferència d’altres conurbacions, presenta una estructura productiva sustentada al voltant de la indústria, complementada amb el
desenvolupament d’un terciari, en general, de poc valor afegit i una considerable presència de la construcció. Només cal mencionar, per la funció de
locomotora que desenvolupen, que un 55% de les empreses multinacionals estrangeres instal·lades en la regió metropolitana són industrials,
mentre que les de serveis arriben a un 42%. En aquest sentit, la superfície
destinada a usos industrials assoleix prop d’un 20% del sòl ocupat a la
regió metropolitana, un percentatge que, lluny de decréixer o mantenir-se,
no cessa d’augmentar, entre d’altres motius perquè la reorganització dels
processos productius implica un increment dels metres quadrats industrials per lloc de treball.
La metròpoli-empresa s’articula així com a grup de ciutats, amb les
seves unitats-matrius i els seus àmbits filials, entre les quals es dispersen
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també les àrees subcontractades. El tiralínies de traç gruixut d’aquest holding demarcaria unes parts centrals reservades a la producció de serveis, i
entre ells els turístics, mentre que l’entorn metropolità romandria com a
escorredor d’indústries. Un emplaçament de la indústria, d’altra banda,
que es vertebra en un reguitzell de subcentres o economies locals amb elevats i creixents graus d’especialització. Alguns casos significatius serien,
per exemple, la concentració de gran part de les indústries químiques al
voltant de Sant Celoni, al Baix Montseny polaritzat per Granollers, igual
que a l’entorn del Prat; Mataró i la seva àrea es conformen com a territori
preferent del tèxtil, submergit o no; Martorell, o el Baix Llobregat nord,
acull la indústria de l’automoció i els seus components; els voltants de la
B-30 —Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà...— són l’enclavament preferit de
les empreses dedicades a la fabricació de components electrònics o d’electrònica de consum.
Aquesta altra realitat metropolitana, que ha saltat d’escala, es conforma,
doncs, com un conjunt de territoris basat en la «diversitat en l’especialització». Mitjançant la zonificació o especialització dels territoris, a través de
la segregació o jerarquització d’usos i usuaris, s’habilita un territori metropolità cada cop més extens que a tenor d’aquests processos modifica constantment la seva geografia (segons alguns estudis, per exemple, Barcelona
ja arriba o absorbeix funcionalment l’àrea de Tarragona). La configuració
progressiva d’aquesta unitat territorial integrada, amb connotacions cada
cop més supramunicipals, ja que les parts que la composen acusen una
creixent relacionalitat d’interdependència, comporta una acusada crisi de
tot localisme i implica l’accentuació de tota mena de mobilitats obligades,
degudes tant al treball, als estudis, a les compres o al consum ociós, com a
l’augment de temps perdut en uns transvasaments intrametropolitans que
comporten cada cop més sovint recórrer distàncies més grans.
La Barcelona metropolitana desplaça, doncs, però no elimina, les relacions entre centres i perifèries. Darrera de la divisió tècnica i social dels
territoris, s’accentua una reorganització polaritzada al voltant dels punts o
nuclis forts de la malla territorial, doncs s’ha procedit a una potenciació de
les dinàmiques de policentrisme o descentralització basades en la promoció i consolidació d’àrees de nova centralitat —o àrees dinamitzadores o
centres direccionals— que tracen l’articulació d’un conjunt metropolità
l’estructura espacial del qual continua, no obstant, pivotant al voltant del
seu àmbit central. Aquests pols o nodes, conseqüència d’una revitalització
de vells centres urbans —cas de Terrassa, Sabadell— o resultat de nous
paquets urbans formatats ad hoc —el centre direccional Cerdanyola-Sant
Cugat, o el del Prat amb l’annexa ciutat aeroportuària, per exemple—, es
dispersen, a més, pel territori metropolità segons criteris de complementarietat. La seva agregació per discontinuïtat geogràfica demanda, en contrapartida, assegurar l’accessibilitat i la connectivitat. Garantir la fluïdesa
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dels intercanvis, tant de mercaderies com de persones o informacions, es
converteix així en un requisit imprescindible de la metròpoli-empresa que
només aborda el territori des del prisma de fer créixer la productivitat, és
a dir, com a espai-temps del capital.

DESTRUIR

PER REURBANITZAR

Una màxima, entre desiderata i programa, dels patrons de la Barcelona
metropolitana consisteix, doncs, en dotar-se de les infraestructures adequades que consentissin encadenar-se als circuits de l’economia mundialitzada. En aquesta perspectiva, totes les línies estratègiques i propostes d’actuació prioritzen la urgència de reurbanitzar els espais metropolitans com
a suport ineludible per revitalitzar el procés de capitalització de la seva economia. En canvi, tots els reguions que precedeixen el llenguatge que acompanya les pràctiques de la transformació de l’entorn metropolità —de l’estil renovació, rehabilitació, regeneració, revitalització i altres— deixen de
banda que aquest procés, que es presenta com ineludible, no és més que el
resultat d’una intensificació de l’apropiació capitalista dels espais. Tanmateix, el sòl com a matèria prima de la urbanització és un bé escàs, i més quan
els llindars indefinits de la Barcelona-metròpoli contenen obstacles geonaturals —una alta proporció de la seva superfície, segons algunes dades al
voltant del 60%, està disposada en pendents superiors al 20%—, i ja estan
ocupats per les rugositats històriques pròpies dels espais heretats, rústics o
no. La nova planta productiva metropolitana requereix optimitzar l’explotació del «poc» sòl apte per a usos urbans, aplanant amb aquesta fi tots els
obstacles històrics, ambientals o socials que ofereixin resistència.
Certs estudis indiquen que actualment són unes 50.000 hectàrees les
que acullen els usos urbans de la regió metropolitana. I d’aquest consum
urbà de sòl, 30.000 hectàrees es van reconvertir entre els 1972 i 1997; és a
dir, abans d’aquesta fase, i al llarg de tota la història, només s’havien ocupat
20.000. No obstant, si s’afegeixen els considerats usos periurbans o paraurbans en sòl no urbanitzable —per exemple, depuradores, abocadors, presons, complexos hotelers, camps de golf, cementiris o circuits automobilístics com el de Montmeló, etc.—, aquests ocupen o artificialitzen 9.500
hectàrees més. I encara restarien en el còmput de la pressió urbanitzadora
els terrenys també designats com no urbanitzables, però destinats a les xarxes d’infraestructures i serveis —energètiques, aigua...—, amb les seves servituds o afectacions incorporades; les línies elèctriques de molt alta tensió,
per exemple, ocupen actualment unes 10.000 hectàrees. La batalla de xifres
i inclús pel desglossament de les mateixes és, malgrat tot, una constant
entre els gabinets d’experts, i fins i tot hi ha qui testifica que el reconeixement real de l’ocupació del sòl metropolità és, com a molt, aproximatiu,
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quan no una mena de caixa negra propícia a tot tipus de permutes i compensacions. Malgrat tot, hi ha coincidència en assenyalar que queda poca
superfície urbanitzable, programada o programable, i a més la seva potencial urbanització és, en molts casos, qüestionable. No només incompleixen
els decàlegs de la sostenibilitat que el discurs oficial proclama, sinó, sobretot, no s’avenen als llindars mínims de qualitat socio i mediambiental que
la implantació d’empreses innovadores —amb els seus executius o personal
altament qualificat— exigeixen, doncs, com constaten informes de l’Agència Europea del Medi Ambient, la Barcelona metropolitana és un dels territoris d’Europa que concentra més problemes per la pressió hiperurbanitzadora que pateix.
L’ingent consum de sòl ha significat que la capacitat d’acollida tolerable de
nova urbanització, a partir de l’estrictament urbanitzable, sigui mínima a la
regió metropolitana. A més d’escàs, el sòl potencialment urbanitzable presenta una distribució contrastada: certes àrees del nucli central de la ciutat
metropolitana han esgotat, tal i com reconeix una subcomissió de prospectiva del PEMB, les superfícies «amb condicions racionals d’ésser urbanitzades»,
mentre que a l’entorn metropolità encara hi ha que romanen buides. L’urbanitzable s’allunya del centre, i per això el sargit de la metròpoli-empresa es
llança a la reutilització intensa del territori, i contempla indistintament fer
créixer el «reciclat» de les àrees centrals saturades i l’expansió de l’ocupació
urbana a la perifèria. Es tracta, d’una manera o una altra, d’incrementar l’oferta de volum del sòl disponible i incrementar els metres quadrats edificables, especialment en paquets extensos i unitaris, no fragmentats, que s’acoblin a la demanda de les noves activitats i clients i afavoreixin, alhora, el
negoci de les grans empreses de la construcció. En la competència pels usos
d’un sòl escàs i preciat, i per criteris de rendibilitat, certs cultius (el terciari,
les infraestructures i xarxes tècniques) i certes espècies (dins, per exemple,
del terciari els seus sectors més avançats o quaternaris; i dels usos residencials els habitatges d’alt standing) s’emplacen en posicions de centralitat, mentre que la resta es desplaça cap a la perifèria (cas dels usos residencials per a
hipotecats o insolvents, o de les indústries nocives i gens «netes»). L’aposta és
recalificar i requalificar l’entorn metropolità construït, tal i com explicita, a
tall d’exemple, el Programa d’Actuació Municipal de Barcelona 2000-2003, en
recalcar que «la política de sòl de l’Ajuntament de Barcelona posarà èmfasi a
exhaurir totes les possibilitats per obtenir el major aprofitament urbanístic de
l’esgotat sòl edificable existent».
L’allau de planificacions estratègiques, que s’abordan al capítol 4, s’erigeixen en aquest context en la fórmula màgica per a promoure i gestionar
la desregulació territorial. Aquestes, consensuades com a programes d’actuació, i amb un aspecte més socioeconòmic que d’ordenació territorial,
alenen un modus operandi basat en criteris de flexibilitat sense límits i just
a temps, que privilegia abans que res els projectes i intervencions estratè-
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giques de transcendència i impacte metropolità, i que s’han de fer, com
diria en un sopar-conferència el president de la Cambra de Comerç, «allà
on són més necessàries pel creixement econòmic».
Aquestes intervencions estratègiques selectives, que adquireixen el rang
de prioritàries i que no admeten retards, són competència del sistema
públic-privatitzat que governa la metròpoli, però comporta de manera inexorable una forta inversió de capital públic. El Pla Estratègic Metropolità recull,
en aquest sentit, els 51 grans projectes o operacions estrella que han de facilitar la ràpida reconversió de la metròpoli, i agrupa les intervencions segons
la seva finalitat. Entre elles, destaquen les destinades a les infraestructures
de comunicació —ampliacions del port i l’aeroport, TAV, noves línies de
metro—, les catalogades d’urbanisme per a la promoció econòmica —centres logístics, parcs o fires de negocis, districtes o centres direccionals de la
nova economia—, les dirigides als projectes d’investigació i tecnologia —
parcs o campus científics, tecnològics, alimentaris, de la salut, biomèdics—
i, per últim, les reservades al sanejament del medi ambient —depuradores
del Llobregat i del Besòs, parcs fluvials, passeigs marítims...
Els contes o discursos que avalen aquestes actuacions estratègiques
amb la pretensió de legitimar-les estan sobrexposats, tal i com s’analitza al
capítol 6, però els comptes de les operacions, ben al contrari, manquen
d’exposicions clares. Als informes del PEMB s’afirma que al voltant d’elles
es construiran prop de 19 milions de metres quadrats de sostre de diferents usos (i entre ells, com a màxim, un 25% dedicat a l’habitatge). Sobre
les xifres del negoci no es pot aportar res de fiable, doncs a l’obscurantisme habitual s’afegeix la constant contradicció o parcialitat del poc accessible. Unes mínimes pistes per aproximar-se a la suma total podrien ser considerar els 36.600 milions d’euros, sense comptar les inversions de tipus
infraestructural i de connectivitat, que revela el PEMB com a cost de les 51
operacions estrella en marxa —entre les que no es contempla, per exemple, la renovació de Ciutat Vella. També es podria afegir, com a mínim, la
inversió programada per l’Autoritat del Transport Metropolità que a través
del Pla Director d’Infraestructures destina, entre el 2001 i el 2010, una
quantia de 7.295,74 milions d’euros dedicats exclusivament a la descongestió de la xarxa viària metropolitana mitjançant la incentivació d’un
transport públic eficaç i eficient —és a dir, rentable per a les empreses
explotadores del servei, bé a través del preu de les tarifes, bé a través de
suplements públics per cobrir les expectatives del negoci—; però en el pla
no es consideren ni el TAV, ni les ampliacions aeroportuàries, ni un llarg
etcètera. Amb tota seguretat, i segons les avaluacions del gabinet de programació de l’Ajuntament de Barcelona, l’import agregat de les obres en
marxa serà superior a la inversió olímpica. Algunes d’aquestes operacions
estel·lars s’aborden, precisament, de manera més incisiva a capítols posteriors del llibre.
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La magnitud de la renovació de la metròpoli redunda, sens dubte, en el
negoci de les grans empreses del ciment i el totxo —i vidre postmodern—,
ja que donades les dimensions de les intervencions i les licitacions es reserva per elles l’adjudicació de les diferents fases de les obres, per més que en
les execucions recorrin i es beneficiïn de les abusives subcontractacions.
Però també cal considerar que, per a les menudeses o parts de la remodelació que no afecten al conjunt metropolità, entren en escena, per principis
de subsidiarietat, els altres escalafons menors de l’Administració, i que en
ells ja participa més directament del negoci de l’especulació l’immens
entramat d’empreses en l’òrbita del sector de la construcció. Darrera dels
territoris per la productivitat, és a dir, la «reordenació» dels espais per a la
mercaderia, apunta l’explotació del territori com mercaderia, com producte en alça en la compravenda de la societat capitalitzada.
Tant en les grans operacions estratègiques metropolitanes com en les
obres menors d’acupuntura urbana les maniobres per competir pel sòl
escàs i car comporten, com s’ha apuntat, aprofundir en la requalificació dels
espais. Aquest recurs s’ha reflectit, per exemple, en les més de mil modificacions que han afectat d’una manera o una altra al Pla General Metropolità de 1976, i ha estat l’instrument utilitzat per generar les hectàrees de sòl
urbà i urbanitzable que precisava la reestructuració urbana en la seva plena
aglomeració central (veure, per exemple, el capítol del 22@). El mateix ha
passat amb els prop de 90 plans generals, preferentment de caràcter municipal, que cobrien els altres àmbits del territori metropolità no comprés en
el 27 municipis de l’extinta Corporació Metropolitana.
Al mateix temps, el mobbing del mercat, operador implacable de l’urbanisme contaminant —de la metàstasi urbana que en codi expert diria O. Bohigas
en la seva proposta de reconstruir Barcelona— alenat o preconitzat —tant
per activa com per passiva— per les diferents administracions, s’ha encarregat de forçar les requalificacions que igualment han transformat els usos
urbans consolidats en anteriors fases de la urbanització. Una via és la rehabilitació, que promou la substitució d’usos i usuaris; l’altra, l’enderrocament.
No estranya, doncs, que per exemple la Societat Municipal Barcelona Gestió
Urbanística SA —(BAGUR, SA)—, que «actua com a agent de les funcions
empresarials en la realització efectiva de la transformació de sòl i de les obres
d’infraestructura i dotació de serveis», tingui entre les seves missions principals les «desconstruccions realitzades per a l’alliberament del sòl».
La remodelació de la metròpoli exigeix, doncs, acarnissar-se primer en
la destrucció de l’heretat, l’entorn prèviament produït. La «sostenibilitat»
del model Barcelona s’aplica així sense entrebancs al «reciclat» de l’existent: de manera dura, quan els buldòzers i els enderrocaments arrasen amb
les morfologies preexistents; o de manera tova, quan les tècniques de rehabilitació tan de moda mantenen les formes territorials anteriors a canvi de
modificar els seus usos o funcions, i per tant als seus usuaris i els modes
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d’ús que aquests donaven als seus espais. La complementarietat de les tecnologies dures i toves convergeixen en la modificació profunda de la morfologia dels territoris, doncs en la metròpoli-empresa la reconquesta de
l’espai consent cada cop menys els buits o els espais infrautilitzats que
escapin a l’imperatiu del màxim benefici: la depredació del patrimoni
col·lectiu és la manera d’alliberar espais que practica el capital. Una «bona
pràctica» —per allò de premiada internacionalment— és l’exemplificada
per l’activitat de la societat mercantil PROCIVESA, amb una participació
municipal del 53,57%, que va destinar, entre 1980 i 2002, 114,3 milions
d’euros d’inversió en gestió del sòl, és a dir, en expropiacions, desallotjaments i enderrocs per agilitzar aquella «rehabilitació» integral de Ciutat
Vella que ha permès en aquests anys alliberar, com insisteixen, 106.757 m2
de sòl, o arribar als 395.700 m2 de sostre expropiat.
L’estructura metropolitana resultant es caracteritza, doncs, per l’agudització de totes les polaritzacions, ja que les discontinuïtats del nou mapa són
tant morfològiques com socials. Però la gestió de la pèrdua de valor de certes
àrees urbanes també té una funció: «les àrees devaluades no han de ser sempre les mateixes, però la seva total desaparició, a més de no ser possible, no
és segurament convenient en una fase d’intensa immigració». Malgrat tot, el
veïnatge geogràfic entre l’emergent i el residual o precari, subjecte a les variabilitats espaciotemporals de les rendes de posició o situació, no deixa de ser
font de friccions o tensions entre usos i usuaris, per això la mateixa memòria
socioeconòmica de Barcelona del 2002 (coeditada per l’Ajuntament de Barcelona, Foment del Treball, CCOO i UGT, en el marc del Consell Econòmic i
Social de Barcelona) suggereix una «gestió acurada» d’aquelles àrees per evitar «que caiguin en una greu degradació». La marca Barcelona assetja, en fi, i
sense contemplacions, les altres Barcelones, ja que la «mejor ciudad del mundo» i els seus postulats d’innovació i qualitat es fonamenten en el revers d’una accentuació de la crisi social, tal i com es posa de relleu en el capítol dedicat a «Les Barcelones allotjades entre luxes i desallotjaments».
Andreu Ordiguer

4. Concertar estratègies publicoprivades
per a la «governança» de la ciutat metropolitana
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D’un temps ençà la paraula malsonant «governança» ha passat a ser d’ús
comú entre gestors i experts al seu servei. La seva difusió, seguint la tònica
d’enaltir el mercat de les paraules amb la pretensió de legitimar les paraules del mercat, també ha arribat a la Barcelona de moda. Els neologismes,
però, són part del pensament unànime disposat a la captura, doma i domesticació del món i dels qui l’habitem: «tot per la mercaderia» és l’únic missatge per aquest món capitalitzat del possible. En la denominada «expansió
semiòtica» del capital, els vocabularis s’han de trastocar. Certes paraules
gastades ja no diuen res o han perdut el seu sentit; altres de noves, en canvi, pretenen apuntalar el (des)ordre imperatiu. Aquest és el cas de la «governança» o la «governació» quan es difonen per a subratllar que el sistema de
govern de la metròpoli va més enllà de l’estrictament espectacularitzat i
limitat a l’arena de l’allò polític. Amb l’expressió «governance» —forjada precisament pel Banc Mundial i que es tradueix literalment com a «bon
govern»— s’intenta donar compte del govern real de les relacions socials en
un sentit ampli i que desborda el «govern» (governement) com a simple
expressió de qualsevol entramat políticoinstitucional territorialitzat. Per
això, al·ludint a la «governança», es pot mirar d’aprofundir en «qui són els
que manen i decideixen i com» a la metròpoli de Barcelona. A continuació,
la planificació estratègica tant de moda serà abordada com exponent crucial
d’aquell ordre urbà que redefineix els seus pactes «des de dalt» mitjançant
la concertació públicoprivada, una fórmula idònia per a un capitalisme
assistit entestat en la profundització de la crisi social en la metròpoli.
Acte organitzat per la Plataforma Veïnal contra l’Especulació a
la sortida de la missa de la Mercè, el setembre de 2002
(Contra-infos)
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Concertar estratègies publicoprivades

CONCERTACIÓ PÚBLICOPRIVADA

EN EL GOVERN DE LA METRÒPOLI

«L’objectiu era aconseguir una gran
simfonia i que ningú no desafinés.»
F. Raventós, La col·laboració publicoprivada
(Aula Barcelona 2000, pàg. 22)

Per a urbanistes tan cèlebres com Borja i Castells «les grans ciutats són les
multinacionals del segle XXI» (Local y global. La gestión de las ciudades en la era
de la información, UNHS-Taurus, 1997:190), idea que també és publicitada per
P. Maragall quan, junt amb Delors, s’apunta a definir-les com «les multinacionals europees o la force de frappe europea» (Castells-Borja «As cidades como
actores politicos», Novos Estudios, CEBRAP, núm. 45, 1996:153). Sembla per
tant que, si per als planificadors modernistes l’empresa era referent com a
unitat de producció, per als postmoderns és ja inspiració com a unitat de gestió i negocis. Per tant, a aquells que procuren la governabilitat de la metròpoli-empresa només els resta dedicar-se a la transposició del model estratègic
de gestió del món empresarial a l’urbà.
Però, ¿com assegurar que la ciutat-empresa, planificada i gestionada
com a tal, assoleixi la productivitat i la competitivitat (adaptades a l’allò
urbà) pròpies d’una empresa? Res millor, assenyalen els ideòlegs, que «una
articulació públicoprivada tant en la definició dels objectius i programes
com en l’execució de les línies projectuals i en la gestió dels serveis» (Castells-De Forn, «Politicas da Europa e dos Estados para as cidades», Espaço e
Debates, núm. 39/1996:46) que posi fi a «la separació rígida entre el sector
públic i privat» (Castells-Borja, Ibídem).
En aquesta òrbita, F. Raventós (prohom del Consell General del Pla
Estratègic de BCN) en el seu llibre La col·laboració públicoprivada (editat a
Quaderns de gestió-Model Barcelona de l’Aula Barcelona), aprofundeix en la
concepció de l’Administració pública com a agent econòmic indiscutible.
El capital públic és un actor més entre els que concorren en el negoci de
l’allò urbà que ha de contemplar, per raons tecnoburocràtiques, els beneficis que es deriven d’una aliança amb el sector privat: eliminació de les
ineficiències pròpies de l’Administració pública, aprofitament del potencial del sector privat (incloent-hi l’anomenat «tercer sector») i multiplicació, en definitiva, d’efectes per a la productivitat del territori a través de la
convergència d’interessos entre les parts. A través de la concertació es tracta, doncs, de compartir el poder, les acciones necessàries, el suport i les
informacions que contribueixin a maximitzar els beneficis comuns (poder
i plusvàlues).
L’execució d’aquesta concertació ha donat lloc a un ventall diversificat
de projectes: ja sigui amb liderat públic i un fort protagonisme privat (Jocs
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Olímpics, Fòrum 2004), de caràcter mixt públicoprivat (entre d’altres,
Consorci Zona Franca, Port Vell), amb majoria pública sobre la privada
(MACBA, Liceu, Mercabarna...), o amb domini privat sobre el públic (port,
aeroport o FOCIVESA —abans PROCIVESA, i amb majoria pública— per a
la destrucció de Ciutat Vella). No obstant, i segons Raventós, aquesta concertació «no sempre resulta fàcil i harmoniosa», com va passar en el cas de
la Vila Olímpica, on, malgrat les successives promeses de construir habitatges assequibles socialment, «això no es va posar en pràctica, excepte una
part simbòlica, per evitar xocar amb els promotors immobiliaris» 1. En el
Model Barcelona sobresurt, doncs, seguint l’exposició de Raventós, el
reconeixement mutu dels papers i interessos entre Administració i sector
privat, al que s’afegeix, a més, l’entusiasme d’una ciutadania que estima la
seva ciutat, el que ha permès assolir el grau de complicitat «desitjat» de
cara a «aquest projecte ambiciós i global de l’interès de tots». Per aquest
motiu, i rere l’objectiu del creixement, s’insisteix en què «el que és bo per
la ciutat (empresa), és bo per a tots», ja que repercuteix en l’augment de
llocs de treball, millora de les infraestructures, etc.
Sense necessitat de camuflatge de cap mena, s’afirma que actualment la
ciutat ha de ser governada com una empresa per tal de poder prosseguir el
seu desenvolupament i, per tant, és necessari que la seva gestió estigui
reservada a gerents professionals i funcionaris eficients, capaços de garantir una política atractiva per les companyies de negocis, els inversors, els
turistes, etc., és a dir, una política orientada vers el mercat.
Els embolcalls utilitzats per a justificar socialment aquesta tendència
s’han d’articular, tanmateix, més subtilment, i a diferents nivells, entre
aquests el del llenguatge. Es difon així un creixement que es presenta com
ineludible, resultat de l’abocament inevitable al «progrés», que si bé beneficia a uns pocs i perjudica a molts, passarà a ser trampejat a través de la
personificació d’unes ciutats elevades a la categoria d’actors en elles mateixes —Barcelona fa o diu, en tot cas— i no com a resultat sociohistòric del
procés urbà. A la fi, tot el que passa en els escenaris urbans es considera
un fet natural, immers en una evolució (sense agents ni interessos particulars) pròpia d’un organisme que té el seu cicle de vida específic. S’aplica, així, el transvasament del model del cicle de vida dels productes en els
mercats (molt utilitzat en el màrqueting empresarial) a l’àmbit urbà, com
s’encarrega de difondre per exemple M. de Forn —un altre dels artifexs de
la planificació estratègica de Barcelona— quan postula que la configuració
de tota ciutat té un inici, un creixement, un període d’estabilitat i una
maduresa. La importància de l’ús ideològic d’aquesta concepció és evident, ja que presenta el creixement com una etapa natural, desitjable en
ella mateixa, com una necessitat general de l’evolució de la ciutat-«organisme», que amaga una veritable ideologia del creixement que veu la «ciutat com una màquina». Un cop la promoció del creixement esdevé un axio-
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ma indiscutible, només resta per justificar la gestió empresarial de la ciutat i l’ús de les seves tècniques: aquí entra en joc el «dinamisme».
La nova política urbana deixa enrere les preocupacions de la regulació
i assumeix la promoció del desenvolupament com a procés ininterromput.
En consonància, els planificadors, utilitzant una metàfora de P. Hall, han
passat de ser «guardaboscos» (del capital) a «caçadors furtius». Si la planificació, fins als anys 70, regulava essencialment un dinamisme econòmic
accelerat (la concepció d’una expansió il·limitada), després dels 80, en una
època de reestructuració econòmica deguda a la crisi, les justificacions de
les polítiques urbanes austeres de reajustaments i retallades de l’Estat del
benestar són la competitivitat i la racionalitat del mercat, que passen així a
ser els paràmetres-clau per a tot tipus de política. Donat que les circumstancies «obliguen» a una recerca precipitada d’un «lloc al sol» en la platja
globalitzada de l’economia de les ciutats, és «natural» que la funció de la
planificació, orientada al mercat, sigui la de fer possible els avantatges
comparatius per satisfer les demandes de tot tipus de consum. Es tracta,
doncs, de convertir l’urbanisme en un instrument més flexible i realista,
amb un horitzó temporal més breu, capaç de desenvolupar programes de
projectes específics, puntuals i realitzables en terminis mitjans-curts, que
responguin a les necessitats de lubricació de «la màquina urbana». Davant
la velocitat de les transformacions, de la pressió competitiva entre les ciutats, i les «creixents turbulències del medi urbà», els instruments clàssics
de la planificació física (tecnòcrata i autoritària) ja no serveixen: entra així
amb prepotència la denominada, pomposament, «planificació estratègica».
El propi Castells reforça i emfatitza la relació globalització-planificació
estratègica amb la necessitat d’adaptació de les ciutats al context globalitzat: «la flexibilitat, la globalització i la complexitat de la nova economia
mundial exigeixen el desenvolupament de la planificació estratègica, apta
per introduir una metodologia coherent i adaptable en front de la multiplicitat de sentits i senyes de la nova estructura de producció i administració». Igualment, per promoure el «creixement saludable» del capital, i
aconseguir una ciutat-mercaderia que optimitzi aquells atributs que
puguin tenir valor de canvi per al capital nacional i transnacional —és a dir,
per a un mercat extern i per a usuaris i visitants solvents—, resta també
assegurar la cohesió o pau social, ja que com Borja i Castells afirmen «la
pobresa urbana i la marginació», com a part «de l’entorn social, condicionen o influeixen considerablement en les decisions dels agents econòmics,
en l’atractiu de la ciutat» (Ibídem).
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ESTRATÈGIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA METRÒPOLI
«Hem de vendre, vendre i vendre la marca BCN [...]
oferir-la al món amb potència.»
P. Maragall, Balanç de l’any 1992. L’estat de la ciutat
(Ajuntament, 1993:36-42)

L’actualitat de la planificació estratègica és, en definitiva, alguna cosa més
que una moda, ja que, segons J. Borja, «és, segurament, la forma més acabada de la cooperació públicoprivada» (Barcelona, un model de transformació, Programa de Gestió Urbana-Oficina Regional per América Llatina i el
Carib, Ajuntament de Barcelona, 1995:26). Però alhora, com assenyala M.
de Forn, «un pla estratègic és un procés participatiu de tots els agents
socials i econòmics d’una ciutat per a la definició del model de ciutat desitjada i de les línies d’actuació per gestionar el canvi [...] Es tracta de plans
dirigits a l’acció. Per això se centren en pocs objectius. Es diferencien, per
tant, dels plans territorials en què no tenen vocació universal, sinó que
determinen quines decisions s’han de prendre avui per garantir unes
repercussions positives en el futur» (CEUMT, Planes estratégicos. La ciudad
y su futuro, Barcelona, 1989). La «nova» planificació estratègica s’encarrega,
doncs, de fer viable el pacte del comandament a través de la concertació
públicoprivada, per una banda; i, per l’altra, de jerarquitzar les intervencions en l’espai urbà en vàries escales per tal de promoure les infraestructures i les imatges exigides per la inserció i competència d’una ciutat en la
xarxa de les ciutats globals. Les incerteses que generen en les metròpolis
els processos en marxa accentuen, a més, la necessitat d’elaborar diagnosis constants per detectar els punts crítics, és a dir, les febleses, amenaces,
fortaleses i oportunitats —dels elogiats anàlisis DAFO—, que seran les
bases del disseny de prospectives que permetran gestionar el procés de
canvi. Diagnosis i prospectives es converteixen, així, en puntals bàsics d’una «nova» planificació que es defineix com a «flexible, àgil i oberta», i no
«rígida i tancada» com la precedent.
En primer lloc, doncs, el format de la «nova» planificació es planteja
com a laboratori privilegiat i, al mateix temps, palanca de la concertació
pública i privada; alhora, incorpora a aquest partenariat un llistat extens
d’experts que s’encarregaran de les variades i creixents tasques d’intendència necessàries. D’aquesta manera es consolida una espècie de tripartit
per al govern de la metròpoli.2
És precisament en la tramitació del I Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000, de 1988, on es dóna un organigrama que reflexa el pacte «des
de dalt» subscrit pel tripartit. En aquest se superposen quatre estructures
amb funcions definides. D’entrada, un Consell General on participen representants de 300 institucions o agents socials que reuneix el més notable de
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la «societat civil», i que s’encarregarà de l’aprovació formal del Pla. Més restringit, es conforma un Comitè Executiu, al que se li confereixen funcions
«pròpies d’un consell d’administració» (F. Santacana, El planejament estratègic, Aula Barcelona, 2000:17), i que, presidit per l’Ajuntament, congrega a les
institucions que garanteixen la viabilitat de la concertació públicoprivada
des de tots els angles: la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, el Cercle
d’Economia, el Consorci de la Zona Franca, la Fira, el Foment del Treball
Nacional, el Port Autònom, Comissions Obreres, la Unió General de Treballadors i la Universitat de Barcelona. En paral·lel, i amb altres tasques, es
constitueix una Oficina de Coordinació, de caràcter tècnic, i múltiples comissions tècniques, encarregades de la discussió i elaboració de les propostes a
incorporar en el Pla, on el protagonisme dels experts és notori. Existeix,
alhora, una Comissió d’Orientacions Metodològiques, presidida curiosament per un «catedràtic d’economia d’empresa» (Santacana, Ibídem).
Aquesta estructura decisional pràcticament no es modificarà —tan sols
s’ampliarà— amb la posada en marxa del Pla Estratègic Metropolità del 2003.
El seu àmbit territorial, que comprèn 36 municipis —ja integrats en les anteriors, Entitat Metropolitana del Medi Ambient, Mancomunitat de Municipis i
Entitat Metropolitana del Transport—, comporta un esforç major en termes
de metodologia i organigrama, amb el propòsit de «posar a treballar» ja no
solament a la ciutat, sinó a tot el territori metropolità. Aquest Pla prossegueix amb la figura d’un Consell General, de 300 representants d’institucions, però ja de l’AMB, encarregat de la tramesa de l’aprovació formal del
Pla. El Comitè Executiu es redefineix com a Comissió Delegada, formada per
30 representants que han de plasmar l’orientació del Pla i definir les seves
línies d’actuació. Aquesta comissió torna a erigir-se en el veritable «braç
armat» o estat major del Consell General, ja que a més d’una presidència que
recau en un representant de l’Ajuntament de Barcelona, entre els seus components hi figuren els coordinadors del Pla, els presidents de les comissions
més rellevants i els representants de la UB, el Port, la Cambra, l’Entitat
Metropolitana de Transport, la Fira, el Cercle d’Economia i el Consorci de la
Zona Franca, a més dels representants del Consell Comarcal de Barcelona i
del Baix Llobregat, un de la Diputació, dos pels sindicats majoritaris —
CCOO i UGT—, un de Foment del Treball i de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB i alguns alcaldes. El seu òrgan subordinat és el Consell de Desenvolupament Estratègic Metropolità de Barcelona, la tasca del qual
consisteix en detectar els punts crítics del territori metropolità, proposar les
línies estratègiques i impulsar mesures d’acompanyament; i on participen el
president de la Comissió Delegada, el coordinador general del Pla, els presidents de les dues comissions principals, i els de les comissions d’enllaç,
dos «experts metropolitans» i un «portaveu de CiU a l’Ajuntament de Barcelona». Les dues comissions principals s’encarreguen de la Prospectiva i de
l’Estratègia, mentre que, a un nivell jeràrquic inferior, estan les altres comis-
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sions d’enllaç específiques: de sectors econòmics estratègics, d’anàlisi econòmica, de medi ambient, estratègia i planificació urbana, i d’enllaç amb
altres plans estratègics sectorials. En resum, un entramat de comissions i
subcomissions, amb infinitat de sessions de treball a porta tancada, esborranys i documents finals, que operativament es refonen, tanmateix, en uns
òrgans de govern i/o de gestió delimitats, amb un llistat de 85 membres del
tripartit, i al vèrtex del qual se situa la figura del coordinador del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), Francesc Santacana.
En quant als objectius, sobresurt com a preocupació principal la configuració de Barcelona en tant que metròpoli emprenedora i la seva inserció,
primer, a Europa (I Pla). A continuació, es plantegen línies o vectors estratègics a seguir, missions o objectius per assolir, actuacions o mesures concretes a proposar; tot plegat, i com es faria al III PEB de 1999, sintetitzat a través de tres eslògans: «ciutat connectada, oberta i emprenedora, regió de
ciutats i ciutat per a les persones». S’observa aquí una constant del discurs
estratègic, la barreja de sòlids objectius econòmics i polítics, imprescindibles
per a la integració en el capitalisme globalitzat (dotació d’infraestructures,
inversions per a la innovació tecnològica del capital, reformulació de la formació, etc.), acompanyats de vagues declaracions sobre les accions en el
context social, que han d’assegurar una «elevada qualitat de vida a tots els
ciutadans», en aspectes com la cultura, l’ocupació i la mobilitat. Més enllà de
la retòrica, tanmateix, es dibuixen unes línies estratègiques, ja sintetitzades
al PEB del 2003, que donen prioritat a la necessitat de seguir i potenciar la
dinamització econòmica per la ciutat-negoci, augmentar la mobilitat de mercaderies i de treballadors flexibilizats en la mobilitat obligada residència/feina, flexibilitzar més el «capital humà» i reforçar la neutralització de conflictes a través de la «ciutadania», en tant que línies que permetin en la seva
combinatòria enfortir la posició de Barcelona en la competició capitalista
mundial. L’anàlisi de les seves concrecions i efectes es realitza, precisament,
en capítols posteriors d’aquest llibre.
Un tercer pilar de les planificacions estratègiques propi del «Model Barcelona» és la insistència en la participació, i més en general, una major inclinació —si més no, en el plànol discursiu— a cobrir la dimensió social del fet
metropolità. Aquesta característica particular del que es denomina «democràcia local», està en relació, tanmateix, tant amb els seus propòsits de mobilitzar per al capital els recursos de la cooperació social que escapen al mercat, com amb els seus esforços per gestionar les fractures socials sota els
pressupòsits del mínim cost econòmic i social. El «nou ordre local» —d’escala metropolitana— convida aixi a la participació en les planificacions estratègiques amb la intenció de minimitzar o controlar els desordres que s’acumulen a la metròpoli-empresa.
Tot i això, la planificació estratègica, aplicada per primer cop a Barcelona el 1988, procedeix, curiosament, dels EUA, i a Europa s’havia assajat
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ja a la Gran Bretanya. En aquells anys de febre olímpica, Barcelona, que
està a la recerca d’un model, troba a la costa oest nord-americana la seva
inspiració. A San Francisco, i per iniciativa empresarial, s’ha encarregat a la
consultora Andersen Consulting l’elaboració d’un pla estratègic per rellançar l’economia. L’èxit d’allà es vol importar, però, per tal de no fracassar en
el llançament de la consigna «Barcelona, la Califòrnia del nord del sud
d’Europa», a més de sol i bon clima es necessita consens i pau social, el que
requereix que «a diferència del model inicial nord-americà, que podríem
catalogar com a business oriented (orientat a l’empresa), el model Barcelona de planejament estratègic se situaria més a prop d’un enfocament citizen oriented (orientat al ciutadà)» (Santacana, Ibídem, pàg. 11).
Pel que fa referència a la proclamada inclinació social del Model Barcelona, el PEMB aprovat recentment és un bon exemple d’hipocresia, doncs
els seus membres declaren que «comparteixen els principis generals» de la
«solidaritat» i «cohesió social, igualtat d’oportunitats i equitat social, entesa com una interacció positiva entre grups». I amb aquest esperit, després
de detectar entre els temes crítics de la metròpoli símptomes creixents de
fragmentació social —la permeabilitat acusada entre la línia de la inclusió/exclusió i un sistema de benestar poc desenvolupat—, es proposen un
«nou model de contracte social per al benestar» que asseguri la qualitat
social per a tots. En la pràctica, però, una de les missions estratègiques
consisteix en elaborar un «Programa de gestió de la qualitat i eficiència de
la ciutat», del que es desprèn la creació de la Xarxa Barcelona Qualitat, que
es defineix com un conjunt d’empreses, institucions i persones que promouen Barcelona com «ciutat de qualitat»; és a dir, «una comunitat competitiva internacionalment que dóna un bon valor afegit per un bon preu
o esforç en un ampli ventall d’empreses i d’institucions, i una ciutat de
qualitat de vida i de serveis, tan públics com privats».
En les declaracions estratègiques d’intencions es considera, igualment, la
col·laboració imprescindible d’aquesta quarta peça que és la ciutadania. Es
tracta de fomentar —com s’analitza en el capítol 6— la idea de «ciutat-pàtria»
esbossada, entre d’altres, per Castells i Borja, que mitjançant la difusió d’un
localisme de parròquia contribueixi a optimitzar el consens i arraconar el dissens en relació als projectes i realitats de la marca Barcelona com a metròpoli-empresa. La participació, en els casos concrets de la planificació estratègica, es contempla com a testimonial, doncs com suggereix M. de Forn, en el I
PEB van participar algunes entitats «amb escassa rellevància estratègica, els
projectes de les quals van ser incorporats només per tal de no excloure’ls»
(De Forn, Ibídem). En la mateixa línia, J. M. Pascual Esteve, consultor expert
en matèries socials, en descriure els objectius i tècniques de legitimació del
Pla recorda que «així com el desenvolupament estratègic necessita de l’acord
entre tots els actors implicats, no és necessari obtenir el consens de totes les
organitzacions socials; intentar aconseguir-ho significaria portar el Pla a la
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innocuïtat» («De la planificación a la gestión estratégica de las ciudades», Elements de debat territorial, núm. 13, Diputació de Barcelona, 2001).
La farsa de la participació, que s’ha utilitzat com a paraula i instrument
clau per a la legitimació de l’estratègia d’objectius per a la metròpoli que sintetitzen els diferents plans estratègics, mostra, però, una major operativitat
quan les planificacions estratègiques descendeixen «cap avall» i s’estenen de
manera reticular per àmbits i territoris específics de la metròpoli. Llavors, i
com ho demostren, entre d’altres, els projectes educatius de ciutat —com el
de Cornellà—, els plans comunitaris —com el de Trinitat—, els pactes locals
per l’ocupacio —cas del Vallès occidental— o les agendes 21 locals de la sostenibilitat, la metodologia de la planificacio estratègica subratlla la seva capacitat d’activar i capturar el «capital social», segons suggereix el llenguatge
expert; és a dir, posar a treballar per al creixement econòmic i la cohesió
social de la metròpoli-empresa el major nombre possible d’iniciatives formals o informals que sorgeixin, mediades o no, des de la base.
La planificació estratègica que va aterrar a Barcelona s’ha destacat, a
més, per la seva capacitat de propagació. Ha proliferat pel territori metropolità: un llistat enorme de municipis ha aconseguit el seu pla estratègic —
entre els quals Terrassa, Rubí, Esplugues, etc.—; també s’han elaborat
alguns altres d’àmbit supramunicipal —a part del PEMB, el PE del Baix Llobregat seria un exemple notori—. Al compàs de l’extensió d’una planificació generalista d’àmbit territorial —documents de la patronal arriben a
preconitzar una Catalunya sencera planificada estratègicament—, el model
s’ha traslladat a iniciatives de caràcter sectorial i amb diferents ancoratges
territorials; per exemple, al Sector Cultural —una important palanca per la
cohesió i participació social, i també terreny d’innovació— amb L’Accent
de Cultura o el Pla Estratègic del sector cultural de Barcelona, a les activitats turístiques (el Pla Estratègic de Turisme de Barcelona, Badalona); a
l’ensenyament (gairebé totes les universitats tenen el seu propi pla estratègic); a l’esport (Pla Estratègic d’Esports de Barcelona); o a les infoestructures de comunicació (plans locals de la societat de la informació, o el
pla Estratègic Catalunya en Xarxa impulsat per la Generalitat). També cal
destacar aquella espècie de «pacte social» que va suposar la firma del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 1997, que desplegant precisament una de les mesures dels plans estratègics —en concret del II Pla
Estratègic de Barcelona— aplega a representants de 45 ajuntaments, la
Diputació, 15 organitzacions empresarials, 2 burocràcies sindicals, 6 universitats i altres «agents socials».
La dimensió que ha assolit el fenomen estratègic ha comportat la creació per part de la Generalitat de l’Observatori del Desenvolupament Estratègic a Catalunya (ODECAT), en tant que «espai de treball cooperatiu entre
tots els agents», l’objectiu del qual «és el d’impulsar un procés de reflexió
prospectiva i estratègica d’abast territorial en un horitzó de futur, [doncs]
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davant dels formidables canvis als que estem assistint, cal fomentar la reflexió a mig i llarg termini, que fugi de les conjuntures del moment».
En aquesta ona expansiva de planificació estratègica cal ressenyar, per
últim, la capacitat de venda i exportació d’un model «barceloní» que es va
inspirar, com ja s’ha dit, en la californiana San Francisco, ja que un dels
«punts forts» d’aquesta modalitat planificadora també resideix en la seva instrumentalització com a mecanisme per generar atracció. Un primer nexe de
la promoció, més enllà del territori català, s’ha apuntalat al voltant de l’associació Ebròpolis, amb seu a Saragossa, i fòrum d’aquelles ciutats espanyoles que han adoptat el model. El Centre Iberoamericà de Desenvolupament
Estratègic (CIDEU), associació de ciutats llatinoamericanes que enarboren la
planificació estratègica, constituïda i presidida per Barcelona des de 1993,
s’ha convertit en una veritable punta de llança per la venda de la marca Barcelona en aquella àrea geopolítica, donat que l’assessoria tècnica de consultores catalanes ha estat clau en l’elaboració de nombrosos plans. L’expansió
de la marca també es desplaça cap al sud del Mediterrani a través d’ESPUR
(Associació Euromediterrània de Planificació Estratègica Urbana), integrada
per 9 països i 2 associacions, precisament el CIDEU i l’Associació del Pla
Estratègic de Barcelona3. Aquesta vocació de promoció i de colonització tècnica s’ha validat també a través d’operacions emblemàtiques de l’urbanisme
marca Barcelona, del disseny urbà, de certes «bones pràctiques» urbanes —
com la «rehabilitació» de Ciutat Vella—, amb el seu conegut aparat de consecució de diversos premis ad hoc, com a trampolí per la internacionalització
de Barcelona, aconseguint el recolzament d’organitzacions supranacionals
com el PNUD, el BID o la UNESCO, per al Fòrum 2004.

PACTAR

I NEGOCIAR : LA COMPETÈNCIA I COOPERACIÓ ENTRE

AGÈNCIES DE L’ESTAT-XARXA I LES INSTITUCIONS DEL CAPITAL

Pel que hem vist fins aquí, es pot concloure que els plans estratègics destaquen per la seva importància com instrument per la «governança», com
peça «generadora de consens» (en les alçades especialment, però també cap
avall a través de la mobilització ciutadana), disposat «a gestionar els conflictes», sempre des d’una òptica de la prevenció pròpia de la gestió de riscos. El seu paper com estri realment planificador ha estat menor, per més
que es pactin i negociïn objectius i actuacions prioritàries que han de remodelar el territori metropolità. De fet, la seva funcionalitat radica en la capacitat d’agilitzar la gestió de les relacions entre els diferents actors, públics i
privats, que concorren en l’organització i gestió de la metròpoli; ja que com
espai-temps privilegiat de l’arbitratge —el pla comporta discussio i elaboració, execució i avaluació—, realitza funcions gens menyspreables d’intermediació entre «associacions o institucions representatives» i grups de pres-
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sió. La figura «pla estratègic» ha de considerar-se, doncs, un element clau en
la seqüència dels processos decisionals d’un sistema de govern de la metròpoli-empresa que destaca, en primer lloc, per un compromís entre el públic
i el privat tutelat pel capital; alhora, aquest pacte, que se sustenta en la subsidiarietat del públic vers el privat, contempla la redefinició progressiva de
les administracions públiques com un agent més amb criteris empresarials.
L’Estat —expressió d’un embrollament d’administracions— assoleix aixi
una densificació imprecisa, que opera a través de la ramificació en múltiples
xarxes no sempre institucionals —és el cas de les empreses retolades de
«públiques»—, però unificades en la finalitat d’actualitzar la representació
institucionalitzada del capital.
El govern del territori metropolità contempla com a fi indispensable el
desenvolupament de xarxes per al foment i gestió dels negocis, en les que
s’inscriuen com a bàsics els compromisos polítics i econòmics dels promotors públics. El propòsit consisteix en materialitzar un consens, «la creació d’una cultura de confiança i cooperació» (J. Esteve, Ibídem), a través
de la formulació genèrica dels objectius, que és la tàctica per «asseure’s
plegats i tenir un diàleg serè» per tal de definir i defensar els interessos
particulars, ja que el repartiment i gestió de les actuacions —plusvàlues i
poder— ja es farà en altres seus4.
En aquest procés dinàmic s’alternen, tanmateix, moments o situacions
d’aliances i d’enfrontaments mutus tant entre les diferents instàncies de
l’Administració, com d’aquestes amb el sector privat. Sobre els daltabaixos
en el «pactar i negociar» del sistema de govern de la metròpoli, els capítols
relatius a diverses operacions aporten, en concret, una anàlisi més detallada. No obstant, per extreure unes mínimes consideracions generals sobre
aquesta competició i col·laboració entre «l’interès general» de les administracions i els interessos privats de les diferents patronals, pot servir un
document de M. de Forn i A. Segura, de la consultora Socintec, que, encarregat a l’uníson per la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona, va
ser realitzat amb l’explícit objectiu d’avaluar la trajectòria dels plans estratègics a Catalunya (Informe territorial de la província de Barcelona 2001 —
avenc 2002— Cambra-Diputació, 2003). De les seves valoracions s’extreu
que en la majoria de plans estratègics no s’ha contribuït ni prefigurat un
futur compartit per a tots els agents econòmics implicats, doncs només en
alguns s’ha aconseguit certa «complicitat de la ciutadania i una certa
col·laboració, no sempre compromesa, d’altres actors públics o privats». I
entre les raons s’esmenta el predomini d’una visió i liderat de curt abastament dels governs locals que ha obstaculitzat la seva utilitat com instrument continuat d’interlocució i concertació; i el pronòstic es resumeix
subratllant que «20 anys de planificació estratègica ni han aportat nous
paradigmes a la gestió local ni han contribuït substancialment a transformar la realitat social, econòmica i territorial del país».
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Aquesta forta crítica al rol d’unes administracions públiques que, en el
fons, no haurien modificat el suficient ni la seva concepció ni la seva capacitat d’acció, apunten a què els límits de la planificació estratègica haurien
radicat en una inclinació excessiva vers una «concepció tancada i patrimonialista» de l’Estat, que només hauria permès una assimilació acrítica de la
lògica de l’empresa privada. És a dir, el model de cooperació públicoprivada excessivament «liderat» per les administracions resulta insuficient per
les empreses: els governs locals no s’han transformat i adaptat a les noves
exigències de l’economia empresarial, ja que no han assumit invertir, sense contrapartides, allà on és prioritari, i han entorpit la intervenció dels
sectors privats molt interessats en la remodelació del territori metropolità
cara a reforçar la seva atractivitat amb l’objectiu «d’assegurar una demanda
solvent, especialment per a productes de qualitat».
El missatge és explícit: es tracta d’accelerar el trànsit de l’Administració
«del managerisme a l’empresarialitat». Si a la dècada dels 80 el paper de
l’Administració semblava ser el d’adquirir una major capacitat de gestió
per mitjà d’un model empresarial basat en la privatització i mercantilització dels serveis, etc., encara molt pendent de la regulació del creixement,
a la dècada dels 90 comença a estendre’s una concepció de l’Administració, en tots els seus esglaons, com agent econòmic abocat a la promoció
del desenvolupament. És a dir, en termes neokeynesians, el deure de l’Administració ha de ser afavorir i facilitar unes operacions precompetitives,
perquè «la competència avui porta incorporada la cooperació» (De FornSocintec, Ibídem): ja que per a moltes empreses és impossible tenir sistemes propis d’investigació, de desenvolupament de marcs financers, accés
a ajudes europees o internacionals, dotar-se d’infraestructures (recintes
firals, centres de convencions, d’ajuda a l’exportació, de formació professional, de difusió tecnològica, etc.), aquest és el rol reservat a l’Administració pública. D’aquí que el suposat interès general, si prescindim dels
enganys discursius —de l’estil una economia o un territori al servei de les
persones—, s’esvaeix a favor del criteri unànime d’assistir a qualsevol preu
als interessos privats del capital. La recepta és, doncs, més capitalisme
assistit per assegurar la competitivitat de la metròpoli-empresa: «les polítiques estatals han d’anar orientades a repartir joc i a compensar els possibles efectes desequilibradors de la integració europea i de la globalització
dels mercats», com reclama el Cercle d’Economia.
Igualment, es repeteix que «la competència entre les diferents administracions provoca retards en l’execució dels projectes ineludibles». I de fet, es
reclama, sigui en reiterades declaracions de la Cambra de Comerç, del Cercle d’Economia o la PIMEC, o en documents de reflexió estratègica de la
Generalitat —com a Catalunya Futur, Impulsem l’economia catalana, del pla
governamental CAT 21—, una nova administració a l’alçada de les circumstàncies, amb criteris «d’administració relacional» capaç de regir-se per impe-
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ratius d’eficàcia i eficiència i no partidistes. En aquesta orientació, i com es
desprèn del resultat de l’enquesta empresarial —a 94 directius— que fou la
base de l’estudi, se subratlla una profunda preocupació per les conseqüències negatives de la insuficient coordinació de les diferents administracions
—entre Generalitat i governs locals, i en especial amb l’Ajuntament de Barcelona— que es manifesta de manera especial en relació a les urgents
infraestructures necessàries, tant en els casos de l’AVE, com en les ampliacions de l’aeroport (i en general del Pla Delta) i de la Fira, una descoordinació agreujada a més per les confrontacions amb l’Estat central. Els empresaris, sense mitges tintes, expressen que «els problemes de coordinació entre
les administracions catalanes són mal valorats per les multinacionals i poden
generar inseguretats que afectin negativament la seva possible instal·lació».
En les dinàmiques del capitalisme globalitzat només queda incentivar la
competitivitat, fent compatible l’acumulació del capital amb una determinada organització social dels territoris. I si, com expressa M. de Forn, «avui,
bàsicament, riquesa és tenir accés a... (és a dir, capacitat d’obrar més que
tenir en el sentit tradicional)» (Socintec, Ibídem), no haurien de subestimar-se els conflictes tant pel control dels recursos propis del Pla (en 13
anys l’associació que el gestiona ha comptat amb 1.040 milions de pessetes), com per les seves possibilitats d’inversió i capacitat de mobilització
econòmicosocial, sempre a través de la integració d’una jerarquia d’interessos privats. La metròpoli-empresa a més de sotmetre-ho tot, espais i
gent, al regne de la mercaderia, es caracteritza així per desenvolupar un
règim de gestió —«governança»— empresarial; assistit, això sí, a tots els
nivells, per la xarxa de les diferents administracions territorialitzades.
A-tres
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Notes
1. Un altre cas seria el plet judicial entre l’empresa municipal Iniciatives SA (creada per
impulsar la promoció econòmica) i Foment del Treball Nacional. Tanmateix, un cop
aclarit el malentès, es va formar «Catalana d’Iniciatives SA, que és avui un clar exemple de col·laboració públicoprivada en el camp de l’activació econòmica».
2. La presència d’experts en l’òrbita de la planificació estratègica engloba tant a individualitats o grups de recerca de qualitat amb alguna vinculació universitària, com a
tècnics dels gabinets de les diverses administracions, agrupacions empresarials, sindicals o fundacions, i també al pròsper negoci de les consultores privades. En el llistat de consultores a l’ombra es repeteixen, per citar-ne alguns, els noms de Tubsa,
Ingecon, GFE Associats, Gabinet d’Estudis Econòmics, Estratègies de Qualitat Urbana, SOCINTEC, MCRIT o Borakassi (amb Mireia Belil, l’organitzadora dels debats del
Forum, al capdavant).
3. Aquesta colonització tècnicoexperta passa també per col·laboracions en projectes
urbans en el districte industrial de Tiexi, a la ciutat xinesa de Shenyang, dins del «Sustainable Shenyang Urban Plannig Project» cofinançat per la UE i la província de Liaoning.
4. Per exemple, Barcelona New-projects (Ajuntament i empreses immobiliàries), Fira
2000 (Ajuntament i Cambra), Turisme de BCN (Ajuntament i Patronat de Turisme) i
moltes d’altres.
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5. Les Barcelones allotjades entre luxes i
desallotjaments. Apunts sobre la precarització
social i les noves formes de segregació
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Tractar de copsar les complexes realitats socials subjacents a la metròpoli
del disseny que promou la Barcelona aparador turístic no és una feina senzilla. Les formes de vida aquí, empresonades en el context actual de carrera accelerada i sense fre cap a una absoluta mercantilització de totes les
esferes de la vida, se’ns presenten cada dia més fragmentades. Els que habitem aquesta metròpoli de límits cada cop més imprecisos, però, coneixem
en pròpia pell els límits reals que s’imposen a l’assoliment d’una vida plena contraposada a la dictadura de l’economia. Ens podem reconèixer en la
mobilització constant que representa tant la precarietat laboral com disposar d’una feina que encara que ens garanteixi la reproducció ni ens complau ni ens deixa temps lliure; en la inseguretat constant que genera la
incertesa de com pagarem un lloguer impossible o una hipoteca a 30 anys
que penja del fil d’interessos variables i feines inestables. I molt sovint també ens reconeixem en quelcom que costa més expressar i que resideix en
la fragilitat que recorre els vincles socials, en la dificultat de reconstruir
comunitat sobre la base de relacions socials cada cop més mercantilitzades
i fragmentàries. Observem entristits que els espais on la creació d’aquesta
comunitat antagònica havia estat possible, ja fos en el treball o en el barri,
en relació amb les condicions de vida i treball, han quedat subsumits per
la lògica de valorització del capital a mesura que s’anaven desactivant els
processos de lluita que apuntaven cap a una transformació social radical.
Si bé és cert que aquesta transformació s’ha produït, la direcció que ha
pres és ben diferent a la continguda en els somnis i les lluites d’emancipació que romanen en algun lloc de la memòria col·lectiva, conduint a una
accentuació de les desigualtats socials i esvaint-se, en la grisor dels dies, la
perspectiva d’un canvi en el model de societat.
El que ens proposem en les pàgines següents és, precisament, apuntar
alguns dels dispositius que han afavorit aquest procés de desactivació de la
capacitat de resposta i transformació social i que, en conseqüència, han
contribuït a una progressiva fragmentació i dualització social. I entre
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aquests dispositius destacarem en especial els processos de flexibilització
laboral que, afavorits per les successives reformes laborals de les dècades
dels 80 i 90, han dut a què la precarietat laboral en la Regió Metropolitana
de Barcelona (RMB) sigui una de les més elevades de la Unió Europea, per
descriure a continuació el seu impacte en termes d’una creixent mobilitat
geogràfica i funcional, d’empobriment econòmic i de desarticulació de la
capacitat de resposta dels treballadors i habitants d’aquesta regió. En altres
paraules, aquest capítol representa una temptativa d’aproximació a com
viuen avui les Barcelones compreses entre la ciutat de la «qualitat de vida»
i benestar que venen els seus promotors, i que en tot cas està reservada per
a poblacions solvents, i la ciutat real que encara habitem uns quants, que
no som precisament pocs.

LA BARCELONA

CREADORA DE BENESTAR PER A UNS POCS ...

I DE PRECARIETAT PER A LA RESTA

Si, com hem vist en capítols anteriors, el territori, en la lògica capitalista que
persegueix la seva ordenació per a la valorització econòmica, en els despatxos on s’avaluen les seves fortaleses i febleses, esdevé un conjunt complex
de variables que s’han de posar en sintonia per garantir-ne la seva productivitat —un conjunt de potencialitats a desenvolupar i riscos a controlar—, el
seu continent humà, allò social que l’habita, es constitueix també en objecte d’intervenció política, en tant que element susceptible d’afavorir o entorpir el desenvolupament econòmic metropolità. Això és el que la literatura de
la planificació socioeconòmica comprén en qualitat de «recurs humà» que,
com a tal, cal modelar i integrar en el procés de valorització: ja sigui sota la
forma de capital humà, en un context on el creixement futur es focalitza en
les indústries d’alt valor afegit (R+D+I, noves tecnologies, genètica, biomedicina, aeronàutica, software, etc.) o com a capital social, en l’àmbit de la cultura, la creativitat, els serveis al turisme o els serveis socials. Un «actiu» que,
per ajustar-se a les necessitats productives, hauria de posseir com a trets
principals la capacitat d’adequar-se a entorns en mutació contínua, capacitat
relacional i d’innovació, esperit emprenedor, flexibilitat i polivalència. D’aquí que els plans d’ensenyament i formació assumeixin la flexibilitat com a
criteri fonamental enfront dels nous itineraris laborals que, sotmesos a un
canvi perpetu, s’estan configurant a la metròpoli. Però «recurs» que també
pot esdevenir obsolet o excedent, encara que susceptible de «requalificació»
quan no s’adequa als perfils desitjats, ja sigui per la seva baixa qualificació,
com és el cas dels treballadors industrials la feina dels quals ha estat automatitzada o simplement traslladada a països amb costos de producció
menors (Indo, Lear, Samsung, etc.); de les dones que s’incorporen al mercat
de treball per completar en molts casos l’escassetat d’ingressos familiars des-
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près d’anys de dedicació a una feina domèstica no reconeguda en termes
monetaris (només en el període 2000-2002 un total de 43.000 «mestresses
de casa» s’assalarien a la província de Barcelona); o el cas d’aquells que o bé
no han superat els estudis primaris (la RMB té xifres de fracàs escolar properes al 30%), o que, malgrat tenir formació universitària, tenen coneixements que no s’ajusten als requeriments productius (hi ha massa llicenciats
en ciències socials, més del 50% dels titulats universitaris, no deixen d’advertir multitud d’informes: del que no es parla tant, però, és de l’extensió de
la subocupació entre persones amb un alt nivell de formació).
Ajustar l’oferta i la demanda de treball, però també crear les condicions
per oferir una oferta diversificada i qualificada (mitjançant l’impuls de la
immigració o la connexió entre sistema educatiu i productiu i la formació
continuada) constitueixen llavors els objectius principals del planejament
estratègic.
Si bé aquesta conceptualització per part dels agents econòmics de les persones com a «recurs» no representa cap novetat històrica, respecte a períodes anteriors —i fonamentalment el que es perllonga des del Pacte d’Estabilitat del 59 fins als Pactes de la Moncloa durant la transició i posteriorment
l’entrada de l’Estat espanyol a la CEE al 86—, s’observa un canvi essencial. El
factor treball es converteix cada cop més en una variable independent de la
producció, una despesa que s’ha de flexibilitzar i economitzar en aquells segments productius que ho permetin i, en la mesura del possible, externalitzar
sobre el conjunt de la societat. L’existència d’un atur estructural i la forta segmentació del treball facilitaran aquest canvi, coadjuvat també per un seguit
de polítiques públiques l’orientació de les quals és posar a disposició del
«mercat de treball» més recursos o efectius. Així s’han d’entendre les anomenades polítiques actives d’ocupació (reducció de la protecció a la població desocupada i formació contínua, que en realitat s’ha convertit en un
mecanisme d’enriquiment en l’economia de serveis); la reforma de l’ensenyament (promoció de la Formació Professional i connexió entre empresa i
universitat), i les polítiques immigratòries.
Si les previsions de creació de nous llocs de treball a Catalunya situen les
necessitats de població activa en més de 473.000 persones en el període
2000-2010, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB, 2003) assenyala com a principals esculls per al desenvolupament econòmic i l’ocupació
la inexistència d’una massa crítica en capital humà i tecnològic, degut a
qüestions relatives a la formació i a la tendència a la reducció dels recursos
humans, fruit de l’envelliment de la població i la disminució dels «efectius»
de l’anomenada generació del baby boom dels 60-70. Això significarà que «a
Catalunya, en el període 2000-2010, coexistirà la necessitat d’incrementar
la població ocupada amb el manteniment de bosses d’aturats de baixa qualificació professional, que caldrà reduir per la via de la formació». Unes
necessitats que només es podran cobrir mitjançant la integració laboral

72

Barcelona, marca registrada

d’entre 224.000 i 428.000 «nous» immigrants, segons PIMEC-SEFES, o
700.000, segons un informe recent de l’Ajuntament de Barcelona que preveu la creació de mig milió de llocs de treball en els pròxims 20 anys.

VERS

UN NOU CONTRACTE SOCIAL

Els nous escenaris productius, descrits en els primers capítols del llibre, han
tingut com a rerefons una transformació radical del marc laboral i una revisió
del contracte social vigent fins als 80. Encara que l’anomenat Estat del benestar no s’ha desenvolupat a l’Estat espanyol al nivell d’altres països de la Unió
Europea, fins fa relativament poc s’havia mantingut un cert pacte entre capital i treball, característic del règim d’acumulació fordista. Pacte que, impulsat
per patronal i sindicats, pretenia assegurar la subjecció/participació dels individus en el sistema productiu mitjançant la plena ocupació (sobretot masculina), en un mercat de treball regulat on el control dels salaris s’exercia mitjançant la negociació col·lectiva. La relació de forces entre capital i treball i
l’existència d’un contrapoder obrer va permetre l’extensió d’un sistema de
protecció social bàsic i de formes de salari indirecte que cobrien part de les
necessitats bàsiques de la reproducció; la feina no remunerada de la dona a
l’àmbit domèstic cobriria la resta. La base del pacte residia precisament en
què els augments de productivitat estiguessin associats a un augment progressiu dels salaris i, en conseqüència, en la capacitat de consum dels treballadors, mentre l’Estat assumia part dels costos de la reproducció social.
La reestructuració productiva i la desregulació laboral dels darrers anys,
a partir de la crisi de governabilitat i econòmica de mitjans dels 70, significa la crisi d’aquest pacte capital-treball i la recerca d’un nou contracte
social orientat a assegurar els creixements de productivitat i la governabilitat social sobre bases noves, en el marc d’una economia globalitzada en
la que la RMB es vol inserir de manera competitiva. La persecució de la
competitivitat ha comportat, com no, un empitjorament general de les
condicions de treball i de vida en els darrers anys. En altres paraules, la
precarització social ha constituït l’eix central de l’estratègia de creixement
a la RMB que ha tingut en la coacció salarial, és a dir, en la reducció dels
costos laborals, directes i indirectes, una de les seves expressions centrals.
El denominat workfare, com a règim que ve a substituir el ja de per si
precari sistema de benestar conegut com a welfare, s’estructura a partir de
dos mecanismes essencials: la reducció dels marges de cobertura social i la
moderació salarial, que augmenten la dependència dels recursos monetaris procedents del treball assalariat o obliguen a diversificar les fonts d’ingressos (en l’economia informal o bé a partir de crèdits, estalvis, patrimoni i/o ajuts a la família). I, alhora, impulsa la posada a treballar del conjunt
de la societat, amb la incorporació de dones i mà d’obra immigrant al mer-
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cat de treball sota criteris de «flexibilitat», l’allargament de l’edat de jubilació i l’atac a les pensions, per mitjà de fórmules que incentiven la combinació de subsidis i sous, l’impuls de modalitats contractuals a temps parcial i temporal, els contractes en pràctiques i formació per als joves, etc.
A la Barcelona metropolitana, la implantació d’aquest nou règim laboral,
a partir sobretot de la flexibilització de l’organització de la producció i, en
especial, de les relacions laborals, tindrà com a conseqüència principal una
forta segmentació del treball. Desprès de la reestructuració dels anys 70 i 80
—amb el tancament d’empreses i l’acomiadament massiu de treballadors que
situarà la taxa d’atur entorn al 25% de la població activa de l’àrea metropolitana a mitjans dels 80—, el context productiu es caracteritzarà per la descentralització, diversificació i especialització de l’activitat econòmica i per un pronunciat procés de terciarització a Barcelona ciutat i la primera corona de
municipis que l’envolten. La pèrdua de predomini de la indústria i la seva deslocalització vers la segona corona metropolitana (Mataró, Granollers, Mollet,
Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú) es
produirà paral·lelament a la disminució del treball industrial a Barcelona, que
s’especialitzarà en el terciari: serveis a les empreses, sanitat, finances i comerç
a l’engròs. Si prenem les dades d’afiliació al Règim General de la Seguretat
Social a la RMB al 2002 observem que un 24,3% dels afiliats encara treballen
a la indústria, el 68% als serveis i un 7,6% a la construcció, activitat que ha tingut un paper molt rellevant en l’impuls de l’ocupació i que està vinculada a
la recuperació econòmica a partir del 95 en relació tant als projectes urbanístics a Barcelona ciutat com sobretot a la demanda d’habitatge.
A escala territorial hi ha, però, una forta diferenciació de l’estructura
ocupacional de la població: a Barcelona s’observa una elevada concentració de professionals liberals, directius, personal tècnic, administratiu i
comercial (més del 50% dels ocupats residents), mentre que a l’àmbit
metropolità hi ha un predomini dels treballadors manuals de la indústria,
la construcció i els serveis, sobretot a la primera corona, l’històric cinturó
obrer de Barcelona.

LA

SEGMENTACIÓ DEL TREBALL : UN NOU MAPA LABORAL

Aquests canvis i el fort creixement que es produeix en l’ocupació al llarg
dels 90, tot i les fortes fluctuacions cícliques que caracteritzen els mercats
de treball de la RMB, només han estat possibles per la incorporació sota
noves condicions laborals de la important borsa d’aturats que produeix la
descomposició i descentralització industrial, per la incorporació massiva
de dones al treball assalariat (entre 1979 i 2001, a Catalunya, un 86,2% dels
465.000 nous assalariats han estat dones), dels joves fills del boom demogràfic dels 60-70 i de la immigració (que al 2002 representava un 6,3% de
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l’afiliació a la Seguretat Social a Catalunya, majoritàriament a l’agricultura,
la indústria, el servei domèstic, la construcció, l’hostaleria i el comerç).
Cal assenyalar que el total d’afiliats a la Seguretat Social a la RMB, des
de la fi dels Jocs Olímpics i la crisi econòmica que afectà al conjunt de Catalunya, ha augmentat de 1.589.770 afiliats a finals de 1994 a 2.069.810 a
finals de 2002; i encara que segons l’escala territorial i les fonts consultades el ball de xifres és important, les taxes d’atur a la regió han baixat del
13,4% al 7% en aquest període (Barcelona Economia, núm. 52, 2003) o del
20% al 8% entre 1995 i el 2000 (PEMB, 2003). El creixement de l’ocupació
a la RMB ha estat una constant al llarg dels 90, encara que amb moments
crítics, com el període postolímpic. I encara que els principals «agents econòmics» reconeguin públicament que els baixos costos laborals no poden
ser l’únic factor d’atracció d’inversions estrangeres, aquests han constituït
i constitueixen encara el principal avantatge comparatiu de la RMB: un 40%
de l’ocupació a la regió està vinculada a multinacionals, segons el Pla Estratègic Metropolità, i els salaris baixos constitueixen un dels majors atractius
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Més ocupació, sí, però a costa de la segmentació del treball, provocada
per la recerca d’una major flexibilitat productiva que permeti ajustar l’oferta a les fluctuacions del mercat, una major competitivitat, menors costos laborals i una reducció dràstica dels nivells de conflictivitat al treball.
Una segmentació que es tradueix, per una banda, en la fragmentació en
petites unitats productives que fan disminuir el nombre de treballadors
dels establiments productius, sovint com a resultat de l’externalització o
subcontractació de part de la producció a empreses on les condicions laborals acostumen a ser pitjors que les de l’empresa matriu. Actualment, la
mitjana de treballadors per establiment productiu al conjunt de la RMB al
sector serveis no supera els 4 i a la indústria és de 10 treballadors. Per
municipis, la grandària mitjana és superior a Barcelona i la primera corona, on es concentra el gruix l’Administració pública, els hospitals i la universitat, i disminueix a la segona corona, inclús en sectors com la indústria bàsica. L’augment dels «falsos autònoms», aquells que treballen per
una sola empresa i sovint desprès d’haver-ne estat assalariats, prop de
20.000 persones a la RMB entre 1998 i 2002, és indicador del procés de
segmentació per via de l’externalització.
Però, per altra banda, la segmentació del treball significa la transformació i empitjorament de les condicions laborals (contractuals, salarials i de
treball), procés impulsat i sancionat per les diverses reformes laborals que,
amb el consens dels sindicats, s’han succeït en els 80 i 90, principalment la
reforma de l’Estatut de Treballadors al 84 i les reformes laborals del 94 i 97.
Les polítiques de desregulació laboral, de flexibilització de la força de
treball, han permès als empresaris la contractació de mà d’obra en condicions absolutament avantatjoses, «a la carta», subvencionant directament la
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contractació mitjançant l’exempció del pagament de les quotes a la Seguretat Social, l’abaratiment de l’acomiadament i la contractació mitjançant
noves modalitats que afavoreixen la flexibilitat interna i externa, com són
els contractes temporals (d’obra i servei, de durada determinada, de formació, en pràctiques, etc.) o a temps parcial. Noves modalitats contractuals
que han suposat per als treballadors un augment de la incertesa, de la mobilitat funcional i geogràfica i la discontinuïtat en la percepció d’ingressos.
A tall d’exemple, del total de contractes que es van registrar a la RMB el
2002, segons el Departament de Treball de la Generalitat, el 86% eren de
caràcter temporal. A Barcelona ciutat, on s’efectuen la meitat de les contractacions de la RMB i on el 85% dels contractes són temporals, d’aquests
gairebé un 55% són eventuals o per obra i servei, i més d’un 30% a temps
parcial: només el 0,2% té una durada de més de 18 mesos; el 24% inferior
a 1 mes; el 31,2% entre 1 i 6 mesos; el 6,9% entre 6 i 18 mesos i el 37,5%
són de durada indeterminada. Dels contractes indefinits (15%), el 17,6%
corresponen a contractes a temps parcial i el 55,4% a contractes incentivats
(mitjançant ajudes fiscals) o convertits de temporals en indefinits (Barcelona Economia, núm. 52, 2003). No calen gaires comentaris, malgrat que si
es comparen amb anys anteriors s’observa una lleugera disminució de la
taxa de temporalitat que a mitjans dels 90 era del 35% sobre el total dels
assalariats a Catalunya i al 2001 del 25%.
Un altre indicador significatiu de la incertesa en quant a l’ocupació és
l’índex de rotació laboral (nombre mitjà de contractes per una persona amb
2 o més contractes a l’any) que en els assalariats catalans era de 3,44 contractes anuals l’any 2001 (i la rotació s’ha donat tant entre diferents empreses com dins de la mateixa). Un 18,4% dels treballadors afiliats a la Seguretat Social per compte aliè van tenir més de 2 contractes en aquest any, dels
quals només el 16% es van formalitzar per mitjà d’ETT (Rotació laboral a
Catalunya 1998-2001, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 2002). Cal destacar que precisament els sectors on aquesta rotació laboral és més important són el de la sanitat i els serveis socials, els serveis a les
empreses, l’edició i les arts gràfiques i l’Administració pública, sectors que
figuren entre els capdavanters en l’activitat econòmica a la RMB.
La precarietat en el treball (la rotació, la manca de protecció i la discontinuïtat en els ingressos) s’ha convertit així en la norma del treball
durant la darrera dècada.
Pitjors contractes i salaris de misèria. Com constata la Cambra de
Comerç, «el sou brut per assalariat del 2000, estimat en 15.437 euros de
1995, és pràcticament igual al sou brut per assalariat de 1978 (15.675
euros de 1995); mentre que la productivitat ha augmentat des dels 23.831
euros del 1978 fins als 34.866 euros del 2000» (Perspectiva econòmica de
Catalunya, 2003). Endemés, les diferències entre els extrems han crescut al
llarg dels 90: entre 1995 i el 2000 els ingressos declarats dels directius pas-
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sen de ser 3,1 a 3,5 vegades la renda dels obrers no qualificats. Els creixements salarials més grans es donen entre els directius, empresaris i professionals liberals, que tenen un cert control sobre la fixació dels seus
ingressos, mentre que es produeix un estancament dels sous al sector
públic i entre els treballadors qualificats i no qualificats del privat. Prenent
com a definició de salari baix estar per sota del 60% del salari mitjà, entre
1995 i el 2000 s’hauria passat d’un percentatge de treballadors amb salaris
baixos del 26,2 al 27,33% (Les desigualtats salarials a Catalunya 1995-2000,
Ed. Mediterrània, 2002). Augmenten també les desigualtats salarials en tots
els aspectes vinculats al treball: en relació al sector d’activitat (entre la producció de llum, aigua o gas, la intermediació financera i les assegurances,
que són els sectors amb millors retribucions, i el comerç, l’hostaleria i els
transports i comunicacions, que se situen a l’altre extrem salarial); la categoria professional (entre directius i empresaris i treballadors no qualificats); entre treballadors de petites i grans empreses (els primers cobren
menys que els segons); segons el tipus de contracte, sigui aquest indefinit
o eventual i/o parcial (es pot arribar a cobrar per la mateixa feina i hores
de treball fins a un 14% menys per hora), o es tracti d’homes o dones
(aquestes cobren de mitja un 30% menys que els homes en totes les categories laborals).
En quant a les condicions de treball el seu empitjorament es fa palès en
la tendència a una extensió de la jornada laboral que es manifesta tant en
l’augment del temps de desplaçament entre el lloc de residència i treball
com en les hores reals de feina. Així, els desplaçaments interns al Barcelonès per motius de feina van disminuir entre 1991 i 1996 de 748.414 a
613.094, a mesura que augmentaven les sortides cap a altres comarques i
des d’altres comarques, bàsicament el Baix Llobregat, el Vallès Occidental
i Oriental i el Maresme. Entre 1996 i 2001 la mobilitat va augmentar un
3,4% a la RMB, degut sobretot als desplaçaments per anar i tornar de la feina o els estudis al domicili. Per altra banda, segons l’EMRB (2000), gairebé
un 20% de la població ocupada treballa entre 41 i 50 hores setmanals, i
més del 10% més de 50. A més a més, es reconeix que als convenis sectorials i empresarials entre 1998 i el 2002 s’ha pactat un increment significatiu de la jornada setmanal, sobretot als serveis i la construcció (Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2002, CTESC).
Aquesta degradació de les condicions de treball s’evidencia també en
l’augment de la sinistralitat laboral (en el període 1994-2002, a la província
de Barcelona, els accidents amb baixa han augmentat el 60% i els mortals un
12%, en especial en alguns sectors com la construcció, on l’augment ha estat
d’un 74%; Memòria socioeconòmica CESB, 2002) i en l’increment de les malalties relacionades amb l’angoixa i el patiment a la feina (estrès, ansietat,
depressió...), el que acabarà repercutint sobre la qualitat del treball realitzat
(cosa que preocupa als empresaris) i sobre la qualitat de vida en general.
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Aquest nou model de gestió del treball es basa per tant en l’establiment
de la diferenciació i la desigualtat —quant a l’estabilitat de l’ocupació—, a
les retribucions, les possibilitats de promoció, formació i negociació (com
a conseqüència de la individualització de la relació laboral), les condicions
de treball, etc. El resultat és l’existència de segments de treball associats
amb una feina estable, ben remunerada i possibilitats de promoció i negociació, que constituirien un segment central o primari; i, segons es baixa
en la piràmide laboral, segments caracteritzats per una elevada rotació
laboral i mobilitat geogràfica, funcional i d’horaris de treball, salaris baixos
i poca capacitat de negociació. Aquests segments estarien ocupats fonamentalment, però no únicament, per dones, joves i immigrants que configurarien una espècie de reserva de mà d’obra barata i flexible, i sobretot
fàcilment substituïble, sempre disponible per cobrir llocs de treball no
estratègics però essencials en l’estructura productiva (serveis socials, construcció, hostaleria, serveis domèstics, neteja, indústria...).
Una nova divisió del treball que permet, d’una banda, reduir costos
laborals i de l’altra, degut a la institucionalització del sexisme i el racisme
i a la vulnerabilitat econòmica a què se sotmet a aquests col·lectius, la seva
submissió a un major control i disciplina laboral.

LA

PRECARITZACIÓ GENERALITZADA COM A BASE

DEL NOU CONTRACTE SOCIAL

En realitat, el nou contracte postindustrial en què es basa, per exemple, la
integració de les dones en el treball assalariat promou una igualtat de sexes
basada en una feminització de l’itinerari vital masculí, «en una alteració
substancial de l’estructura d’incentivació masculina» (Memòria socioeconòmica CESB, 2002, pàg. 149), donat que les polítiques d’igualtat salarial i els
drets socials d’ajuda a la dona es consideren —pel poc marge salarial en què
es «poden» moure les empreses contractants— contraproduents a l’hora
d’afavorir les oportunitats professionals de les dones.
Malgrat aquesta política tan «progressista», consistent en estendre la
precarietat laboral a tots els segments socials, per mitjà de la progressiva
feminització del treball (flexibilitat, salaris baixos, etc.), encara és possible
resseguir la discriminació de gènere en el predomini de les dones en ocupacions administratives i com a personal tècnic de serveis a la sanitat i l’educació, bàsicament, i —amb l’estancament de l’ocupació pública i l’extensió de la privada— en feines situades en els nivells inferiors de l’escala
salarial. S’observa també un elevat grau de feminització de l’ocupació a
temps parcial i de caràcter temporal, una forta rotació laboral (del 20%
sobre el total de dones assalariades, RLC 1998-2001) i un nombre més elevat de contractes acumulats a l’any. Les desigualtats de gènere són també
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notòries en quant a la protecció en cas d’atur ja que, segons l’ERMB, l’any
2000 un 80% de les dones aturades no rebia cap subsidi i el 20% restant
rebia, respecte a anys anteriors, quantitats inferiors per prestacions contributives o assistencials i, com no, en el fet que continuen desenvolupant
la major part del treball domèstic i de cura d’infants i avis.
Pel que respecta als treballadors immigrants, cridats a cobrir les mancances de mà d’obra en determinades ocupacions, qualificades i no qualificades, a reduir els desajustaments tant a nivell d’oferta/demanda com a
nivell territorial i a contribuir al manteniment del sistema públic mitjançant les seves contribucions a la Seguretat Social, constitueixen un dels
segments més precaritzats, situació que la seva intencionada reducció o
inexistència de drets afavoreix. D’aquest tema ens ocupem en un altre capítol de la segona part del llibre.
El consens i l’eficàcia que persegueix la Cambra de Comerç (2003), o la
cohesió social i la competitivitat que guien el Pacte Industrial de la RMB
(1997), del que òbviament queden exclosos «voluntàriament temes com el
salarial», impliquen, doncs, garantir un nivell de rendes mitjà-alt a un nucli
de la població (directius, gerents i tècnics alts de l’administració pública i
l’empresa) i que els costos de l’eficàcia i la competitivitat recaiguin sobre
la resta i, en especial, sobre les dones, joves i immigrants, que ocuparan els
segments inferiors en la divisió del treball, encara que amb una significativa tendència vers la seva generalització. Tornem així a formes de capitalisme «salvatge» (encara que el capitalisme sempre ho ha estat) pròpies dels
inicis de l’era industrial.
Es dóna així la paradoxa que una part important de les reivindicacions
formulades pels moviments contestataris en dècades anteriors (reducció
de la jornada laboral i increments salarials, major flexibilitat en el treball a
favor del temps propi, emancipació econòmica i sociopolítica de la dona,
altres formes d’implicació en la feina que permetessin majors dosis de creativitat i autonomia en contraposició al treball monòton i repetitiu característic del fordisme) han estat assumides i subvertides per l’empresa capitalista en benefici propi, tot mantenint l’estructura jeràrquica en
l’organització de la producció i una forta coacció salarial.
L’erosió dels salaris i la segmentació i precarització del treball són els
pilars d’un nou model de control social, polític i econòmic, que fragmenta i sotmet doblement els treballadors, doncs externalitza sobre aquests el
conflicte (confrontant i fent competir entre ells els segments precaritzats
de la força de treball en base a divisions de gènere, edat o procedència:
homes i dones, treballadors grans i joves, fixes i eventuals, autòctons i
immigrants, etc.), externalitzant de pas els costos econòmics i socials de la
reproducció (fent-los recaure sobre la població immigrada i les dones,
principalment, i erosionant les minses rendes acumulades pels treballadors al llarg dels anys).
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En definitiva, la precarització social és un mecanisme de gestió del conflicte, ja que trasllada la conflictivitat entre capital i treball als propis treballadors alhora que comporta una precarització de la capacitat d’articular
respostes col·lectives contra les noves formes d’explotació.

LES

NOVES CARES DE L’ EXCLUSIÓ SOCIAL

Si la segmentació, fragmentació i precarització són les característiques principals del mercat de treball a la RMB, a nivell de les rendes, la incertesa, l’erosió dels salaris i l’escassa cobertura en cas de desocupació, es tradueixen
en una accentuació de la dualització social. Alguns indicadors generals d’aquesta dualització, segons els darrers informes sobre la pobresa a Catalunya (Fundació Un Sol Món, Caixa de Catalunya, 2002 i 2003), mostren un
augment considerable del nombre de famílies i/o persones que viuen per
sota del llindar de la pobresa, passant d’un 14,3% de llars pobres el 1996 a
un 18,6% el 2000 (de 715.000 persones aproximadament a 1.181.700).
Aquest llindar, per al 2000, s’estableix en el 60% de la renda mitjana
(5.805,5 euros anuals). La RMB concentra més d’un 70% de la població amb
greus dificultats econòmiques, i el que resulta significatiu, segons el darrer
informe, és que en aquest període 1996-2000 no només augmenta la precarietat econòmica sinó que canvia la seva composició social.
Juntament amb l’elevada feminització de la pobresa, del seu impacte a
les llars amb persones que perceben pensions de jubilació o viduïtat que no
arriben al salari mínim interprofessional o on tots els membres estan desocupats, s’observa un fenomen emergent de llars on les persones que hi
viuen són joves que treballen, els working-poor, i això malgrat el paper de la
família com amortidor i l’elevat nombre de joves que viuen a casa dels pares
fins passats els 30, donat l’esforç econòmic que els suposa accedir a l’habitatge, el preu del qual s’ha incrementat un 25% més que els salaris mitjans
bruts. I, per altra banda, l’extensió de la pobresa relacionada amb l’arribada de la nova immigració: 4 de cada 10 immigrants no comunitaris es troba
en situació greu de pobresa.
La precarietat econòmica afecta, per tant, cada dia més a la població treballadora, sobretot en aquelles cases on només treballa una persona i amb
contracte temporal (44,4%) o a temps parcial (33%), però també on hi ha
dos salaris irregulars (12,6%); i, per categories socioprofessionals, sobretot
als treballadors no qualificats de la indústria i els serveis, amenaçant, però,
amb el risc de l’exclusió també als treballadors qualificats d’ambdós sectors.
Entre les persones perceptores de prestacions públiques, també la meitat es
troba en risc d’exclusió social.
Les dades contingudes a l’informe són molt eloqüents respecte als efectes que la desregulació laboral, el retall de les prestacions públiques i els
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preus de l’habitatge estan tenint sobre la precarització social, de la que
només escapen aquells que en la pràctica en són els seus gestors i principals beneficiaris.

ZONIFICACIONS

FLEXIBLES PER A LA SEGREGACIÓ

L‘expressió territorial d’aquesta polarització social tendeix a reproduir d’una manera extensiva el model centre-perifèria a escala metropolitana,
encara que les diferències són més accentuades a Barcelona. A la ciutat i a
la primera corona metropolitana hi ha el major nombre de llars sense cap
tipus d’ingrés, entorn el 20%, és menor la importància de les rendes procedents del treball i major la dependència de rendes públiques (fonamentalment pensions de jubilació i viduïtat); mentre que a la segona corona
metropolitana succeeix a la inversa, fenomen coherent amb l’increment de
l’ocupació fruit de la descentralització productiva i de l’emigració jove a la
zona. També s’observa que la mitjana de rendes és superior a Barcelona i
la segona corona que a la primera, conformada per municipis de població
obrera, el vell «cinturó vermell» de la Barcelona metropolitana, on la mitjana de rendes representa un 85,6% respecte a Barcelona ciutat (clar que
en aquest àmbit trobem els extrems del «ric» Sant Cugat i el «pobre» Sant
Adrià del Besòs).
Les desigualtats, però, es fan més paleses quan ens acostem a la cartografia social des d’altres àrees territorials d’anàlisi no tan àmplies. Un estudi de l’EMRB (Dades bàsiques de l’ERMB 2000, volum 5, 2003) fet sobre les
seccions censals, assenyala que més del 20% de la població major de 15 anys
pertany a categories socioeconòmiques baixes i resideix en els municipis
més poblats de la primera corona metropolitana: Badalona, l’Hospitalet de
Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en alguns
municipis del Llobregat i en la perifèria de les capitals comarcals més poblades de la RMB així com a bona part del districte de Nou Barris a Barcelona.
En aquesta zona predominen els obrers industrials i treballadors poc qualificats dels serveis amb una elevada taxa d’eventualitat i de rotació entre la
feina i l’atur. El menor nivell de renda es reflecteix en majors dificultats econòmiques, menor capacitat d’estalvi i nivells d’inversió molt baixos.
Un 15% de la població de rendes mitjanes-baixes, i que concentra les
seccions censals més envellides de les grans ciutats, resideix als districtes
de Nou Barris, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Martí i, molt especialment, Ciutat Vella, així com a l’Hospitalet. L’envelliment de la població
ve accentuat pel procés d’expulsió de gent jove a causa dels preus de l’habitatge, encara que aquestes zones estan acollint recentment part de la
immigració que arriba a la ciutat. En aquests districtes s’observa una elevada taxa d’inactivitat laboral, tant a conseqüència de l’edat com de les
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taxes d’atur, que superen la mitjana de la província de Barcelona. Per altra
banda, trobem també grups amb rendes mitjanes-baixes amb predomini de
treballadors industrials als municipis de grandària mitjana de la segona
corona i, entre la primera i la segona, joves procedents de Barcelona desplaçats per motius d’habitatge.
Respecte als grups socials amb rendes mitjanes-altes i altes, un primer
col·lectiu viu a municipis petits i està vinculat amb el sector agrari (són
empresaris o autònoms); el segon es localitza al centre de les grans ciutats,
a Barcelona (Eixample i Gràcia) i a Granollers, Mataró, Sabadell o Terrassa,
i està integrat per tècnics i personal administratiu del terciari i per moltes
dones grans que viuen soles; un tercer grup, que només representa el 5%
del total de seccions censals, està compost per gent jove que treballa en el
terciari com a empresaris amb assalariats, directors o gerents i que s’ha traslladat des de Barcelona ciutat al Garraf, Maresme i altres comarques que
ofereixen una millor «qualitat de vida».
Per últim, un 5,9% de la població major de 15 anys de categories socioeconòmiques i professionals altes, amb una forta presència al terciari avançat i al sector públic com a directors, gerents, empresaris, professionals i
tècnics alts, es concentra a Barcelona ciutat a barris com Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i, en menor mesura, l’Eixample, i a certes àrees d’alguns
municipis del Vallès Occidental, a bona part de Sant Cugat del Vallès o als
centres de Sabadell i Terrassa.
És evident, doncs, la segregació espacial en funció de les rendes: a nivell
territorial els barris i les zones més sanejades (no parlem de la qualitat dels
pisos, dels equipaments i serveis, etc.) són ocupades per les classes benestants, mentre que els treballadors es concentren a la perifèria de les ciutats
grans, a la primera corona i alguns barris del centre de Barcelona, la remodelació dels quals —amb la conseqüent pujada de preus— expulsa els seus
fills cap a municipis allunyats de la ciutat (el dia que s’emancipen, és clar).
Aquesta zonificació «dura» respon en part a un procés històric que coincideix amb les diferents migracions procedents d’altres parts de l’Estat
espanyol i, sobretot, les dels anys 60-70, que es van anar allotjant en els
barris dormitori que durant l’època del porciolisme van créixer a la perifèria barcelonina i als voltants de les ciutats industrials de la regió, en forma
de barraquisme vertical o mitjançant l’autoconstrucció. Alguns d’aquests
barris i ciutats conserven encara avui una forta composició obrera, malgrat
el cop que va suposar la crisi dels 70-80, i concentren a principis del segle
XXI les rendes més baixes de la RMB.
Però sobre aquests mateixos teixits socials i urbans apareixen altres
zonificacions de caràcter més «flexible», que responen sobretot a dos fenòmens diferenciats entre si però relacionats amb la mobilitat imposada pel
treball i les rendes: la dispersió i drenatge continu de la població des de
Barcelona i les ciutats més grans vers municipis més petits i allunyats de la
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metròpoli central, degut als preus de l’habitatge; i la nova immigració, per
a la qual es reserven, distribuïts per tota la regió metropolitana «els teixits
devaluats com a àrees d’acollida, evitant, però, que caiguin en una greu
degradació» (CESB, 2002, pàg. 140). Aquestes zonificacions flexibles no
tenen per què ser sempre les mateixes, segueixen la lògica d’una degradació induïda de l’entorn, dels habitatges i de l’espai i els equipaments
públics, que impulsen una part de la població resident a sortir dels barris
(comprant les empreses públicoprivades i les immobiliàries els pisos a baix
preu), per desprès procedir a una rehabilitació selectiva, afavorint un canvi en la composició social dels mateixos.
Mentrestant, la dualització social no ha fet més que créixer en els darrers
anys i la fragmentació que recorre els barris i els espais on venem la nostra
força de treball, a canvi d’un salari cada dia més miserable, és la garantia per
assegurar que aquesta dualització no es converteixi en conflicte; un conflicte capaç de posar en crisi les noves formes de submissió al treball assalariat, basades en l’amenaça de l’exclusió social, plantejant dispositius d’emancipació del xantatge econòmic i d’un ordre social que, sotmès a la
lògica de la valorització capitalista, suposa una guerra oberta i declarada
contra la vida humana.
Maia Deliri

6. Barcelona: marca registrada i
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Per a posicionar Barcelona en el mercat-món/món de mercat(s), s’està
recorrent a estratègies de màrqueting o mercadotècnia, procediments que
reflecteixen tota una sèrie de canvis socials que s’han instaurat amb el canvi de l’etapa fordista d’acumulació de capital cap a noves formes de producció i reproducció. En la mesura en què la mateixa ciutat ha esdevingut
una megamercaderia o ciutat hipermercat on l’espai es concep com una
mercaderia múltiple, apte per a consums varis i en especial de tipus simbòlic, el city-marketing entra de ple en la planificació urbanística i en la política dels poders locals.
El màrqueting, tant en la seva variant purament comercial com en la
política, parteix d’una estratègia que consisteix bàsicament en una inversió
de la publicitat tradicional. Mentre en el passat el que predominava era la
recerca de consumidors per a mercaderies ja fetes i el consum servia en
gran part per a la reproducció del treballador, la mercadotècnia actual marca el que anomenen «el valor únic» del producte; és a dir, destacar la «virtut» més rellevant del mateix per aconseguir el major impacte i una resposta òptima, investigant «abans» el que el consumidor «desitja» o, en el cas del
màrqueting polític, les «esperances» de la gent, i tot això mitjançant enquestes, sondejos, etc. D’aquesta manera, el màrqueting produeix i modela les
necessitats que pretén satisfer, convertint el consum en una fi per ell
mateix, de tal manera que avui dia treballar per a consumir i l’acte de consumir apareixen ja com la manera més natural de situar-se en societat.
Aquesta visió omet un tret fonamental de la societat de mercat que consisteix precisament en el doble caràcter de la mercaderia: el valor d’ús que
té per a un comprador privat (aïllat i separat de mitjans de producció i obligat a satisfer les seves necessitats en un mercat) i el valor de canvi que té
en moneda dura per al venedor. Abans de poder consumir els productes,
el consumidor no té cap altra possibilitat de convèncer-se de la utilitat del
producte que mitjançant una «promesa de valor d’ús» que li fa el venedor.
Aquesta promesa es basa essencialment en l’«aparença» que el
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fabricant/venedor li ha donat, i és allà on comença tot un procés d’estetització, una escenificació estètica del valor d’ús. L’«estètica de la mercaderia»
augmenta la separació de l’aparença, la separació de la imatge, del cos físic
del producte que sovint ja no existeix com a tal (per exemple, els audiovisuals). En la mesura en què l’estètica de la mercaderia es val de la dimensió social (valors simbòlics com l’estatus, etc.) dels valors d’ús com a principal element d’atracció, aquests valors d’ús només es poden articular en
forma de [desig d’una(s)] mercaderia(es). Això no exclou que hi hagi altres
necessitats, però aquestes no tenen cap valor, donat que no apareixen com
a demanda monetària. L’ideal de l’estètica de la mercaderia seria llavors
oferir un mínim acceptable d’un valor d’ús, associat i envoltat amb un
màxim d’aparença seductora, que a través d’un procés d’empatia amb els
desitjos i els sentiments dels consumidors hauria de ser el més contundent
possible. D’aquesta manera, la propaganda capitalista de mercaderies funciona alhora com a propaganda a favor de la producció capitalista de mercaderies, i els aspectes promocionals acaben per cobrir gairebé tots els
àmbits i relacions socials.
En el cas de la mercadotècnia per a ciutats, que és el que aquí ens preocupa, cal considerar, a més, alguns elements específics, tenint en compte
que les institucions com l’Ajuntament tenen a veure amb varis interlocutors/clients: les empreses que es vol atraure per a què inverteixin; els ciutadans que han de votar-los la propera vegada i dels quals reben la legitimació, i als quals cal «preparar» per adaptar-se a les noves exigències; i, en
el cas especial de Barcelona, milers de turistes/visitants que sustenten una
part important de l’economia local.
La mercadotècnia, en la seva funció de caçadora de desitjos i fàbrica de
remodelació mercantil —i, per tant, també productora dels mateixos—, se
serveix llavors, en el marc de la planificació estratègica, del que els seus promotors acostumen a anomenar la «comunicació», un concepte del qual desapareix qualsevol intencionalitat, convertint-la en quelcom general, neutral,
desitjat per tots i dut a terme en condicions d’igualtat. Amb aquesta estratègia es vol aconseguir tant a nivell intern —a l’hora de presentar els seus
objectius a un públic més ampli— la «participació» i la implicació activa de
tots els agents socials que ells considerin importants (les «forces vives»), així
com dotar-se també dels mitjans adequats per a què, durant i després del
procés, es propagui el més àmpliament possible el missatge dels nous temps.
Fou ja durant la preparació dels Jocs Olímpics del 92, quan diversos
actors de la ciutat, llavors coordinats pel Comitè Organitzador de les Olimpíades de Barcelona (COOB), iniciaren la preparació de la projecció internacional de l’esdeveniment i començaren a crear la imatge de Barcelona.
Es tractava d’una gran tasca de semantització als mitjans de comunicació
nacionals i internacionals, a través del bombardeig amb missatges que van
girar al voltant d’alguns eixos que a continuació desenvoluparem.

Barcelona marca registrada i banderí del ciutadanisme

85

Per a difondre dins i fora la imatge de Barcelona és imprescindible recórrer i fabricar prèviament el mite de construir un model propi i diferenciat
de ciutat, una representació a la qual s’avé precisament el segell de Barcelona, marca registrada. Malgrat això, la imatge està falsejada darrera l’aparença de l’èxit; Barcelona presenta excessives debilitats i està exposada a
amenaces com es reconeix, fins i tot, al Pla Estratègic Metropolità de 2003.
En una subcomissió d’estratègia, denominada de manera genèrica «Atraure
talent», es ressalta que «no tenim un bon nivell com a ciutat innovadora,
[...] i cal reconèixer la seva poca capacitat de competir amb les metròpolis
del nord i del centre d’Europa». Un balanç que, basant-se en un estudi de
Michael Parkinson sobre les ciutats més competitives d’Europa publicat per
l’European Institute for Urban Affairs, acaba reconeixent que «l’èxit del
model Barcelona és degut als seus resultats en el camp del reconeixement
urbà. La seva fortalesa es troba en l’àmbit de les infraestructures físiques, la
gestió de projectes de prestigi, la qualitat de l’arquitectura, el centre històric, la potència dels experts en disseny, la seva cultura, les connexions internacionals i el seu sofisticat sistema de planejament urbà».

MARQUES REGISTRADES A LA CARTA
(CIUTADANS, EMPRESES I TURISTES)
No és cap secret i molt menys per al màrqueting urbà, que per ella mateixa
l’arquitectura ja és equiparable a qualsevol mitjà de comunicació des del
punt de vista semiòtic. Així doncs, es va triar en primer lloc «la imatge d’una
ciutat “revitalitzada”», per a la qual es va utilitzar la construcció (en sentit
físic) com a símbol (per exemple, «Barcelona posa’t guapa»), presentant la
frenètica activitat constructora com un procés quasi natural, sense actors
concrets, i com alguna cosa inevitable lligada al «progrés». Amb certes semblances amb les campanyes institucionals referents a l’ingrés al Mercat Comú
i a l’OTAN, el progrés apareixia també com un valor afegit inqüestionable
que semblava sadollar la set tant de les elits de pertànyer per fi a l’Europa
«civilitzada» com l’anhel dels sectors socials menys afavorits de millorar les
seves fonts d’ingressos i de veure establert un Estat social a l’estil nord-europeu. Com a les campanyes anteriors no faltava tampoc en aquest cas la persistent insistència que es tractava d’un «oportunitat única» que no es podia
deixar passar. Del contrari, l’adveniment d’un desastre social planejava com
una ombra en el rerefons, sense ésser explotat encara amb plenitud; és a dir,
que la por com a arma era relegada encara a un estat de latència.
Aquest discurs de la «vitalitat», la base de la qual no era altra que el binomi vida/vitalitat = mercat/negoci («Barcelona: la botiga més gran del món»),
pressuposava que la transformació de certes àrees urbanes en espais comercials i/o pur decorat per a revistes d’arquitectes i fullets turístics comporta-
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ria l’eliminació d’una vitalitat ja existent que s’expressava de múltiples formes en la vida dels barris.
Aquesta «construcció d’una imatge de marca de la ciutat» a través del
nou urbanisme, mitjançant els mateixos mitjans de les institucions (per
exemple la revista Barcelona) i amb el suport actiu de tots els media nacionals i internacionals, va donar per fi els seus primers resultats: el 1990 la
ciutat va rebre el Premi Príncep de Gal·les de Disseny Urbà, atorgat per la
Universitat de Harvard; i el 1992 l’Estadi Municipal d’Esports de Badalona
obtingué un premi d’arquitectura europea. El 1999, el RIBA —col·legi britànic d’arquitectes— atorgà el seu premi a la ciutat (per primera vegada,
fins ara sempre havia estat concedit a arquitectes) pel seu «compromís amb
l’urbanisme», incloent-hi la «combinació d’espectaculars projectes urbans
i de millores de petita escala a places i carrers» (Wintour, Thorpe, 1999).
Es destacaven així tant les operacions de petita dimensió, els espais
públics, com els grans projectes urbans estratègics.
Per la seva banda, determinats espais van ser utilitzats com a símbol d’una ciutat ja «revitalitzada» (per exemple diverses places —les Rambles, plaça Real, plaça del Pi—, la renovació de façanes i de certs edificis històrics
—plaça de la Catedral i en general certes zones del barri gòtic—, el modernisme de l’Eixample i les obres de Gaudí). Cal destacar aquí la importància
dels centres històrics com a espais simbòlics de representació cultural
(dominant), simbolitzant la continuïtat del procés històric urbà, la continuïtat dels poders successivament establerts, materialitzats a través d’edificis històrics com catedrals, palaus, llotges, edificis d’administració, etc.
Al mateix temps es va procedir a una «neteja» d’àmplies zones del Raval,
estigmatitzat com a barri «perillós» i abandonat a la seva sort durant decennis, i on —donat el grau de degradació dels edificis— els resultà fàcil justificar la seva actuació amb eslògans de l’estil «Al Raval entra el sol», que
més tard fou completat amb allò de «La cultura entra al Raval», en instal·lar
allà tot el complex museístic del MACBA i del CCCB. Obres diverses «de
prestigi» amb la firma de creadors de fama internacional, unida a una insistent propaganda de les institucions a través d’exposicions i publicacions,
i a la publicitat encoberta dels mitjans de comunicació que no es van cansar de forjar i transmetre la bona imatge que es tenia a l’estranger de Barcelona. D’aquesta manera aconseguiren convèncer molta gent no només
de visitar els nous espais, acudint en ramats, sinó a acceptar-los com alguna cosa seva. Però ja llavors es van sentir les primeres veus crítiques, indicant el sense sentit de moltes places dures, que inclús va comportar que
CiU, en l’oposició municipal, triés «la ciutat de la gent contra la ciutat de
les pedres» com un dels seus lemes a la campanya electoral de 1998.
Tampoc és nou que, a banda de la propaganda insistent, els grans esdeveniments culturals i esportius es prestin fàcilment a il·lusionar molta gent
i a crear sentiments de comunitat, a través dels quals es poden vehicular
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altres fins i objectius. Ja abans del macroesdeveniment del 92, Barcelona
tenia —potser més que altres ciutats— el terreny abonat per a què al final
fos possible l’apoteosi popular al voltant dels Jocs Olímpics. La «generació
d’un fort sentiment de patriotisme de ciutat», elevant la revitalització de la
ciutat al rang d’empresa col·lectiva («Barcelona és de tots», «Gent d’equip»,
«Objectiu de tots», etc.), es presentava llavors com a condició necessària
per a l’adjudicació dels Jocs Olímpics, la realització dels projectes urbanístics i, alhora, com a base per a futures empreses.
En aquest propòsit s’instrumentalitza, en primer lloc, l’apel·lació a
una memòria col·lectiva mitjançant una insistent repetició a tots els mitjans i en totes les ocasions possibles de la seqüència «Exposició Universal 1888, Exposició Universal 1929, Jocs Olímpics 1992», els tres grans
esdeveniments de caràcter internacional que ha organitzat la ciutat en
aquests més de cent anys: la imatge d’una ciutat creixent al ritme de
grans empreses col·lectives. Tampoc es descuida aquesta mena de «localpatriotisme» que s’associa, almenys en part de la població, al FC Barcelona, com un dels clubs de futbol amb més socis en el món i que, a més,
va guanyar la Lliga el 1991. I al capdavall, el patriotisme d’aquesta altra
«comunitat imaginària» que és el nacionalisme català que té a Barcelona
la seva «capital imaginària».
Tenint en compte el gran èxit que fou pels seus promotors l’esdeveniment olímpic, hem d’evitar caure en explicacions simplistes sobre la força
manipuladora dels media i altres arguments similars. Per suposat que va
haver-hi tot un aparat de mercadotècnia, inclús amb les seves expressions
més sublims, com crear diversos fetitxes tangibles i vendibles com va ser el
Cobi, concentració i materialització de tots els missatges diversos. Aquest
animaló, creat pel dissenyador de moda, Mariscal (que també ha dissenyat
el logotip per la candidatura olímpica de Madrid), fou la mascota de Barcelona’92 i va esdevenir una mena de gosset d’atura amb el qual ens havíem d’encaterinar. La seva funció era facilitar processos d’identificació i
aconseguir, al mateix temps, la transmissió de missatges festius, euforitzants, subjectius. Com altres símbols, fou sotmès a un ampli procés de
marxandatge i més tard fou utilitzat també pel Ministeri de Cultura per
promoure la lectura. Els ingressos totals del programa de patrocini i llicenciataris van ser d’uns 535 milions de dòlars, molt més que a Los Angeles i a Seül, que havien aconseguit “únicament” 280 i 275 milions de dòlars
respectivament (COOB’92, 1993). El disseny reforçava així l’argument de
la capacitat de Barcelona per combinar la creativitat amb la competència
industrial i professional, precisament allò que era indispensable per a
situar-se en el nou mapa competitiu de l’Europa moderna.
Per la insistència amb que es fa referència a aquest Model Barcelona
tant en el discurs oficial com a la premsa estrangera i a diverses anàlisis acadèmiques, es pot parlar ja del «mite del 92» que, a més —i com una més de
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les seves falsedats—, es pretén únic, especialment en el que es refereix al
grau de cohesió social aconseguit.
Però la marca Barcelona havia d’interessar també al món empresarial i
inversor. Per a vendre la ciutat de Barcelona com punt d’atracció per nous
capitals s’exposen, en general, els següents avantatges (per aquest ordre):
a) la situació geogràfica de Barcelona com a port del sud cap als nous mercats emergents al Magrib i a tota la zona sud de la Mediterrània, inclús com
a pont pel mercat llatinoamericà per la seva proximitat cultural; b) una
infraestructura de transport completa; c) una economia dinàmica amb
creixement sostenible; d) un mercat de 40 milions de consumidors (Estat
espanyol); e) grans projectes de futur; f) inversió estrangera reeixida; g)
orientació cap al futur; h) recursos humans preparats pel futur (gran ètica
de responsabilitat, elevada productivitat, caràcter procliu a la innovació i
la creativitat); i) cooperació públicoprivado única; j) excel·lent qualitat de
vida (primera ciutat d’Europa en clima, sol, platja, oferta cultural i d’oci,
escoles internacionals, sistema mèdic accessible i modern, etc.).
Per a això, els propagandistes de Barcelona no es cansen de difondre les
diverses enquestes favorables que situen Barcelona en un bon lloc en el rànquing europeu. En la propagació del missatge en el món empresarial i polític
s’aprofità la imatge creada al voltant del 92, que va proporcionar, no només
l’atenció de tots els mitjans de comunicació del món (i, com a novetat, la difusió per internet), sinó també els suficients contactes internacionals i accessos
als ambients empresarials i acadèmics que els van servir també com multiplicadors. Ja abans de les Olimpíades, el llavors alcalde Maragall va presidir
diversos òrgans de col·laboració de ciutats a nivell europeu, i el seu successor Clos no s’ha quedat enrere i inclús ha pujat l’escalafó a organitzacions
internacionals. Un sense fi de conferències a nivell internacional, però especialment a Llatinoamèrica, els van ajudar a inflamar-se d’orgull local: a això
han contribuït des de publicacions editades pel Banc Mundial (Borja, 1995) a
informes redactats per Jordi Borja i Manuel Castells per la Conferència Hàbitat II (Estambul), o l’assessoria en grans projectes urbans (Puerto Madero, el
nou passeig marítim de Buenos Aires, per exemple) i en plans estratègics per
altres ciutats. Entre aquests darrers destaquen els de Brasil: Rió (Rió Cidade i
Favela Barrio, Sao Paulo), l’Eix Tamanduatehy a l’àrea ABC de Sao Paulo, Porto Alegre (Proyecto Capital); Uruguai: Montevideo (un pla estratègic lligat a
la descentralització veïnal); Mèxic (DF); Bolívia (Bogotà); i Argentina: un projecte d’un centre cívic a Santiago i un pla urbà a Buenos Aires consistent en
la conversió dels eixos de les vies del ferrocarril en eixos urbans.
En aquest context és il·lustratiu el rol de l’empresa TUBSA (Tecnologies
Urbanes de Barcelona, SA), fundada el 1989 per l’Ajuntament de Barcelona
i vàries empreses privades i que seria privatitzada posteriorment. Col·laboren amb aquesta Barcelona Regional i l’Institut Geogràfic Nacional, i compta entre les seves empreses associades amb una notòria presència de la con-
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certació públicoprivada1. Actualment entre els seus projectes a Barcelona
destaquen l’estudi del sistema de ferrocarril a Sagrera (AVE i estació intermodal), un altre al Front Marítim de l’àrea del riu Besòs, i també un sobre la
modernització i l’actualització del Registre de la Propietat. A Llatinoamèrica,
entre els seus encàrrecs estan els estudis sobre privatització de plantes de
reciclatge d’aigües residuals industrials a Monterrey i a Ciutat Vallejo (Mèxic)
—sent el seu el client el Banc Mundial—, o un masterplan pel desenvolupament urbà del centre de Santa Ana i l’àrea metropolitana de Sonsonate (El
Salvador), sent el seu client el Banc Internacional pel Desenvolupament.
El propòsit d’aquesta i altres empreses, com consta en la carta de presentació del Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà
(CIDEU), auspiciat pel Pla Estratègic, està en accentuar la imatge i la presència de Barcelona a uns mercats —els de Llatinoamèrica— dels quals tradicionalment s’estava allunyant; i fomentar la participació de les empreses
de la RMB en els nous mercats urbans americans, així com «contribuir a les
polítiques de cooperació pel desenvolupament» d’aquests països impulsats per organitzacions internacionals (Banco Interamericano de Desarrollo) i espanyoles (AECI). Malgrat això, aquesta venda de la marca Barcelona també topa amb fracassos, doncs «malauradament, no va reeixir un
projecte important per a Barcelona —que comptava amb el suport del Banco Interamericano— que hauria consolidat el seu lideratge i el seu posicionament tant davant d’Amèrica Llatina com de l’Europa comunitària. Es
tractava del Ceprele» (Francesc Santacana i Martorell, coordinador general
de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona).
Un tercer grup de clientela al qual s’havia de convèncer dels avantatges
de Barcelona el constitueix el turisme que en part s’inclou en el grup tractat abans.
A les estadístiques oficials es distingeix entre dos grans grups de turistes:
el turisme de congressos i convencions, per una banda, i el turisme que ve per
disfrutar de les ofertes naturals, d’oci i de cultura de la ciutat i del seu entorn,
per l’altra. Aquest darrer grup es pot dividir en diversos subgrups (turisme de
creuers, de cap de setmana, interior/exterior, de baixa/alta qualitat, etc.), però
el tret comú és que tots han de venir a la ciutat per gastar allà els seus diners
i alimentar d’aquesta manera el desitjat creixement econòmic.
En aquest cas, la propaganda oficial ho tenia més senzill, donat que fa
dècades ja que el país sencer i especialment les seves costes mediterrànies
són el lloc preferit per milions de persones cada estiu. El que faltava era
desviar almenys una part d’aquesta massa cap a la ciutat i oferir-los les
infraestructures «adequades» (hotels, port antic) per a què es quedessin
almenys durant uns dies (xifres del 2003: Costa Brava, 37,7% dels turistes
a Catalunya i 45% de pernoctaments; Barcelona, 30% de turistes i 22% de
pernoctaments; El País, 27/1/2004). També en aquest cas les Olimpíades
del 92 van constituir per elles mateixes un gran pol d’atracció inclús pel
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turista més aferrissat a la platja i a les borratxeres de Lloret i Calella, que
podia desplaçar-se uns dies a la ciutat per participar a la gran «festa».
L’Administració local no va estalviar despeses per oferir-los uns espectacles
culturals que des de llavors no han parat de créixer i que, per la seva afluència
massiva, van servir per convèncer fins al més recalcitrant empresari d’hostaleria de la importància d’invertir en el centre de Barcelona, antany evitat per la
seva «perillositat» i per la poca clientela solvent. Se sobreentén que abans calia
fer una «neteja» general d’establiments i persones potencialment «molestes».
Segons les planificacions oficials no es contemplava, almenys més enllà
de les dates de les Olimpíades, quedar-se amb el turisme de «baixa» qualitat
(qualificació que de fet només apunta a la poca capacitat de despesa), sinó
promocionar-ne un d’alta qualitat pel seu caràcter més solvent i potser
menys procliu a alteracions de l’ordre públic. Per atraure aquest públic més
selecte es va promocionar, per una banda, no només la imatge de modernitat per mitjà de les obres arquitectòniques noves, sinó també —i vist en
número de visitants, molt més encara— el llegat arquitectònic del passat: el
modernisme amb les obres emblemàtiques de Gaudí i el centre històric (un
dels més grans d’Europa). Una atracció addicional foren, després de les
Olimpíades, els centres culturals com el MACBA i el CCCB, i tota una sèrie
de nous museus que no es van poder acabar fins la data «màgica»; i, en
general, una ampliació contundent del mercat cultural amb grans esdeveniments com l’any Gaudí, l’any del disseny i ara l’any Dalí. Tampoc faltaven,
per suposat, els arxiconeguts tòpics sobre el caràcter especialment acollidor
dels catalans i els barcelonins en especial, el seu gust per la bona vida, el
seu fervor festiu i, pels més inclinats a aventures amoroses, també alguna
al·lusió a la facilitat per lligar en aquesta ciutat tan oberta (vídeo promocional dels Jocs Olímpics, però també el 1998 a Barcelona, núm. 8).

LIQUIDACIONS:

EL CIUTADÀ , PATRIOTA DE L’ ORDRE LOCAL

Un cop apagats els focs d’artifici dels Jocs Olímpics i amb la ressaca d’un
empitjorament econòmic just després, les institucions es van veure en la
necessitat d’oferir aquest just mínim valor d’ús que feia falta per a què la
imatge de «millor ciutat del món» no perdés tota la credibilitat. Per cert,
ganes no faltaven de perllongar el passat cap al futur. D’això va donar compte el llavors alcalde Maragall ficant-se de peus a la galleda amb la seva idea
d’organitzar una Exposició Universal a la ciutat i, com que això no era possible, l’invent del Fòrum de les Cultures.
Amb la posada en marxa d’un Pla de Serveis Socials es plantejava la millor
manera de fer front, amb els recursos disponibles, a les situacions cada cop
més visibles de desigualtat social més extrema. Els grans projectes urbanístics en marxa buscaven amb menor afany la complicitat general de la ciuta-
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dania i es mantenien per un temps en un nivell més discret. L’èmfasi es posava de manera creixent més en la gestió que en la política («Més i millors serveis», «La informació a l’abast de tothom»), en l’eficàcia més que en la justícia («L’Administració més a prop dels ciutadans»). Els agents privats van
passar a ser els autèntics motors i visiblement únics protagonistes del desenvolupament urbà a l’engròs (per exemple, el projecte Barça 2000).
En aquest context, la propaganda oficial es delectà més amb les petites
millores d’altres infraestructures urbanes com parcs, carril bici, metro, residències per a gent gran, biblioteques de barri, mercats, dipòsits d’aigües
fluvials i pisos per a joves. Això es va intentar concentrar en el «Barcelona
és la gent», «Barcelona i tu, cada dia millor». El denominador comú de tots
aquests missatges era, per una banda, ressaltar com es viu de bé a la ciutat,
sense necessitat a vegades d’aportar cap prova evident («Barcelona no es
pot explicar, s’ha de viure»); i, per l’altra, dotar d’uns adjectius al suposat
benestar que acompanyaven gairebé totes les enunciacions: «ecològic, verd,
recuperat, renovat», com a garantia d’un progrés imparable, i per respondre, a més, d’aquesta manera també a una creixent sensibilitat de parts de
la població per temes mediambientals. Això s’accentua sobretot a partir de
1998, quan van haver de reaccionar davant d’un creixent moviment veïnal i
d’ocupacions de cases, que reclamava cada vegada amb més insistència el
compliment de velles promeses de millorament de les infraestructures en
els seus respectius barris o simplement es prenia el que els feia falta.
Ja en el 92, amb la guerra dels Balcans, es va llançar el «Sarajevo, onzè
districte de Barcelona», responent així a una mena d’onada de solidaritat
amb Bòsnia, que fou l’origen de l’actual «Barcelona solidària» juntament
amb l’espectacle de la joventut solidària amb l’anomenat Tercer Món,
expressat amb la campanya del 0,7% del PIB. Ja el 1994 s’inicià el Programa Barcelona Solidària amb l’objectiu de contribuir a la «cooperació al desenvolupament i a l’ajut humanitari amb els països més desfavorits i fomentar, així, la solidaritat ciutadana en el tocant als desequilibris a nivell
internacional». A través d’aquest programa, l’Ajuntament de Barcelona
canalitza el 0,7% dels impostos majoritàriament cap a les ONG, però també cap als districtes i sectors municipals que presenten propostes sobre els
temes objecte del programa. La consignació pressupostària el 2002 fou de
3.944.187,95 euros, mentre que el 1994 només fou de 2.335.094,5 euros.
Malgrat això, i com expressa una de les col·laboradores del Pla Estratègic,
especialitzada en la col·laboració entre empreses, institucions i ONG, el procediment de la mercadotècnia en aquest àmbit respon a què «el consumidor
español será cada vez más escéptico y desleal, es decir cada vez será más difícil de convencerle de las ventajas de una oferta. En este marco “la búsqueda
de valor añadido a través de nuevos valores” acorde con los del propio consumidor y búsqueda de atributos éticos a los productos dará una ventaja competitiva a aquellas empresas que realicen un posicionamiento por valores.
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[...] Realizar este tipo de proyectos es un elemento claro de diferenciación
frente a la competencia» (www.sector3.net). Poc a poc la propaganda anava
adaptant-se als desfavorits que podien posar en perill la tan adorada imatge
de cohesió social. Això no va impedir que cada vegada se sentissin més veus
discordants. La resposta: el naixement del «civisme» com a gran lema per a
restablir l’ordre (simbòlic) en una ciutat cada cop més fragmentada socialment, amb comportaments al·legals en augment (colar-se al metro, manifestar-se sense permís, ocupacions d’esglésies i d’altres llocs per part d’immigrants, etc.). D’altra banda, els administradors de la ciutat se sentien en certa
manera víctimes del seu propi èxit olímpic. La massiva afluència d’un turisme
de masses i el consegüent deteriorament de certs factors ambientals, relacionats amb la reconversió del centre històric en parc d’atraccions, van provocar
la ira del part del veïnat i van servir de pretext per intentar «educar» la gent a
nivell simbòlic i amb la porra a la mà a nivell real.
Tant a les campanyes per a què els ciutadans denunciessin les cases ocupades de manera «silenciosa», per a què posessin de la seva part en la neteja dels carrers i que ajudessin a un món més ecològic separant la brossa,
viatjant en bici o en transport públic; com en les campanyes per a què fessin ús de les meravelloses instal·lacions culturals, per a què paguessin el
bitllet del metro o per a què organitzessin ells mateixos esdeveniments
«participatius» com el Barnatresc 2000, sempre es tractava de «moure’s
amb civisme» i de «participar» d’alguna manera.
Com a mitjà per la transmissió dels missatges es van fer servir, a part d’una infinitat d’institucions públiques (universitats, Generalitat) i privades
(fundacions) i empreses de tota mena, la revista Barcelona informació —que
arriba gratuïtament a totes les persones empadronades a la ciutat—, la revista Barcelona cultura, el nou canal local de televisió BTV —amb una àmplia
programació específicament «cultural»—, les noves pàgines web amb els
subapartats pel turisme, el món dels negocis (Barcelonaactiva, Barcelonanetaactiva, Infopime) i diverses pàgines enllaçades sobre els grans eixos de la
cultura (canalcultura, Institut de cultura, Forum2004), els nous negocis en
el districte 22@ (Porta22) i les noves tecnologies a promocionar (medCiències). També cal mencionar intervencions precises a la festa major de la ciutat, la Mercè, i les diverses campanyes publicitàries a través de tanques amb
el lema de la famosa «B» que apareix fins en la sopa («Fem-ho B», etc.).
Conforme s’ha anat perfilant el que havia de ser el proper macroesdeveniment, el Fòrum 2004, més s’introduïen elements en la propaganda oficial:
una apologia de les noves tecnologies (per suposat, totes elles, «ecològiques»), com a garantia del futur de la ciutat, i la meravella de les noves edificacions i espais, respecte a les que es van seguir més o menys el procediment
descrit en relació als Jocs Olímpics: avantguardisme i monumentalisme en
l’arquitectura com a signes de modernitat, i intents d’implicació directa via
visites organitzades a cada etapa de construcció, intents d’involucrar la
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«societat civil» com a col·laboradores (per exemple, voluntaris) o com a socis
«adherits», i la implicació sense precedents de grans empreses promotores
(Telefónica, etc.) que s’encarregarien de fer arribar el missatge del nou esdeveniment a l’últim racó del món, posant el logotip de les dues mans en qualsevol publicitat dels seus productes respectius.
Però com a tema transversal es va portar de nou a col·lació la famosa «participació ciutadana»: l’objectiu era projectar Barcelona com una ciutat «participativa», fer d’aquesta el seu «tret distintiu», model de «democràcia participativa, com complement i aprofundiment de la democràcia representativa».
Amb aquesta fi s’està involucrant tota una xarxa d’associacions en la «corresponsabilitat» per l’administració de la ciutat i per potenciar-la a nivell internacional com interlocutora de primera. Institucions com el CIDOB, la Casa
d’Àsia o l’Institut Europeu de la Mediterrània, per una banda, i tota la gamma
d’ONG al voltant del programa Barcelona Solidària, per l’altra, seran els instruments per penetrar en els «nous mercats» sota la consigna de l’«ajut humanitari», establir noves xarxes d’influència i crear noves aliances.
A partir de maig de 2004 es preveu ja l’acollida d’una nova organització
mundial de ciutats. A nivell intern es va elaborar un procés gradual —sota els
auspicis de la Fundació Jaume Bofill i la Direcció de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Barcelona—, l’objectiu del qual és l’articulació d’un procés de debat i reflexió amb l’objectiu de formalitzar el nou model participatiu. En aquest sentit, la ciutat es dotà el 1986 d’unes Normes Reguladores de
la Participació Ciutadana, per després, des de juny de 2001 fins novembre de
2002, organitzar el Primer Congrés de les Associacions de Barcelona, on es
va debatre amb més 100 associacions sobre «Les noves normes de participació ciutadana». Per tenir una idea mínima de l’esperit que planava per aquest
congrés, només citar algunes conclusions i la mateixa metodologia:
Les associacions han d’abandonar la «cultura de la subvenció» i practicar
la «cultura del contracte». Cal trobar la connexió d’interessos que afavoreixi
una «relació comercial» eficaç. És necessari buscar i estudiar noves fórmules
de finançament: la relació amb les empreses, el treball en xarxa, l’economia
d’escala o la banca ètica entre d’altres. Les associacions han de saber què és
el que volen escoltar les empreses i com exposar-ho per arribar a una col·laboració mútua. És a dir, quan busquen finançament han d’explicar bé què és el
que fan, han de saber comunicar-se. D’altra banda, però, per fer campanyes
s’han de tenir diners”.

I per aconseguir els tan esperats recursos s’ha de recórrer al màrqueting associatiu:
Màrqueting no equival a venda. Màrqueting és la ciència de l’intercanvi. El
màrqueting comença en la planificació. Per apropar-nos a ciutadans/nes sen-
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sibles als nostres serveis i activitats hem d’invertir en comunicació, tenint clar
quin és el nostre missatge i el nostre públic objectiu. Les entitats necessitem
recursos per aplicar tot l’instrumental que el màrqueting posa al nostre servei:
recursos formatius, informatius, documentals,… Les associacions tenen un
capital humà molt important que les administracions i les empreses no tenen,
compten amb voluntariat i poden cedir personal per desenvolupar programes
específics.2

A part d’iniciar tot el procés amb uns estudis d’»experts» i unes reflexions per part de l’Ajuntament, els resultats dels quals van ser el punt d’arrencada i el marc de tot el procés posterior, el va seguir una primera ronda de reunions amb més de 60 representants associatius i 15 experts en el
camp universitari, associatiu i municipal, organitzada per la Fundació Jaume Bofill. Després es va amplificar fins implicar els districtes municipals i
un públic més ampli a través d’una pàgina web específica.
La fi del procés el va marcar la constitució del Consell de la Ciutat, «el
màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament», el primer trimestre de 2004. La seva estrena es va produir amb l’aprovació inicial del
Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 (PAM).
Sense entrar ara en l’esquema concret de la constitució del Consell ni en
el seu funcionament (veure pel que fa això el capítol 13), cal destacar almenys
un punt que ja per ell mateix indica el caràcter de pur simulacre: en el que es
refereix a possibles consultes populars o referèndums per instància ciutadana, s’exposa que aquests només es poden dur a terme després d’una discussió i aprovació prèvia en el Consell: «i en cap cas podran tractar sobre tributs
i l’establiment dels preus públics» («Criteris de les normes reguladores de la
participació ciutadana», document definitiu d’abril de 2002).
El client preferit de l’Administració en aquest procés «participatiu» el
constitueix l’anomenat «tercer sector»; és a dir, totes les organitzacions no
lucratives, associacions i fundacions amb les següents característiques:
entitats que presten un «servei» a la societat, conegudes també com organitzacions socials, organitzacions de voluntariat, entitats sense ànim de
lucre i organitzacions no governamentals, separades de les administracions públiques:

A la ciutat de Barcelona, es calcula que l’Economia Social proporciona
entre 85.000 i 90.000 llocs de treball, que suposen al voltant del 10% dels llocs
de treball assalariats a la ciutat, el que segons l’Enquesta de Població Activa
de l’any 2000, representa el 15% de la població activa.
L’any 2000 hi havia 1.550 fundacions actives a Catalunya, el 75% en l’Àrea
Metropolitana. Només el Barcelonès concentra més de la meitat de les fundacions catalanes. L’àmbit metropolità concentra el 83% de les fundacions científiques i el 77% de les fundacions culturals. A Barcelona hi ha la seu de la multi-
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nacional social Intermón, que pren l’expressió jurídica de fundació i és considerada una de les ONG més importants d’Espanya i d’Europa. Una altra de les
grans institucions socials amb seu a la ciutat és Creu Roja Catalunya. Encara
que les activitats d’aquestes organitzacions es desenvolupin en altres indrets, és
a Barcelona on hi ha les oficines centrals i on es prenen les decisions estratègiques.
Les fundacions d’empreses que realitzen accions de patrocini acostumen a
ubicar-se a la ciutat de Barcelona. Alguns exemples són la Fundació Aigües de
Barcelona o la Fundació Gas Natural. Nou de les deu principals fundacions catalanes per pressupost tenen la seu a la ciutat de Barcelona. L’any 2000, elles soles
gestionaven més de 89.000 milions de pessetes.

És en aquest sector, juntament amb el món de la cultura, on els poders
locals esperen trobar els seus aliats en la «societat civil» pels seus projectes
de ciutat pantalla, meitat supermercat i meitat camp d’internament per
cossos no valoritzables pel gran mercat.
H. Pedraforca

Notes
1. Asociación Española de Empresas de Tráfico (AETRAF), Companyies Associades de
Serveis Tècnics, S.A. (CAST), Consultores Europeos Asociados, S.A. (CEASA), Control
Mantenimiento e Instrumentación, S.A. (CMI), Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
S.A, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC-Medio Ambiente), Grupo
Europroject, ICB, S.A., Multibarter, S.A. (Grupo Banco Sabadell), Recuperación de
Energía, S.A. (RESA), Servicios de Gestión Tecnológica, S.A. (SGT), Gas Natural, S.A.,
Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. (AGBAR), Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, S.A. (SMASSA), Transports de Barcelona, S.A., Tractament i Eliminació
de Residus, S.A. (TERSA).
2. El primer congrés de les associacions de Barcelona. Metodologia i conclusions, per les associacions de Barcelona (Consell Municipal d’Associacions de Barcelona); coordinador
del dossier, Joan Manuel V. Parisi.
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7. Apunts urbans: algunes reflexions a propòsit de la
conflictivitat a la metròpoli

L'Hamsa - Sants-Montjuïc
«Des-fabricant models imposats: el capitalisme no se'l reforma,
se'l destrueix. Teixint complicitats. Construint les nostres pròpies vides/bigues.»
(Campanya «Procès de "renovació" de Barcelona (2002-2003)»,
postal núm. 24.
Arquitectes Sense Fronteres/Plataforma Veïnal contra l'Especulació/Fundació 30km/s)
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Les pàgines que segueixen no pretenen ser una anàlisi exhaustiva del que
han estat els conflictes urbans a Barcelona durant els darrers vint anys,
sinó obrir algunes línies de reflexió que permetin avaluar-los críticament;
més enllà de la simplificació que oscil·la entre l’èmfasi de la victòria obtinguda a determinades accions com de l’esteticisme que mitifica la derrota.
Des d’un punt de vista polític, la reestructuració capitalista endegada al
començament dels anys 70 té com a objectiu prioritari el desballestament
de la resistència obrera lligada a la gran concentració productiva fordista
dels països industrialitzats. Si, d’una banda, la deslocalització productiva a
escala mundial indueix un creixent procés de terciarització i una nova posició de la població assalariada dels països desenvolupats dins la cadena productiva mundial, d’altra, la dispersió productiva en el territori a escala
regional dóna com a resultat l’extensió del conflicte de la fàbrica envers la
metròpoli, entesa no només com a nucli històric, sinó com a conjunt de
poblacions i àrees productives de la conurbació metropolitana.
De fet, tota la conflictivitat lligada a la reestructuració, siguin les mobilitzacions del sector d’automoció, les vagues del transport de viatgers i
mercaderies, o les vagues dels productors de la mercaderia espai urbà, com
ara el sector de la construcció, tenen un impacte trasbalsador de la ciutat
en la mesura que interrompen el flux de la circulació/acumulació de capital. Al capdavall, col·lapsar la ciutat és una manera de fer palès el conflicte
en el territori, així com la demostració pràctica de la capacitat de qualsevol
col·lectiu d’assalariats per exercir la pressió en defensa dels seus interessos contra els centres del poder econòmic, polític i social.
La deriva ciutadanista de la contestació social i la recuperació de les
mobilitzacions pels projectes de la ciutat-negoci (voluntariat, Barcelona
92, etc.), juntament amb l’escassa rellevància de les mobilitzacions amb un
contingut antagonista (per exemple, l’okupació i l’habitatge), plantegen
molts interrogants entorn de la capacitat del ciutadà, on preval la condició
de consumidor, a l’hora de resoldre les contradiccions i limitacions d’a-
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quest mateix ciutadà en la seva dimensió d’assalariat dins el procés mundialitzat de producció de capital.

LA

JUGADA OLÍMPICA

L’espectacle olímpic de 1992 és una fita en la conversió de Barcelona en
ciutat-negoci i, conseqüentment, la tendència cap a la integració del territori urbà dins el procés de valorització del capital.
Si l’especulació immobiliària havia estat un dels factors de l’acumulació
de capital durant el desenvolupament franquista ara, però, rep un nou
impuls quantitatiu i qualitatiu. L’expropiació del territori urbà a l’ús públic
per posar-lo al servei de l’acumulació privada de beneficis (terrasses pels
bars, tall de carrers per a la cursa del Corte Inglés, restriccions imposades
per les zones comercials, etc.) requereix una intervenció sobre l’espai de
gran abast i en diferents nivells, tal com queda reflectit en altres capítols
d’aquest llibre.
Ara bé, el que crida l’atenció de tot aquest procés de transformació de
la ciutat en mercaderia és la relativa facilitat amb que l’Administració va
reconduir la resistència contra els plans de modernització; encara que la
intervenció urbana que —a l’empara de la declaració de Barcelona com a
seu olímpica el 17 d’octubre de 1986— va aixecar diferents nuclis de resistència 1 va ser a la mobilització del barri del Besòs contra la construcció
d’uns habitatges en una zona reclamada pel barri com a equipament, on va
assolir el màxim nivell de tensió. Al barri del Besòs va haver-hi una veritable insurrecció popular2 que mostrà un grau de creativitat i combativitat
social, expressada mitjançant l’autoorganització i l’acció directa en defensa de l’espai, fins al punt de fer recular els plans de l’Administració. Malgrat tota la demagògia vessada pels mitjans de comunicació durant la campanya de desprestigi contra els habitants del barri, i malgrat la brutal
repressió policial, la gent resistí i aconseguí el que volia. I va ser així, entre
d’altres raons, perquè al Besòs van ser els veïns mateixos qui menaren la
lluita a la seva manera i amb els seus propis mitjans.
Al cap i la fi, el barri del Besòs acumulava una tradició de lluita del passat recent que de seguida es va traduir en una dinàmica d’acció directa i
assemblees dels habitants del barri amb una clara consciència del que
volien i dels mitjans per aconseguir-ho. Tanmateix, als altres conflictes,
com ara l’aluminosi al Turó de la Peira, el pla d’expulsió de La Mina, d’una
o altra manera lligats al projecte de transformació de la ciutat olímpica, el
procés i els resultats van ser diferents. Tant a Nou Barris, contra les obres
del segon cinturó, com al Casc Antic, el Poble Nou o el pla de demolició i
expulsió de La Mina, l’acció dels veïns va estar condicionada pel nivell d’influència de les instàncies de mediació social, especialment, associacions de
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veïns, però també els partits, sindicats, institucions cíviques, etc., que van
donar suport actiu perquè es dugués a bon terme el projecte olímpic. Així,
per exemple, durant la vaga de la construcció de maig de 1988, els sindicats negocien un pla per l’acompliment del calendari d’execució de les
obres olímpiques.
Això no obstant, la resolució dels conflictes i l’obtenció de la pau social
necessària per dur a terme el projecte olímpic es va aconseguir no només
amb repressió i mediació legitimadora de les institucions de representació,
sinó també amb concessions per part de l’Administració i un replantejament
a la baixa dels objectius d’alguns dels plans d’intervenció sobre el territori.
A La Mina, per exemple, l’expulsió de població i la reordenació del barri es
va ajornar i, sembla ser ara, amb la intervenció urbanística aixoplugada pel
Fòrum de les Cultures, quan s’intenta finalment realitzar. En aquest sentit,
cal dir, a més, que en altres casos la urbanització i millora de les infraestructures impulsades des de la nova política urbanística donava satisfacció a
velles reivindicacions populars. I aquesta és una de les paradoxes dels moviments del capital i les mobilitzacions populars sobre el territori urbà: la
millora de les infraestructures i equipaments dels barris, reclamades pels
veïns els anys 60 i 70 (les «batalles» dels veïns del Besòs i del Maresme per
l’asfaltat dels carrers i els semàfors, per exemple), un cop el territori esdevé
font de beneficis econòmics extraordinaris a la ciutat-negoci, són ara «satisfetes» per l’Administració municipal com a mitjà per potenciar-ne les condicions de la valorització del capital privat, tant en la dimensió de l’habitatge
com ara, sobretot, en la seva funció d’infraestructura logística.
De tota manera, el relativament alt nivell de consens assolit entorn dels
Jocs Olímpics i l’entusiasme que envolta el nou projecte de ciutat no s’explica simplement per la capacitat de manipulació de les diverses instàncies
de mediació del sistema de representació política, ni per l’ensinistrament
ideològic des dels mitjans de comunicació de masses. Primer de tot, el consens no és un fenomen mediàtic. Cal no confondre l’expressió mediàtica o
espectacular del consens (ni que sigui en les massives posades en escena
del voluntariat) amb la constitució del consens en tant que pràctica d’adhesió a un sistema de valors pràctics lligats a la vida quotidiana de la gent.
En aquest sentit, els Jocs Olímpics van crear unes expectatives per un
ampli ventall de gent, començant per l’expectativa de negoci per a la petita i mitjana burgesia lligada a l’activitat comercial i de serveis, per a la qual
els Jocs, a més d’oferir una possibilitat de beneficis a curt termini —en la
mesura que s’iniciava una especialització de la ciutat com a centre comercial internacional («la millor botiga del món»), lloc de destinació turística i
de fires i congressos, etc.—, també representava una perspectiva de consolidació del negoci a llarg termini.
Per a la població assalariada, un cop assumit el nou pacte social i acceptades les conseqüències de la reestructuració que escombrà els últims
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reductes de la resistència obrera, les expectatives de feina i de participació
en els beneficis econòmics i materials induïts per les inversions olímpiques
també jugaren un paper rellevant en la construcció pràctica del consens
modernitzador.
Segons les previsions oficials de 1987, l’impacte econòmic dels Jocs arribaria al bilió de pessetes, amb una inversió directa de 429.448 milions. De
tota manera, un informe recentment publicat3 reconeix que la despesa olímpica es va avaluar en 913.000 milions de pessetes, al valor de 1992, dels quals
160.104 milions corresponien al consum i 753.707 milions a la inversió. Sigui
com sigui, traduït a termes pràctics, això representava una oportunitat de
negoci també per a petits empresaris i treballadors inscrits al règim autònom
de la Seguretat Social amb «iniciativa», que aconseguiren inserir-se dins els
nivells més baixos de la cadena de subcontractació de les obres i serveis,
hegemoneïtzada per les grans constructores, caixes i bancs. No estaria gens
malament avaluar quantes fallides i impagats hi va haver a partir d’octubre de
1992 entre els petits contractistes, molts d’ells treballadors assalariats fins
unes setmanes abans, com ara paletes, lampistes, transportistes, etc., que,
enlluernats pels contractes de subministrament a promotors i constructors de
la Vila Olímpica i d’altres intervencions urbanístiques, varen veure l’oportunitat de fer-se «empresaris» tot endeutant-se amb bancs i caixes.
A més, el COOB’92, el pressupost del qual pujava a 106.721 milions de
pessetes, va permetre repartir una sèrie de prebendes sota la forma de
llocs de treball que, tot i ser temporals, també van contribuir a crear-ne una
base social material i pràctica del consens subvencionat.
La realitat és que, contra l’aclaparadora manifestació de consens que es
va produir al voltant dels Jocs Olímpics, només es van aixecar algunes veus
minoritàries i socialment aïllades. Des d’alguns ateneus llibertaris i pel
col·lectiu No’92 es varen dur a terme activitats de divulgació i d’agitació
contra els Jocs Olímpics i la seva significació política. En qualsevol cas, a
l’hora d’avaluar l’escàs ressò de la crítica a les implicacions socials i polítiques del projecte modernitzador de la Barcelona olímpica s’ha de tenir en
compte, sobretot, la transformació social —i de les subjectivitats— a què
va donar lloc la reestructuració productiva i la transició política.
La reestructuració no significa simplement la destrucció d’una forma d’agregació de la població assalariada lligada a la producció industrial en massa, sinó la conformació de la individualitat com a referència fonamental de
la subjectivitat, un cop destruïts els vincles laborals amb la desregulació progressiva del mercat de treball i l’extensió de l’atur. És a dir, la reestructuració capitalista suposa un doble trencament objectiu i subjectiu de l’individu
que ha estat la base tradicional de l’esquerra entesa com a entitat oposada
formalment al capital, a la seva forma política.
Si afegim a tot això que les formes polítiques del capital i les del treball
(partits i sindicats d’esquerra) pacten un model de transició a la democrà-
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cia que —malgrat la conflictivitat lligada a la reconversió industrial de la
segona meitat dels 70 i la dècada dels 80— passa per la despolitització creixent de la població i l’abandonament del compromís social, ens trobem
amb un horitzó social ocupat per la decepció, la buidor, la banalitat i la
desvalorització d’allò col·lectiu. I, sobretot, cal tenir en compte la decebedora experiència de la campanya del referèndum contra la integració a l’OTAN, quan les maniobres del PSOE, aliat amb els sectors més reaccionaris
de la població i la dreta bel·licista, va infligir una derrota política a l’esquerra i a les massives mobilitzacions que obrien la possibilitat d’una resposta negativa majoritària als plans d’integració a l’OTAN.
En aquesta conjuntura, de profunda mutació social i política en què els
aparats econòmics i polítics del capital consoliden la seva capacitat d’iniciativa, les formes i expressions del conflicte social heretats del passat pateixen
un procés de descomposició i transformació de manera que el posicionament crític antagonista resta marginal. En realitat, el projecte modernitzador
lligat als Jocs Olímpics va suposar una acceleració en el procés de canvi
social que acompanya la reestructuració general de les activitats econòmiques i la reconversió de la ciutat, en el sentit d’augmentar la diferència entre
el ritme de canvi imposat per les forces més dinàmiques del capital i el procés de reelaboració —conceptual i pràctica— del potencial conflictiu per
l’esquerra antagonista. Al capdavall, copsar la naturalesa i la dimensió del
canvi en què estàvem submergits no era una qüestió voluntarista d’individualitats més o menys lúcides, sinó una qüestió eminentment pràctica.4
Tot això ajuda a entendre la relativa facilitat amb que es va imposar el
projecte 92 i la relativa debilitat de la contestació, malgrat els nombrosos
focus de conflictivitat apareguts als barris i aviat recuperats o extingits per
l’Administració. I tot això és indicatiu alhora de la naturalesa del conflicte
a la metròpoli i dels mecanismes de recuperació de la nova subjectivitat
ciutadana resultant de la descomposició de l’agregació social fordista. Fins
al punt que es podria dir que potser la revolta del Besòs, barri de forta
composició social obrera, va ser una expressió tardana de resistència del
proletariat fordista davant una agressió intolerable contra les seves condicions d’existència.
És, doncs, a partir del model de ciutadà esbossat pel projecte de la Carcelona 92 —consigna d’agitació d’aquells dies—, polaritzat entre el frenesí
consumista i la normalització repressiva, com s’ha anat desactivant el
potencial de conflictivitat i articulant una socialitat gestionada des de la
subvenció i la despesa pública, com a mitjà d’adquisició del consens. Al
mateix temps es va definint una subjectivitat desproveïda de tota connotació antagonista que dóna suport, des de la seva impotència real, a la representació de la contestació, tal com vàrem tenir ocasió de comprovar durant
les massives manifestacions contra la guerra dels Balcans i, més recentment, contra la intervenció de l’exèrcit espanyol a l’Iraq.
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OKUPACIONS

I OCUPACIONS

Això no obstant, hi ha una conflictivitat, diguem-ne, de baixa intensitat, l’epicentre de la qual són les okupacions 5 i, en menor mesura, les ocupacions, altament significativa encara que no s’hagi materialitzat en tota la
dimensió del seu potencial polític.
Tradicionalment, als barris obrers hi ha hagut una pràctica no molt estesa,
però tampoc excepcional, d’ocupació de l’espai mitjançant autoconstrucció
d’habitatges i ocupació de pisos deshabitats; normalment pisos de protecció
oficial atorgats als addictes al «Régimen» que els mantenien buits a l’espera de
poder vendre’ls un cop finalitzat el període legal que els impedia la sortida al
mercat. Eren ocupacions fetes per l’expeditiu procediment de la puntada de
peu a la porta; una manera, en fi, de resoldre el problema de l’habitatge,
sobretot, durant el moviment migratori a les ciutats industrials els anys 60 i
70, quan el Ministerio de Obras Públicas comptabilitza 1.754 ocupacions als
barris de diferents ciutats.6
Així, doncs, ocupacions i okupacions constitueixen dues experiències
d’una mateixa naturalesa política que es manifesten, però, en dos nivells
diferents i, fins i tot, divergents. Mentre l’ocupació apareix com a pràctica
formalment despolititzada de la reapropiació proletària del valor d’ús de
l’habitatge per a la reproducció del model de vida familiar burgès, l’okupació es presenta com a una pràctica formalment polititzada —tot cercant
models de convivència que trenquin amb el model dominant— que esdevé,
però, realment ideologitzada i fortament autoreferencial.
La dimensió de l’okupació com a «centre social», com a espai rescatat o
alliberat de l’Administració i el mercat, tot i ser l’única expressió rellevant
de l’antagonisme polític a la ciutat dels darrers anys, fins ara no ha ultrapassat el nivell embrionari. Potser perquè aquesta proposta d’intervenció
està fonamentada en la premissa que la disponibilitat d’un espai autònom
i autogestionat «potencia» o «crea» moviment; una premissa la validesa de
la qual, si no vol romandre dins el simple voluntarisme subjectivista, exigeix, si més no, ser plantejada amb la perspectiva dels elements pràctics on
s’articulen les relacions socials, que són de força i d’antagonisme, però
també de consens.
En qualsevol cas, s’ha de reconèixer que, al llarg d’aquests darrers anys,
ha estat l’okupació qui ha fet palesa la dimensió política de l’habitatge. I en
aquest punt ens trobem amb una situació paradoxal on cal preguntar-se com
és que l’exemple de l’okupació, malgrat l’arrelament i legitimació de moltes
okupacions en el seu entorn immediat del barri, i atès que l’habitatge és un
dels principals aspectes politicosocials de les ciutats, no ha tingut (fins ara?)
un ressò pràctic més enllà d’una minsa fracció de la població jove.
Les raons d’aquesta limitació no s’han de buscar solament a l’interior
del fenomen okupa sinó, sobretot, en la conjuntura sociopolítica i en els
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mecanismes de gestió de la conflictivitat de la ciutat-negoci, tal com veiérem a propòsit del projecte de 1992. És cert que l’okupació no és, ara per
ara, un tipus de mobilització prou generalitzada i cohesionada (hi ha una
manca d’homogeneïtat, per la seva diversitat d’inspiracions, propostes i
projectes) com per considerar-la un moviment social, malgrat l’ús abusiu
que darrerament es fa d’aquest terme. De fet, el que unifica l’okupació és
una voluntat d’arrencar espais al circuit de la mercaderia i una radicalitat
de la pràctica immediata (acció directa d’okupació) que de vegades, però,
ha estat subsumida pel que podríem dir una excessiva preocupació pel discurs i la formalitat subversiva, el que ha donat com a resultat una percepció de l’okupació fàcilment recuperable pel reduccionisme mediàtic, com
a verbalització de la subversió i estètica de representació de la radicalitat.
De manera que es pot dir que, com succeeix a altres expressions de la contestació social als països capitalistes desenvolupats, la pràctica del discurs
de la radicalitat substitueix el discurs pràctic de la radicalitat.
Potser per això, i per tal d’evitar la invocació de l’habitatge com a dret
ciutadà, en tant que argument de clara connotació reformista, no s’ha
aprofundit en la dimensió política de l’habitatge més enllà de la seva consideració com a dret formal i s’ha optat per fixar l’okupació dins una mena
de cantonalisme que autolimita les possibilitats d’una eventual convergència amb l’ocupació.
Potser una de les principals mancances d’aquest cicle de l’okupació ha
estat, precisament, no haver aprofundit la crítica pràctica de la mercaderia
habitatge, plantejada més enllà del reducte d’afinitat o d’interessos grupals, el que ha donat lloc, d’altra banda, a la percepció de l’okupació com
a fenomen generacional de joves de classe mitja amenaçats pel procés de
proletarització (precarització).
Malgrat tot, la repressió desplegada (criminalització i desallotjaments) i
l’estratègia de tensió posada en marxa per les autoritats contra l’okupació
s’ha d’entendre en un sentit molt més ampli que el de fer front a un problema de governabilitat o d’ordre públic de la ciutat i els seus projectes de transformació mercantil. Per a les autoritats i el conjunt de l’aparell de control i
gestió social amb la repressió de l’okupació es tracta d’avortar una dinàmica
que fa palesa, en el cas concret de l’habitatge, la qüestió de l’apropiació privada de la riquesa socialment produïda.
Aquesta és la clau de volta d’un problema l’abast del qual pot prendre
una dimensió política netament desestabilitzadora del procés d’acumulació
de capital escampat sobre el territori, tal com varen demostrar les mobilitzacions entorn les autoreduccions i ocupacions dels anys 70 a França i Itàlia, o
les autoreduccions dutes a terme en alguns barris a la dècada dels 607. Autoreduccions que tenien un perllongament també en la inducció de l’anomenat «preu polític» dels serveis públics que caracteritza l’Estat de benestar o
l’exigència d’estendre la xarxa de transport públic fins als barris obrers i la

104

Barcelona, marca registrada

reivindicació de transport gratuït. El preu de l’aigua, com veurem més endavant, n’és també un cas semblant.
L’habitatge, convertit en mercaderia d’alt valor afegit per la via de l’especulació, apareix com a mecanisme complementari d’expropiació dels
assalariats «fora» del lloc de treball. Així ho van entendre els milers de persones que en aquells anys varen respondre a l’expropiació capitalista en el
terreny de la reproducció social amb un contraatac en el mateix terreny: la
reapropiació social de la riquesa socialment produïda, rebutjant de pagar
lloguers, transports públics, electricitat, aigua, etc. Atès que la inflació i
l’especulació immobiliària eren dos mecanismes del capital per neutralitzar les conquestes obreres fora de la fàbrica, la resposta obrera passava per
la intervenció i reapropiació directa de la mercaderia en tant que producte, sense respectar les lleis del mercat i el seu valor de canvi. D’aquesta
manera, s’atemptava pràcticament contra la naturalesa estrictament capitalista de la mercaderia que, desproveïda del seu valor de canvi, recuperava la seva dimensió de valor d’ús; altrament dit, era una forma de salari
indirecte obtingut per l’acció directa dels assalariats.
Sens dubte estem parlant d’unes intervencions que només es poden
entendre en el context del cicle de les mobilitzacions obreres dels anys 70 i
que res, o molt poc, tenen a veure amb la realitat d’enguany. Ara bé, l’evocació d’aquelles experiències aquí no està motivada per l’enyor dels bons temps
passats, sinó per subratllar-ne la diferència en quant a la funció de l’habitatge
com a eix d’intervenció en el procés de resistència a l’expropiació capitalista
d’ahir com ara. I potser esbrinar aquesta diferència permetrà copsar l’escàs
ressò social de l’okupació, com a resultat no només de les pròpies limitacions
del «moviment», sinó sobretot com a conseqüència de les limitacions imposades pel context general definit per l’actual fase de les relacions socials i l’evolució dels mecanismes d’integració i gestió dels potencials conflictius.
Com s’ha comprovat a Barcelona, per exemple, la repressió (desallotjaments) és la primera mesura del poder per garantir l’expropiació capitalista
del territori, especialment, quan això no suposa un cost polític, econòmic i
social excessiu per a les institucions de control i representació. Ara bé, quan
l’abast de l’onada d’okupacions o la seva incidència en una determinada conjuntura sociopolítica amenaça desbordar uns certs límits, aleshores l’Administració planteja la negociació. Així ha estat en molts casos de diferents ciutats europees amb resultats igualment diversos sobre les polítiques
municipals d’habitatge (control dels lloguers, usdefruit durant tota la vida en
condicions «fora de mercat» dels espais okupats, etc.).
I aquesta és una qüestió oberta i inevitable a la qual s’ha de donar resposta pràctica, tot tenint en compte que per bé que no hi hagi contradiccions
fonamentals, ni lluites finals, ni subjecte capaç d’encapçalar l’objectiu emancipador, etc., per bé que les grans paraules del llenguatge revolucionari serveixen de ben poc, sí que hi ha una realitat de la mercaderia que, pel que fa
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a l’habitatge, és susceptible de ser subvertida i sabotejada en el seu contingut específicament capitalista i mercantil i, al capdavall, reapropiada pràcticament. Perquè sota la perspectiva de les mobilitzacions socials i obreres de
les darreres dècades a Europa, que han tingut un caire més remarcablement
autònom i anticapitalista, ens adonem que allò més important no és pas simplement el què sinó el com, i el lloc des del qual es parla i s’hi intervé.
El tret fonamental que distingeix la radicalitat real de les mobilitzacions
socials és la seva capacitat de crear-ne comunitat de resistència i d’autonomitzar aquesta comunitat de lluita sobre una lògica de confrontació pròpia, en ruptura amb la lògica dominant de les lleis de l’economia i el mercat, per tal d’imposar uns objectius o, com succeïa amb les vagues
autònomes a l’Estat espanyol als anys 70, unes condicions favorables de
negociació als interessos de la classe treballadora.
És amb aquest horitzó que s’ha d’avaluar l’experiència de l’okupació i
no sota les formes banalitzades de l’èxit o el fracàs, de la derrota o la victòria. De la mateixa manera que seria una ximpleria titllar de fracàs el moviment de la insubmissió perquè la seva acció hagi portat al Govern a reconvertir l’aparell militar en un exèrcit de mercenaris.
No crec que es pugui entendre l’okupació, com ara la resta dels anomenats moviments socials, única i prevalentment explicada per les limitacions subjectives i el voluntarisme dels seus protagonistes. Caldrà tenir en
compte també les variables «objectives» que defineixen l’entorn en el qual
s’esdevenen les mobilitzacions ciutadanes i els dispositius de gestió de la
governabilitat de la metròpoli en el capitalisme desenvolupat.
I no només cal esbrinar els elements de control social directes (tal com
es fa al capítol 11 d’aquest llibre), sinó també aquells elements, diguem-ne,
indirectes, que enfonsen les seves arrels a les profunditats del teixit social
i que fan d’amortidors del potencial conflictiu. Aquí només n’esmentaren
uns quants, a mode d’exemple, per tal d’il·lustrar aquests mecanismes
«indirectes» d’articulació social posats en acció pels gestors del nou model
de ciutat-negoci, que tenen com a objectiu la desactivació social de la ciutadania, tot assenyalant-ne igualment les limitacions.
Desactivació ciutadana
Entre aquests elements de desactivació o de formació del consens ciutadà,
segons es miri, cal subratllar la manera com la disgregació del treball fordista ha induït una creixent precarització (inestabilitat, temporalitat, etc.) que,
no obstant el seu caràcter fonamentalment negatiu per a la força de treball,
té una relativa ambivalència en la mesura que permet la integració laboral de
dones i joves, principalment, en treballs desregularitzats i desqualificats
(mal pagats, per tant) que suposen, però, una contribució neta al fons de
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salari familiar. Així, fins a cert punt i de manera esbiaixada, el capital realitza
el programa dels reformistes d’inici dels 90 sobre el repartiment del treball...
El pacte social que va fer possible la reestructuració (control dels salaris, estabilitat productiva, restabliment de la quota de benefici de les
empreses, pèrdua de drets al lloc de treball, etc.) ha donat un marge de
control sobre la despesa pública i el control de la massa monetària circulant de manera que els baixos tipus d’interès facilitin l’accés a la propietat
de l’habitatge, amb hipoteques fins a trenta anys!
Un altre factor a tenir en compte és la disponibilitat del patrimoni familiar acumulat per fer front als temps adversos i la precarització dels fills. Les
lluites obreres de la dècada del 70, quan els augments salarials anaven per
davant de la productivitat, van fer possible, juntament amb l’augment del
nivell de consum de la població assalariada, l’acumulació d’un cert patrimoni —que es materialitzava sobretot en la propietat del pis— i una capacitat
d’estalvi de les famílies que és el coixí que suporta la precarització dels fills.
A més, la ciutat-negoci ha creat les condicions per a una doble valorització
dels ingressos familiars i un allargament de l’estratificació social amb l’arribada de la immigració. D’una banda, la immigració, amb papers o sense, representa una possibilitat d’abaratir costos en els petits negocis familiars inserits
en els nivells inferiors de la cadena de subcontractació del sector terciari i productiu; de l’altra, la possibilitat de llogar una minyona llatinoamericana, amb
papers i amb carta de presentació, per 450 euros/mes amb jornades setmanals
de sis dies i mig, permet una considerable reducció dels costos de reproducció familiar, de manera que cada membre de la família pugui accedir a un lloc
de treball més remunerat que la feina casolana. En fi, tot això és, per dir-ho
d’alguna manera, a més d’una expressió del grau de penetració del principi
fonamental de valorització capitalista a les consciències i a les pràctiques quotidianes d’una part considerablement àmplia de la ciutadania, una mena de
contratendències al procés general d’expropiació capitalista de la població
assalariada que l’allarga en el temps i el fa més tolerable.

LA

GUERRA DE L’ AIGUA

Pel seu abast entre la població i per la seva durada, des de 1991 al 2000, però
també per les seves característiques, el conflicte de l’aigua a Barcelona8 és
prou significatiu del que ha estat un moviment d’autoreducció del rebut de
l’aigua que, potser perquè mancava la radicalitat de les autoreduccions dels 60
i 70, no va tenir la projecció política que caldria esperar. L’encariment de l’aigua a Barcelona i a tota l’àrea metropolitana és una tendència constant des
dels anys 70, però van ser els augments dels impostos sobre el consum d’aigua
de l’any 91, considerats abusius per la gent, el que va endegar un moviment
espontani de rebuig al pagament dels augments.
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La dimensió del conflicte, a través del boca a orella entre els veïns, té
una progressió constant fins assolir entre 80.000 i 85.000 comptadors associats a la campanya de «desdomiciliació» dels rebuts; val a dir, el pagament
en un nou compte, davant la negativa de la Companyia d’Aigües a acceptar
el pagament del rebut autoreduït. Aquesta insubmissió fiscal representava
un volum d’impostos impagats de 7.500 milions de pessetes a mitjans de
1999. Com sempre, les institucions de mediació van anar a remolc de la iniciativa espontània i autoorganitzativa dels veïns fins que la seva intervenció va obrir dues vies de desenvolupament del conflicte, una horitzontal,
resultat de la dinàmica d’acció dels barris, i una altra vertical, constituïda
per les institucions de mediació.
Així, a començaments de 1992, apareix la Plataforma sobre la Composició del Rebut i el Preu de l’Aigua, constituïda pels sindicats UGT i CCOO,
organitzacions de consumidors i la CONFAV. S’estableix així una doble
dinàmica entre el que podem anomenar l’acció directa dels veïns, amb
accions col·lectives, i la intervenció de negociació institucional de la Plataforma. Tot el conflicte estarà presidit, des d’aleshores, per un estira i
arronsa entre la instància de representació de la Plataforma, que imprimeix al conflicte unes formes i unes tàctiques de negociació orientades a
consolidar la seva funció de mediació —i a rendibilitzar-la en termes de
representativitat—, i les accions veïnals (talls de carrers, no pagament dels
impostos, etc.).
La Plataforma juga, en una primera fase, la tàctica de l’activació/desactivació de la protesta, d’acord amb la clàssica fórmula del sindicalisme consistent en la dinàmica pressió/negociació, per tal d’impedir que, com reconeixien els representants de la Plataforma, «si no hay negociación, el
problema del agua acabará en un movimiento incontrolado antiimpuestos»9. D’altra banda, els intents de la Companyia d’Aigües per tallar l’aigua
van trobar l’oposició pràctica dels veïns que, a més de dificultar l’accés als
habitatges dels operaris encarregats de tallar l’aigua, van organitzar el seu
propi servei pel restabliment del subministrament, mitjançant els GAL
(Grups Autònoms de Lampistes).
En realitat, dues lògiques apareixen en el conflicte de l’aigua: en la base
del moviment preval l’objectiu de deixar de pagar com sigui els impostos
abusius; mentre en els nivells de representació de dalt s’intenta limitar els
augments de la factura, tot introduint-hi uns criteris de racionalització en
la gestió de l’aigua.
La lluita contra els impostos de l’aigua és un cas ben il·lustratiu de com
el perllongament d’un conflicte i els entortolligaments de les negociacions
poden ser una tàctica dels negociadors per esgotar-lo i desvirtuar-lo. De
fet, la resolució del conflicte va fer palès, un cop més, com l’esquerra institucional ha esdevingut un recurs per a la correcció i racionalització del
capitalisme en crisi.
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Ha estat l’esquerra, i l’argument ecologista, concretament, que es va afegir a la part final del conflicte, qui ha legitimat la conversió de l’aigua en
mercaderia. Sota l’argument que es tracta d’un bé escàs, i de la necessitat
de fer-ne un consum «responsable», l’aigua ha entrat definitivament en el
mercat. Els impostos «arbitraris» de la companyia són ara legítims perquè el
rebut contempla la inclusió del cost integral del cicle de l’aigua, segons preconitza l’anomenada nova cultura de l’aigua.
El fet que les institucions de mediació hagin reeixit, finalment, a desviar
el moviment i fer passar els augments tot canviant-ne el nom sota el que apareixen al rebut, s’haurà d’explicar, entre altres raons, per l’afebliment que
produeix la reestructuració sobre la comunitat de resistència que donava
suport al moviment de les autoreduccions de les dècades passades i pel
simultani enfortiment institucional de les organitzacions de mediació veïnals, sindicals, etc., plenament integrades i finançades dins el sistema de
representació, i funcionalment orientades a la gestió del consens ciutadà i al
manteniment de l’ordre capitalista.
Arribats en aquest punt, s’ha de concloure que, hores d’ara, el desplegament de la dominació del capital de la fàbrica vers la metròpoli no ha donat
lloc a una agregació o recomposició d’una subjectivitat antagonista rellevant. Això no vol dir, ni molt menys, que aquesta relació social que en diem
Capital hagi resolt les contradiccions inherents al seu desenvolupament
metropolità.
Ens haurem de preguntar, doncs, sobre els límits dels mecanismes i dels
recursos d’integració posats en marxa per a conjurar el conflicte des de l’Administració i les instàncies de mediació. Si, aparentment, el desplaçament de
la producció cap a la perifèria capitalista ha transformat la població terciaritzada de la metròpoli de productora en consumidora i ha creat una base
d’adhesió i consens sota la forma de ciutadanisme, la realitat és que l’acumulació de capital a escala mundial pateix serioses dificultats que repercuteixen sobre el «cost» del consens ciutadanista.
L’especialització de Barcelona en un parc temàtic pel turisme i la seva
constitució com a seu d’activitats culturals i administratives fa que la necessitat d’intensificar l’expropiació dels ciutadans —i l’encariment de la vida
a Barcelona n’és una mostra— pugui provocar una escletxa en els fonaments del consens. Així mateix, la revalorització especulativa d’una de les
mercaderies bàsiques, com ara l’habitatge, apareix com un dels mecanismes més operatius a curt termini de transferència dels ingressos del treball
a les rendes del capital.
Cal dir, doncs, per acabar que, a partir dels conflictes més recents i significatius —com ara la guerra de l’aigua i les okupacions/ocupacions—, i
malgrat les seves limitacions, es perfila una línia d’intervenció política que,
tot relligant-se a les experiències de lluita del passat (autoreduccions)
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entorn del salari indirecte, contra l’expropiació de la població per les diferents fraccions del capital, podrien ser el punt d’arrencada d’un nou cicle
de l’antagonisme de classe al si de la metròpoli. I en aquest sentit, les plataformes contra l’especulació10, que arrepleguen col·lectius de molt diferent caire, juntament amb iniciatives com les mobilitzacions de Cal Suís a
Esplugues o Can Masdeu, o la línia de defensa de l’Hamsa11, potser siguin
les primeres passes d’una trobada de l’okupació i l’ocupació capaç d’impulsar el contingut polític en el cas concret de la lluita per la reapropiació
de l’espai urbà.
C. Vela

Notes

1. Veure una breu cronologia a Primeres jornades No’92.
2. A la revista Etcétera, núm. 17, hi trobareu alguns detalls d’aquest conflicte. Un altre
text important sobre la conflictivitat als barris durant els anys 70 és: Lucha de barrios en
Barcelona, Elias Querejeta Editor, Madrid, 1976.
3. Memòria socioeconòmica de Barcelona 2001, pàg. 130, nota 11.
4. Una de les publicacions de referència crítica a la Barcelona olímpica i el seu significat
va ser A/parte, una publicació nascuda sobre les petjades de Parte en la Guerra —mantinguda durant la guerra del Golf— i Parte en la Post-Guerra, i que va representar fins a
un cert punt una resposta crítica a la nova realitat de la conflictivitat social inscrita en
el territori urbà. Al núm. 5 hi ha un petit balanç del que havia estat la contestació al
projecte de la Barcelona del 92.
5. Entre altres fonts d’informació dispersa com ara els documents produïts pels propis
col·lectius okupes, veure Ocupación, represión y movimientos sociales (Diatriba i Traficantes de Sueños, Barcelona 2000, Madrid 2001), i les entrades corresponents a La
Barcelona Rebelde. Guía de una ciudad silenciada (Octaedro-Límites, 2003).
6. Vivienda: especulación & okupazión, Likiniano Altxorra/Donostialdeko Okupazio Batzarra, pàg. 46.
7. La Barcelona rebelde, pàg. 140, pel que fa al barri del Besòs. Altres lluites d’autoreduccions van tenir lloc a Santa Coloma de Gramenet i Nou Barris, arribant al segrest d’autobusos.
8. Per a una crònica i anàlisi pormenoritzades d’aquest conflicte, veure el capítol «Las
periferias de Barcelona en lucha contra los negocios del agua», a Agua, mercancía o bien
común, de H. Rosenberger, R. Germinal, A. Ordiguer i M. Gavaldà (Alikornio ediciones,
Barcelona 2003).
9. Op.cit., pàg. 255.
10. Més informació a www.plataformabcn.net
11. Veure, per exemple, el document publicat des de l’Hamsa, encapçalat pel logo del
centre: Hamsa Centre Social Autogestionat (deu pàgines sense data ni títol).

II. PECES

8. Ciutat de vendes, benestar de pagament.
De les polítiques socials al comerç dels serveis

Illa Robador - El Raval - Ciutat Vella.
La fúria depredadora del nou model de ciutat. Expropiacions injustes i substitució de la població resident.
(Campanya «Procés de "renovació" de Barcelona (2002-2003)», postal núm. 4.
Arquitectes Sense Fronteres/Plataforma Veïnal contra l'Especulació/Fundació
30km/s)
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L’objectiu d’aquest capítol és interrogar-nos al voltant del fet de com les
polítiques socials operen com a subsistema del model metropolità de
governabilitat, és a dir, cartografiar els efectes del seu procés d’implementació a fi i efecte de:
– Reduir els riscos de ruptura de la pau social causats per un model creixent de dualització social dins l’entorn metropolità a resultes de l’aplicació de polítiques neoliberalitzadores (pel que fa a l’habitatge, les
polítiques laborals, sanitàries, fiscals...).
– Afavorir el cicle d’acumulació de capital mitjançant l’obertura de nous
mercats (els serveis públics) al capital lucratiu fins ara monopolitzats
per l’Estat, a partir de la redefinició del rol de l’Administració pel que
fa a la provisió i producció de serveis.
– Integrar les possibles veus crítiques mitjançant la gestació d’un model
consensual que sota el paraigua del diàleg participatiu corresponsabilitza els diferents agents, especialment el moviment associatiu (tercer sector) en el model de governabilitat existent afavorint la neutralització del dissens.
Donada l’amplitud del concepte polítiques socials, ens centrarem en l’anàlisi dels anomenats serveis socials locals concebuts, segons la literatura
oficial, com a «última malla de protecció» per les poblacions que se situen
o es troben en situació de risc de davallar vers l’anomenada «marginació
social». Tanmateix, cal assenyalar que sovint aquesta malla de seguretat no
actua com a tal per a les poblacions implicades, sinó que en la majoria de
casos esdevé una veritable teranyina burocràtica que les empresona en les
condicions d’exclusió —i àdhuc arriba a generar-ne de noves—, sota el control de les diferents institucions públicoprivades, esdevenint així un sistema
d’atenuació de la seva conflictivitat latent. Recollint la terminologia de Pierre Bourdieu, podríem anomenar aquest espai «la mà esquerra del capital»
que tindria com a objectiu amortir «les despeses socials» que generen sobre
l’estructura social l’aplicació de les polítiques econòmiques generades per
la seva «mà dreta».
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WELFARE AL WORKFARE

Les actuals polítiques socials, i els serveis socials locals com a un dels seus
derivats, són indestriables de l’aparició de les anomenades «polítiques de
benestar» instaurades a Europa a partir del final de la Segona Guerra Mundial fruit del compromís fordista entre capital i treball, el que va donar lloc
a l’anomenat Estat del benestar (welfare state). Aquest model pretenia
incentivar un nou cicle d’acumulació capitalista que evités les seves crisis
cícliques a partir de l’adopció de polítiques intervencionistes —de l’Estat
en el mercat— que, mitjançant l’assoliment d’altes taxes d’ocupació masculina i la provisió de serveis públics, tendissin a incrementar el consum i
la productivitat industrial, alhora que sindicats i partits socialdemòcrates,
autoerigits en «representants» de la classe obrera, concertaven les polítiques socials a canvi de desactivar l’antagonisme social.
No obstant això, aquest model predominant a diferents països europeus durant la dècada dels 50 i dels 60 mai no es desenvolupà plenament
a l’Estat espanyol. Només s’implementà de forma deficitària a partir de
finals dels anys 70, a resultes del perllongat període dictatorial, i el seu
desenvolupament es va veure mitigat per la coincidència amb la crisi del
model fordista, l’inici de la recessió econòmica i posteriorment (dècada
dels 80) amb l’ingrés al Mercat Comú (actual Unió Europea) i la necessitat
d’adoptar els criteris de convergència econòmica des de criteris monetaristes, el que suposaria importants retallades pressupostàries.
D’aquest fet, s’ha tipificat el «model de benestar» espanyol dins dels anomenats models llatinomediterranis, que inclourien altres països del sud
d’Europa (Itàlia, Portugal i Grècia), que han arribat a l’adopció de polítiques
pròpies del welfare en una fase tardana i que es caracteritzarien per una:
– Creixent universalització —limitada— de serveis com l’educació, la
sanitat, les pensions i —només de forma marginal— els serveis
socials, als que s’aplicarà progressivament una privatització selectiva.
– Descentralització administrativa accentuada en el cas de l’Estat espanyol pel model autonòmic d’organització territorial i la subsegüent
descentralització municipal; el que ocasiona conflictes de competències i dificulta la integració de les diferents polítiques públiques.
– Manteniment d’un marcat biaix assistencialista pel que fa a l’organització dels serveis socials.
– Centralitat de la institució familiar (nuclear i heteropatriarcal) en considerar-la com a unitat bàsica a l’hora de planificar les polítiques
socials, enlloc de l’enfocament «individualitzador» propi dels models
escandinaus. Aquesta tendència familiarista ha estat reforçada per la
recent «desestatalització», retirada de l’Estat del camp de la provisió
de serveis socials, el que suposa traslladar les despeses de la reproducció social a l’entorn familiar.
– El manteniment de l’ocupació laboral com a substrat material de les
polítiques socials. El que implica, en un moment de precarització
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laboral i d’atur estructural, el trànsit d’un welfare —és a dir d’un
model que pretenia, almenys en la seva filosofia primigènia, assegurar el «benestar» de les poblacions «des del bressol fins a la tomba»—
a un model de workfare on es genera una tendència a què l’accés a
recursos de benestar estigui condicionat a contraprestacions laborals
o a una futurible, tot i que a voltes impossible, integració al mercat
laboral com a mecanisme de control social.
Aquests processos s’han vist accentuats en la darrera dècada pels canvis
ocasionats per la revolució informacional, la reestructuració de l’organització del treball assalariat, la terciarització i mundialització de l’economia
i el desmantellament del marc de regulació fordista; fets que comporten
l’aparició de noves demandes i noves problemàtiques d’exclusió (moviments migratoris dels països empobrits, envelliment de la població resident, feminització de la pobresa...) a les que no s’ha sabut/volgut donar la
resposta adequada.

L’ANDROCENTRISME

DE LES ACTUALS POLÍTIQUES SOCIALS

El model del welfare va basar-se des del seu inici en una estructura social
basada en un model familiar de male breadwinner (mascle sustentador), caracteritzat pel fet que la principal font d’ingressos familiars provenia del treball
assalariat masculí en el sector industrial, mentre les dones eren recloses dins
l’entorn familiar on desenvolupaven les tasques de treball de reproducció,
cura i afectes no remunerats econòmicament; en contrast amb models anteriors on la dona es trobava inserida a l’estructura considerada productiva.
No obstant això, la creació i desenvolupament de diferents serveis públics,
l’aparició dins l’arena política del moviment feminista que qüestionava la
separació del públic i el privat, així com una millora relativa del nivell de vida
de les classes assalariades va permetre una progressiva incorporació de la
dona al mercat laboral. Tanmateix, en el model de benestar llatinomediterrani —donat el caràcter precari de les prestacions socials— sovint la dona
ha hagut de compaginar la incorporació laboral amb el manteniment de tasques de suport i assistència familiar no cobertes pel sector públic, el que ha
donat lloc a l’anomenada «superdona meridional».
Les tendències actuals de desregulació de les polítiques socials presents
a tots els països de la UE impliquen una tendència cap a la «refamiliarització» de les despeses socials de reproducció: el que implicaria que haurien
de tornar a ser les famílies, és a dir, les dones dins l’actual model de dominació heteropatriarcal, les que haurien de tornar a assumir el manteniment
de l’esfera reproductiva (cura dels fills, «atenció psicològica», minusvalideses i gent gran...). No obstant això, es fa difícil el retorn a un model familiarista tradicional, ja que en les darreres dècades s’han produït importants
canvis en l’estructura familiar derivats de la progressiva incorporació de la
dona al mercat laboral, així com l’entrada en crisi del model familiar tradi-

116

Barcelona, marca registrada

cional amb l’augment de llars monoparentals, sovint sostingudes per
dones; a més de les llars escindides pel fet migratori i les llars unipersonals.
La desregulació implica, doncs, l’increment del treball reproductiu per
a les dones, ja sigui de forma directa doblant la seva jornada laboral en
tasques de cura; o de forma indirecta, en el cas que disposin de rendes,
delegant a altres dones (sovint immigrants en condició irregular) les tasques d’assistència que l’Estat deixa de realitzar. Mentre no s’avanci cap a
un canvi de les pautes culturals que permeti un repartiment equitatiu del
treball de reproducció entre gèneres, i l’Estat continuï retirant-se del
camp assistencial alhora que es reforcen nous eixos d’exclusió, es produirà un increment de la feminització de la pobresa: cada cop més són les
dones les que es veuen abocades al llindar de l’exclusió.
El manteniment d’un model basat en el treball com a eix vertebrador,
només fa que afavorir aquesta tendència, empenyent als sectors considerats
—des de paràmetres patriarcals— com a no productius (treball domèstic
femení, gent gran, infants, persones amb minusvalideses...) a la categoria
d’exclosos. Enfront d’aquest fet, comencen a alçar-se veus neoconservadores, amb el reforç de les altes instàncies religioses, que propugnen un retorn
als valors familiars tradicionals, refusant els minsos avenços assolits pel que
fa a igualtat d’oportunitats.
Si provem a sondejar les nostres amistats sobre la realitat de la pobresa
al nostre país, és bastant probable que les respostes que obtinguem no s’adeqüin a la realitat. Estem acostumats a pensar que la pobresa és un fenomen minoritari a Catalunya, i si ens demanen que descriguem les seves
característiques sovint pensarem en un home (mascle) de mitjana edat que
es troba exclòs del mercat laboral.
La realitat que ens dibuixen els estudis és ben diferent. Segons l’informe
La pobresa a Catalunya 2001 (publicat per la Fundació Un Sol Món, depenent
de la Caixa de Catalunya i per tant gens sospitosa de radicalitat), la majoria
de les llars pobres estarien sostingudes per dones (de 319.000 famílies catalanes afectades per la pobresa, 162.000 eren dirigides per dones i d’aquestes 151.000 per dones sense parella). Dins d’aquestes llars hi destaquen dos
grups: el format per dones més grans de 75 anys que viuen soles, i les dones
joves o d’edats intermèdies amb fills al seu càrrec. Gènere i edat esdevenen
dos dels eixos principals, sovint invisibilitzats tant a les agendes polítiques
com als mitjans informatius, sobre els quals pivoten les cartografies de l’exclusió a Catalunya.
La feminització de la pobresa no és un fet casual, sinó que és la conseqüència directa d’un model de societat patriarcal basat en la priorització del treball assalariat com a element d’inclusió, on el procés de refamiliarització de les polítiques socials descarrega sobre el gènere femení
les tasques assistencials. Són aquelles dones incapaces de complir el rol
imposat de «superdona meridional» (ja sigui per motius econòmics, biogràfics, d’edat o culturals) les que es veuen compel·lides a caure en situacions d’exclusió, de les quals difícilment podran sortir-ne amb les actuals
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polítiques socials. La situació d’invisibilització en què viuen les dones
pobres, especialment aquelles dones d’edat avançada que viuen recloses
a les seves llars o transiten pels serveis assistencials, afavoreix la desinhibició dels poders públics, que davant la manca d’una demanda política
organitzada i el baix nivell de potencial conflictivitat d’aquestes poblacions es desentenen de promoure les mesures que ajudin a solucionar
aquesta situació.

LES

TRANSFORMACIONS DEL MODEL DE

SERVEIS SOCIALS METROPOLITANS

El model actual de serveis socials metropolitans respon a una evolució històrica que ha anat modelant els seus trets característics. Per aquest fet diferenciarem dues etapes.
Etapa de cooptació i macrocefàlia institucional (1979-1986)

Aquesta etapa s’enceta l’any 1979 amb les primeres eleccions municipals
després del període franquista. Aquestes donaren el govern de la ciutat de
Barcelona (i de la majoria de municipis de la regió metropolitana) al PSCPSOE en coalició amb altres partits de centreesquerra.
Fins aleshores, el criteri imperant a l’hora d’abordar els serveis socials
era el de beneficiència sense una entitat que s’encarregués de la seva gestió integral: la prestació de serveis socials es repartia a parts iguals entre
fundacions privades; l’església catòlica, mitjançant organitzacions com
Cáritas, i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona que proveïa
serveis als barris construïts per allotjar la immigració de l’etapa desenvolupista. En el cas de les altres poblacions de la regió metropolitana, els
recursos de serveis socials públics eren ben minsos, com el cas de l’Hospitalet de Llobregat, o inexistents, per exemple, Santa Coloma de Gramanet
(veure Glòria Rubiol i Antoni Vilà, Marc històric del serveis socials locals de
Catalunya, Diputació de Barcelona, 2003).
Ara bé, durant la segona meitat dels anys 60 i primera meitat dels 70
havia crescut una onada de protesta social articulada tant als barris com a
les fàbriques, de la qual s’acabarien fent ressò les treballadores socials. Mentrestant, la composició sociolaboral del treball social havia variat substancialment: de dones de classe mitjana-alta amb voluntat caritativa i sense un
perfil professional definit, a una nova pedrera de professionals de treball
social d’estrats econòmics inferiors que —bé des del cristianisme de base o
des de posicions marxistes o llibertàries— s’involucraven i a voltes intervenien activament com a agents dinamitzadors de les protestes socials. S’apostava per una dimensió de treball comunitari que incloïa en el seu repertori la denúncia, la desobediència civil i l’autoorganització metropolitana.

118

Barcelona, marca registrada

Aquestes energies conflictualistes suposaven un obstacle per la nova
fase dels «Ajuntaments democràtics», a la que es donarà resposta mitjançant la progressiva institucionalització dels serveis socials i l’abandonament de l’enfocament comunitari. Així doncs, comença una progressiva
cooptació dels professionals per part de la institució a partir d’una sagnia
dels tècnics de les associacions i comunitats de base que passen a integrarse a l’estructura burocràtica institucional.
Alhora, s’inicia un procés d’estatalització dels serveis a partir de la seva
concentració i integració amb la creació de l’Àrea de Serveis Socials a l’Ajuntament de Barcelona. A partir de 1981 s’obriran els dos primers Centres
de Serveis Socials, a Ciutat Vella i a Nou Barris, que s’ampliarien fins a 23
l’any 1987. Aquests tenien un caràcter polivalent i d’ells depenien tots els
serveis socials de la zona. En aquesta etapa s’introdueix la diferenciació
entre Serveis Socials d’Atenció Primària, sota competència municipal i que
constitueixen la porta d’entrada de la població en general al subsistema de
serveis socials, i els Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, que constitueixen el nivell d’actuació específica orientat a persones amb minusvalideses, drogodependències, dones, gent gran, infància i adolescència.
Aquests serveis inclourien recursos infraestructurals com: els equipaments
residencials, els centres de dia, les cases d’acollida, l’habitatge tutelat, l’acolliment familiar temporal, centres residencials d’acció educativa i els
Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA).
En el període que va de 1972 a 1988 els pressupostos municipals destinats a serveis socials es multiplicaran per vint, a fi i efecte de cobrir el
raquitisme en equipaments i serveis heretats de l’etapa franquista. Tanmateix, aquest creixement suposarà un increment en les despeses que aguditzarà la crisi fiscal de la Hisenda municipal. Caracteritzem aquest període mitjançant la metàfora «macrocefàlia institucional», és a dir, el model en
què el cap (serveis integrats a l’ens públic estatal) creix de forma desmesurada respecte al cos (conjunt de prestacions socials).
Etapa de descentralització i externalització (1986-1999)

Aquesta etapa ve determinada per l’agudització de la recessió econòmica,
amb certs intervals de bonança, i el fre imposat per l’Administració a l’etapa expansiva dels serveis socials a fi i efecte de sanejar la crisi fiscal. A escala metropolitana, coincideix amb el cicle olímpic, on s’aprofundeix en el
projecte modernitzador neoliberal de ciutat i es prioritzen les grans obres
infraestructurals en detriment de les prestacions socials. Es tracta d’una fase
caracteritzada per la reorganització interna, la incentivació de mecanismes
de «participació ciutadana» i l’inici del procés de doble externalització.
L’any 1985, coincidint amb la promulgació de la Llei Catalana de Serveis
Socials s’aprova a l’Ajuntament de Barcelona la descentralització dels Serveis Socials d’Atenció Primària, que passaran a dependre dels Consells de
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Districte, que creen la seva pròpia Àrea de Serveis Personals de la qual
dependran la resta de serveis. Alhora, s’intenta donar resposta a les noves
problemàtiques socials emergents (producte en part de la febrada especulativa olímpica que ha incrementat la dualització social) mitjançant diferents plans d’actuació: com el Pla d’Atenció Primària (1993), la finalitat del
qual era una reorganització i homogeneïtzació del model de prestacions
per tal de reduir les disfuncions creades per la descentralització en districtes; o el Pla Integral de Serveis Socials (1995). Aquest darrer pla suposà un canvi d’orientació ja que apostava clarament per la doble externalització de la provisió i producció de serveis. Fruit de la reorganització
administrativa, el 1995 s’integren en el Sector de Serveis Personals les
direccions de Serveis Socials, Esports, Instituts de Cultura, d’Educació, de
Salut Pública i de Disminuïts.
Aquesta reestructuració organitzativa hauria de culminar amb la creació
del Consorci de Serveis Socials, prevista a la Carta Municipal de Barcelona,
amb l’objectiu d’assolir una gestió integral a escala metropolitana del conjunt de serveis socials. Tanmateix durant els darrers anys, la gestació del
Consorci ha estat frenada per desavinences amb el Departament de Benestar Social i Família de l’Administració autonòmica; possiblement el canvi
de govern autonòmic facilitarà la seva creació.
Amb la implementació del Consorci es diferenciarien tres nivells de serveis socials. Els dos primers inclourien els serveis socials d’assistència primària, els serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència, els serveis de
suport a la integració laboral i diferents serveis d’atenció a la gent gran,
que passarien a ser gestionats pel municipi. Mentre que els serveis d’integració familiar, de dones maltractades, els centres d’acció educativa i la
majoria de serveis d’atenció a persones minusvàlides dependrien directament del Consorci de Serveis Socials.
La creació del Consorci de Serveis Socials, a imatge d’altres models ja
implementats com el Consorci Sanitari de Barcelona, és un pas més en el
procés de desestatalització, ja que si fins ara la tendència era vers l’externalització de la provisió i producció dels serveis, però el control i gestió en
última instància depenia de l’Administració pública, la fórmula consorcicional obre les portes del darrer nivell de control i gestió al capital privat i
als diferents grups de pressió, en sintonia amb el nou model d’Administració pública privatitzadora.

Si fins ara hem repassat les transformacions organitzatives, hauríem d’aturar-nos i retrocedir uns anys enrere per analitzar les estratègies d’incentivació de la participació que han estat un dels trets definitoris del model
metropolità de governabilitat. Retornant a l’any 1985, s’aprovaren les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana i la creació del Consell Consultiu d’Entitats de Ciutat i a escala de districte. Aquesta estratègia està
encaminada vers la corresponsibilització, que no coparticipació, dels diferents agents socials en el disseny i execució de les polítiques públiques,
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alhora que és emprada com a font de legitimació del govern municipal, en
un moment en què s’accentua el descrèdit de les institucions i partits. En
el camp de l’acció social, l’any 1988 es crea un òrgan específic, el Consell
Municipal de Benestar Social, així com diferents consells de caràcter sectorial (Consell Assessor de la Gent Gran, de les Dones de Barcelona, del
Poble Gitano, d’Immigració...). Si bé, el pes específic dels esmentats consells en el disseny de polítiques públiques no ha estat gaire rellevant, mantenint-se en l’àmbit consultiu, s’han configurat com espais amortidors de
la protesta i font d’autolegitimació de les polítiques municipals.
Aquesta estratègia participativa s’entronca amb la privatitzadora l’any
1999 quan es crea l’Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS); sorgida del procés de disseny del Pla Integral de Serveis Socials (1995). L’ABAS
està presidida per l’Ajuntament de Barcelona i hi participen 52 entitats
socials (que inclouen ens empresarials com Foment del Treball Nacional i
la Cambra de Comerç, sindicats —CCOO i UGT—, universitats, col·legis
professionals, institucions públiques i associacions). El seu objectiu és
promoure iniciatives basades en la concertació públicoprivada en l’acció
social. Actualment, aquesta associació ha impulsat la redacció del Llibre
blanc dels Serveis Socials d’Atenció Primària, diferents projectes europeus en
el marc d’Eurocities, el Banc d’Estudis d’Interès Social i especialment el
Projecte B3 (Barcelona, Beneficis, Benestar), entès com a nova estratègia
de col·laboració entre el món empresarial i el teixit associatiu per tal d’impulsar concertadament projectes i serveis d’assistència social. El projecte
està dirigit a promoure la responsabilitat social de l’empresa ja que tal com
afirma a la seva presentació: «L’empresa, com a part essencial de la nostra
societat, agent determinant pel desenvolupament i com a part activa del
teixit social i la ciutadania, pot contribuir decididament a aconseguir un
increment del benestar social per a tothom, perquè l’empresa aposta per
una societat amb un millor desenvolupament socioeconòmic, estable,
cohesionada i una ciutadania respectuosa, qualificada i formada laboralment, amb un nivell acceptable d’ingressos per tothom.»
Contemporàniament a la reorganització administrativa i les estratègies
participatives, a finals dels anys 80 s’inicia la fase de doble externalització
dels serveis socials (que descriurem en el proper apartat) i que afecta en
un inici als serveis especialitzats i als serveis d’atenció domiciliària que
analitzarem en el proper apartat.

EL

WELFARE -MIX COM A SUBSISTEMA DE GOVERNABILITAT

Tal com assenyalàvem anteriorment, hem passat d’un model d’institucionalització inclusiva, on l’Administració tendia a monopolitzar la provisió del
conjunt de polítiques socials i considerava la intervenció privada/associativa
en el camp social com un camp residual a extingir, a un model de welfare-mix
(agregat de benestar), on l’Administració/Estat tendeix a retirar-se com a prin-
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cipal proveïdor/gestor en benefici del capital privat lucratiu d’una banda i del
tercer sector de l’altra. El que comporta una tendència a reduir la intervenció
estatal a les funcions de control de qualitat del servei, planificació, coordinació i posterior avaluació, accentuant-ne el seu caràcter gerencial.
Si bé l’Administració continua actuant com a gestor relacional en el procés d’elaboració i implementació de polítiques públiques, aquesta ja no és
l’únic agent, sinó que el procés tendeix a desenvolupar-se de forma reticular (govern de xarxes) a partir de polítiques de concertació publicoprivades
atenent tant els interessos empresarials —que veuen en l’àmbit dels serveis
un nou mercat de valorització— com la solució a la necessitat de descàrrega fiscal i de manteniment de l’ordre públic, mitjançant la creixent corresponsabilització del tercer sector en la implementació de polítiques socials.
El que permet assolir una major efectivitat (donat que les associacions del
tercer sector poden arribar a establir un contacte més proper amb la ciutadania i erigir-se com a mediadors) i emmudir tota crítica potencial.
Aquest fenomen de doble externalització s’expandeix mitjançant l’adopció de criteris importats del món empresarial (concepció dels usuaris com
a clients, control de qualitat total...) que caracteritzen l’anomenada nova
Administració pública. Aquest canvi condueix cap a una mercantilització
dels serveis socials. Com a mostra podríem referir-nos a la recomanació
(recollida al Llibre blanc dels Serveis Socials d’Atenció Primària) d’incloure
formes de copagament, és a dir, que el ciutadà hagi de pagar una quantitat
en funció dels seus ingressos per accedir a un servei social públic. Dins la
literatura oficial, el copagament rep sovint la denominació de «coparticipació de l’usuari en el cost del servei», i fins i tot intenta vendre’s com a mecanisme per assolir una «universalització» dels serveis, tergiversant així el sentit originari dels serveis universals com a dret de ciutadania.
Tot seguit analitzarem com es desenvolupa la doble externalització i
quines funcions i funcionalitats adquireixen ambdós àmbits.
Per una banda, cal destacar l’externalització en el capital lucratiu (for profit) d’aquells sectors que generen beneficis empresarials, com per exemple
són les infraestructures residencials. No endebades segons un estudi d’Actualidad Económica, el mercat de residències de la gent gran és el tercer millor
nínxol de negoci. Així, les promotores immobiliàries (Vallehermoso, Urbis,
Dragados...) han encetat una nova línia de negoci, afegint a la construcció de
l’equipament la contractació de la seva gestió gerencial a una empresa depenent del seu grup empresarial. Tanmateix, aquesta tendència a la privatització de la gestió no s’expressa únicament en el parc residencial sinó que va
colonitzant els diferents serveis d’atenció especialitzada.
Un altre element a tenir en compte és l’anomenada Responsabilitat Social
Corporativa (RSC), que pretén dulcificar les accions empresarials incorporant-hi l’acció social i la sostenibilitat ambiental com a valor afegit i estratègia
de màrqueting, alhora que permet accedir a avantatges fiscals. En aquest sentit, és indicatiu que un estudi de la Fundación Empresa y Sociedad on participaven ONG, directius empresarials i tècnics socials situava en un dels pri-
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mers llocs del rànquing de les empreses millor percebudes pel que fa a la seva
acció social a Telefónica (empresa que s’ha caracteritzat per una política de
privatitzacions agressives a Amèrica Llatina). Dins la RSC s’inclouen les estratègies anomenades de «mecenatge solidari» que inclourien totes aquelles
accions i projectes que serveixen per finançar activitats de «responsabilitat
social» i de les quals depenen cada dia més les grans ONG del tercer sector.
Una situació ben diferent, que podríem qualificar d’externalització indirecta, fruit de la manca d’universalització dels serveis, es produeix en el sector del treball social submergit. Sota aquesta denominació incloem aquelles
tasques d’assistència social remunerades realitzades per una població d’escassos recursos econòmics (notablement dones immigrants amb situació
legal irregular) que és emprada per les classes mitjanes i mitjanes-baixes per
cobrir les tasques de cura i assistència social (gent gran, infants, disminuïts)
de les què les institucions es desentenen. Els baixos salaris, la manca de
contractació legal i la invisibilitat en què viu el sector del treball social submergit serveix com a coixí amortidor de les deficiències d’unes polítiques
socials restrictives que no ofereixen cobertura a sectors necessitats, però
que no superen el llindar tipificat d’exclusió social
Per l’altra banda, ens trobem amb l’externalització al tercer sector (non
profit) d’aquells àmbits que encara no resulten rendibles al capital lucratiu.
Aquest ofereix a l’Administració el valor afegit d’una major subsidiarietat
(proximitat a les poblacions afectades), la possibilitat d’erigir-se com a mediador social, així com el recurs del treball voluntari (treball-salari zero) en què
basen el seu major nombre de recursos les organitzacions no lucratives. La
denominació tercer sector sorgeix per diferenciar-la del primer sector (públicestatal) i del segon sector (privat-lucratiu). Dins aquest camp semàntic, a voltes s’opta per incloure un quart sector format per les xarxes relacionals i les
agrupacions familiars, i un cinquè sector format pels ciutadans individuals.
Cal tenir present que la mateixa denominació, tercer sector, no és neutra, ja
que no es tracta d’una definició autònoma que parteixi d’ella mateixa, sinó
que l’integra dins el sistema de relacions Estat-mercat, conferint-li un valor
d’apèndix a la mateixa (el criteri d’ordenació no és casual).
En el tercer sector s’inclouen totes aquelles organitzacions privades no
lucratives que realitzen tasques d’assistència social i que en els darrers
anys han experimentat un creixement notable dins la societat catalana.
Segons dades recollides al Llibre blanc del tercer sector civicosocial, aquest
agruparia més de 5.600 organitzacions que mourien més de 900 milions
d’euros de pressupost anual (un 1% del PIB català). Com a indicador del
seu creixement cal assenyalar que més d’una tercera part d’aquestes associacions s’hauria constituït amb posterioritat a 1995 i només un 10% haurien estat creades abans de 1975.
La importància creixent del tercer sector està directament relacionada amb
el procés de retirada de l’Estat del camp social i la necessitat de cobrir espais
que son desatesos tant per l’Administració pública com per la iniciativa privada. El tercer sector cobriria, doncs, els següents aspectes:
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– Assegurar l’assistència social en aquells camps on l’Estat es desinhibeix d’intervenir-hi directament i que no resulten rendibles pel capital lucratiu, gràcies al fet que majoritàriament es basi en una força de
treball no remunerada (voluntariat).
– Davant el trencament del compromís fordista, en un moment de crisi
de legitimitat permanent dels seus agents socials, partits i sindicats,
l’impuls del tercer sector cobreix aquest dèficit erigint-se com a nou
«representant» dels interessos ciutadans i permetent la instauració
d’un nou model de governabilitat basat en el «consens dialogal».
– El finançament del tercer sector ja sigui mitjançant la concessió de
subvencions institucionals (inferiors en despesa al que implicaria la
provisió directa del servei) o mitjançant el mecenatge empresarial
garanteix la seva fidelitat i serveix per emmordassar la seva potencialitat crítica, convertint-lo en un agent regulador del conflicte social. El
trasllat de models gerencials propis de l’empresa privada al sector
associatiu serveix alhora per afavorir la seva despolitització i segmentar les associacions entre la junta directiva i l’equip de voluntaris.
Tanmateix, cal tenir present que la relativa novetat amb què els poders
polítics lloen l’aparició del tercer sector oculta el fet que en veritat respon a
la convergència de dues tradicions diferents: una de caràcter sistèmic i una
altra de caràcter antagonista. D’una banda, la catòlica assistencial que concep
l’assistència social com a una mostra de caritat cristiana i element de manteniment de l’ordre social. I per l’altra, en conflicte amb aquesta tradició, germinà l’associacionisme obrer, basat en el principi d’ajuda mútua i de cooperació social on les tasques de provisió d’iniciatives socials tenien una vocació
explícitament transformadores quan no revolucionàries. Actualment, en l’anomenat tercer sector hi conviuen entitats provinents d’ambdues tradicions.
Tanmateix, l’actual configuració i la relació clientelar que s’estableix entre
associacions i Administració l’aproxima més a la primera que no pas a la segona. No obstant això, l’ambivalència, tot i que mitigada, hi és present.

CONCLUSIONS

Barcelona 2004 ha esdevingut un laboratori de producció de consens
social, on el Govern municipal sorgeix com a actor relacional d’un procés
de «diàleg virtual» entre Administració, capital lucratiu (for profit) i tercer
sector (non profit), amb l’objectiu de concertar les polítiques públiques
adients a l’actual model d’acumulació neoliberal.
La governabilitat de la metròpoli passa de concentrar-se en un únic subjecte (Administració-Estat) a estar repartida per una xarxa d’actors (model
de governança), en un suposat procés de diàleg ininterromput que a partir de les diferents iniciatives participatives codissenyarien i implementarien les diferents polítiques públiques. No obstant això, cal assenyalar la
fal·làcia discursiva que s’amaga sota aquest model que postula l’exercici
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del model dialògic com a mecanisme de producció d’una decisió racional
teòricament beneficiosa per als sectors implicats, ignorant l’existència
d’interessos enfrontats incompatibles entre si.
D’una banda, el pes específic dels diferents actors es troba descompensat. Així, el diàleg emprés amb el sector empresarial té com a finalitat modelar les polítiques públiques a fi i efecte que serveixin als seus interessos,
mentre el diàleg emprés amb l’anomenat tercer sector té per objectiu actuar
com a llaç de captura que serveixi per corresponsabilitzar-lo en la seva gestió, descarregar despeses a partir de l’aprofitament del voluntariat social i
neutralitzar qualsevol focus de dissens potencial.
Per altra banda, la manca d’actors polítics que posin en qüestió l’actual
model de polítiques socials, i dels serveis socials locals per extensió, afavoreix la seva «despolitització», és a dir, la tendència mercantilitzadora que
no té en compte les necessitats de les poblacions afectades. Si bé és cert
que el problema és d’arrel —l’actual model d’acumulació que genera les
desigualtats existents— i no s’arregla amb pedaços, també és cert que mentre no s’introdueixin en el debat públic les polítiques socials existents,
aquestes continuaran esdevenint un element no de superació, sinó de
manteniment de l’exclusió.
El subsistema de serveis socials com a integrant del model de governabilitat metropolitana actua com a dispositiu atenuador de la conflictivitat
social i no resol les condicions d’exclusió (feminització de la pobresa, gent
gran, nova pobresa urbana, precarització laboral...) derivades de l’actual
model d’acumulació neoliberal. Aquest fet implica una refamiliarització del
treball de reproducció social que agreuja la divisòria de gènere i fa perillar
les minses conquestes assolides pel moviment feminista pel que fa a la
igualtat d’oportunitats.
Assistim a una fase de mercantilització de les prestacions socials, que es
manifesta, d’una banda, amb l’adopció de criteris d’operativitat empresarial en la seva gestió i, de l’altra, en una retirada progressiva de l’Estat pel
que fa a la provisió mitjançant un procés de doble externalització: al capital lucratiu (en cas que sigui rendible econòmicament) o al tercer sector
civicosocial (aprofitant-se del treball salari-zero del voluntariat), incloent
ambdós en un model dialogal que té per objectiu la producció d’un consens neutralitzador de tota veu crítica. L’Administració reformula el seu rol
passant de proveïdor directe a gestor relacional, el que li permet descarregar la Hisenda municipal de les partides dedicades a prestacions socials, de
manera que poden ser redirigides a la generació de les infraestructures i
remodelacions del territori adequades als interessos del gran capital.
Mentrestant, la invisibilització de l’exclusió social i el fet que no es configurin processos polítics que les situïn a l’arena del debat públic afavoreix
la desinhibició de l’Administració i alimenta el mite que continuem vivint
a la millor de les ciutats possibles.
Jordi Bonet i Martí

9. Especulació del sòl i l’habitatge a la metròpoli.
«Alquilo habitación, también tengo
literas en el salón»*

L’HABITATGE
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MERCADERIA
«L’hàbitat s’ha erigit des de dalt com a aplicació d’un
espai global homogeni i quantitatiu, com a obligació de la
cosa viscuda a deixar-se tancar en capses, cel·les, o
màquines d’habitar.»
H. Lefebvre (1972)

Parlar d’habitatge és parlar d’un espai privilegiat de la nostra vida on desenvolupem gran part de la nostra autonomia i les nostres quotidianitats, i
on atenem les necessitats físiques, socials i afectives bàsiques. També és parlar del marc de les estructures familiars, part essencial de la reproducció de
l’organització social, centre del treball domèstic de cura i reproductiu. Així
mateix, incipientment del productiu, a més de centre d’oci i consum individual i col·lectiu.
Parlar de l’habitatge ha esdevingut parlar d’una mercaderia, d’un objecte de negoci que mitjançant la mercantilització del sòl i el negoci de la construcció ha anat restant autonomia residencial a les persones. Un aspecte
d’aquest habitatge-mercaderia és la seva concepció com a valor refugi,
objecte de gran part de la inversió de capital preferida als actius financers
menys segurs. «La Societat de Taxació i diverses promotores immobiliàries
reconeixen que gairebé la meitat dels pisos que es venen actualment a Barcelona no són per a gent que hi vol viure, sinó per a persones que volen fer
negoci» (La Veu del Carrer, núm. 81). Aquesta realitat de l’habitatge com a
mercaderia, definida pel seu valor de canvi, és la que decideix avui en dia
no només la seva tipologia, sinó l’accés de les persones a la mateixa; sotmetent la necessitat habitacional a la lògica del mercat. Així, de la mateixa
manera que s’assimila persona a consumidor, l’habitatge s’assimila a actiu
econòmic, substituint el concepte de necessitat pel de demanda. Amb això
la carència és gestionada en termes de disposició i capacitat per a la com* Anunci al carrer.
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pra: «El fenomen pel qual una necessitat es transmuta en objecte de benefici i negoci, transformant-se en capital, té caràcter exemplificador del procés de formació de les desigualtats de les societats postindustrials» (Luis
Cortés Alcalá, Pensar la Vivienda, Talasa, Madrid, 1995).
Per altra banda, la configuració de l’habitatge respon també a la divisió
econòmica i social de l’espai urbà, donat que és una variable determinant
de les dinàmiques espacials metropolitanes i de l’assentament i ús o usos
del territori dels diversos grups socials.
Aquesta divisió i diversificació funcional de l’espai respon a la lògica de
rendibilitzar la ciutat-empresa com a objecte de benefici. Així, es produeix
una redistribució de la població urbana vinculada al sistema econòmic i
assistim a processos de gentrificació (substitució de les poblacions de baixes rendes en els centres urbans per classes altes i mitjanes-altes com a
part i conseqüència de la seva revalorització). El preu de l’habitatge és des
de l’any 1975 responsable dels moviments migratoris en l’àmbit metropolità de Barcelona i ha determinat els fluxos de població cap a municipis
allunyats de Barcelona (Mollet del Vallès, Rubí, Terrassa, Martorell) i també entre districtes de la ciutat. La reubicació de la població urbana també
està vinculada a la nova divisió espacial del treball cada vegada més fragmentat i mòbil (horaris flexibles, treball a domicili, a temps parcial, teletreball, etc.), que obliga a l’augment de desplaçaments des de l’habitatge
al treball; un temps que per descomptat no es reflecteix en el salari. Aquesta fragmentació de l’espai urbà provoca el pas de la mobilitat de veïnatge
—en la qual la persona té una estreta relació amb el territori i amb les
altres persones que hi estan radicades— a una mobilitat fragmentada i de
centralitat (Magrinyà, 1998), en la qual la posició en l’espai ja no és un element determinant, i es produeix al voltant de centres visibles i artificials.
El millor exemple n’és el centre comercial.
Aquesta redistribució poblacional marcada per la crisi residencial determina noves formes d’accés i submissió als espais de la metròpoli, desarticulant les relacions humanes i desestructurant els barris; no com a divisions
administratives, sinó com els vincles que uneixen les persones amb un
espai, amb les quotidianitats, amb les raons afectives que tenen a veure amb
la història de cadascú i cadascuna. La segregació urbana es produeix en concordança amb la segregació econòmica, negant, segons el grup social de
pertinença, el dret a accedir i gaudir d’espais urbans, cada vegada més prefabricats, artificials i silenciats, i en definitiva negant el dret a la ciutat.

A SSALT

AL TERRITORI

Davant de l’escassetat de sòl urbanitzable a les àrees centrals, es busquen
noves fórmules i autojustificacions. Contrariant el preconitzat desenvolupament sostenible, cada cop més, s’està exprimint el territori per atorgar-li la
rendibilitat que la geografia no pot oferir. L’assalt es fa per terra, mar i aire:
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– Per terra es contemplen tot un seguit de possibilitats de «reciclatge
urbà», especificades més endavant. Sota terra es construeixen equipaments, centres comercials i sobretot aparcaments. A més, en aquest
últim cas, gairebé totes les promocions d’habitatge augmenten el seu
valor amb la inclusió obligatòria d’aparcaments.
– Es construeix en terrenys guanyats al mar (Maremàgnum, World Trade Center, ports, etc.).
– Per aire es construeix augmentant l’alçada dels edificis. Tota substitució d’usos «obsolets» comporta inevitablement més volum edificat.
S’observa alhora la proliferació de gratacels, que es converteixen en
un nou referent simbòlic del poder de les empreses, exemple de
màxim rendiment, mínim espai, com les Torres Mafre, l’hotel de l’illa Robadors al Raval, el colós monument fal·lòcrata que s’eleva a la
plaça de les Glòries i futures construccions al Front Marítim que
modifiquen l’skyline barceloní.
Alguns arquitectes critiquen els vigents models de qualificació del sòl.
S’insisteix, per una banda, que la planografia actual està quedant desfasada ja que hauria de poder representar diferents qualificacions en un espai
tridimensional que recollís l’alçada i la fondària. Per exemple, el solar ocupat per la plaça de les Arenas acollirà usos de pàrquing, centre comercial i
equipaments, amb 5 plantes sota el nivell del terra i 4 en superfície.
Per l’altra, cal destacar la conveniència de considerar el factor temporal
dins de les noves perspectives de planificació urbanística. Els continus canvis tecnològics i la lògica capitalista de maximització de beneficis contempla la possibilitat de programar el territori en l’espai temporal. Per exemple, si un mateix solar es destina a oficines durant 10 anys i els següents 10
anys a equipaments, el sector de la construcció està augmentant la seva
capacitat d’inversió i de dinamisme. D’aquí podríem atorgar una nova
característica i etiquetatge als edificis: la data de caducitat.

RENDIBILITZAR

EL MERCAT DE L’ HABITATGE

El sector de la construcció es divideix en obra civil, infraestructures i edificació. Pel que respecta a l’edificació, es podria dividir en usos terciaris
(hotels, aparcaments, oficines, locals i centres comercials), industrials,
equipaments i usos residencials. Els grans constructors es dediquen en
gran mesura a l’obra civil, que agrupa el sector més tecnificat i que treballa quasi exclusivament a partir de contractes estatals (Grup Dragados,
Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial i ACS; a Catalunya, COPCISA o COMSA). La construcció d’habitatges està impulsada pels «mitjans i
petits» constructors (en destaquen Immobiliària Colonial i Vèrtix a Catalunya, i Vallehermoso a l’Estat). La menor tecnificació d’aquestes empreses
provoca una major sinistralitat laboral. Les xifres globals donen un resultat
de 220 morts en el període 1999-2003 a Catalunya.
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D’altra banda, el 2003 la producció del sector de la construcció a Catalunya s’estima que va licitar fins a 20.268 milions d’euros. D’aquests, a la
construcció de nous habitatges corresponen 6.643 a , i 5.646,3 a es van
destinar a la rehabilitació d’edificis, residencials o no. Per tant, no més de
la meitat va anar a parar a l’habitatge.
L’habitatge, pressionat per segments de la producció de l’espai-mercaderia que generen un volum superior de plusvàlues —com són els usos terciaris— es veu obligat a ubicar-se en una situació de dependència. En els
darrers anys, s’observa un increment de la construcció destinada a hotels i
aparcaments; en concret, aquest darrer sector sobrepassava l’any 2003 als
usos residencials, en quant a producció de m2 de sostre edificat.
Tanmateix, el poc sòl disponible en els espais centrals es tradueix en la
reutilització d’habitacles tipificats com a habitatge per altres usos (locals
comercials i magatzems, oficines o despatxos i residències hoteleres). En
aquest últim cas s’estan intensificant els fenòmens que converteixen els
pisos destinats a habitatge en pseudohabitacions hoteleres. Aquest procés
es dóna tant a nivell particular com a nivell empresarial, mitjançant agències que fan d’intermediàries.
Tal i com la construcció s’adapta a les directrius del context econòmic, el
mercat de l’habitatge s’adapta a les directrius del mercat de la construcció.
Apuntem algunes de les fórmules suggerides d’optimització dels recursos:
1. Augment de l’índex d’edificabilitat (relació entre els m2 de sostre per m2
de superfície) i del nombre màxim de plantes edificables.
Per tal d’incrementar el nombre de pisos en un terreny, la comissió
d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, ha permès l’augment de sostre
edificable en casos puntuals com el projecte Barça 2000 a Les Corts, o els
edificis d’habitatge per a joves i gent gran a la plaça Cerdà. En aquest
darrer cas, davant les protestes veïnals, l’Ajuntament ha acusat el veïnat
d’insolidari i ha justificat l’operació amb el pretext de l’interès col·lectiu.
Per evitar traves legals s’estudia l’adequació de la normativa.
2. Reducció de la dimensió de les llars. Aquesta opció es recolza en l’augment de llars d’una o dues persones. Però topa amb la incorporació a l’habitatge de les funcions de treball i d’oci. Els habitatges que es construeixen
actualment són menors que fa uns anys, encara que augmenta l’espai destinat a ús col·lectiu.
Una altra dada és que els pisos de dimensions menors resulten proporcionalment més cars que els habitatges grans.
A l’abril de 2004 es va aprovar la modificació de la normativa urbanística per tal de construir pisos a partir de 40 m2.
3. Requalificació de zones urbanes denominades obsoletes. El fenomen
afecta sobretot les zones dels nuclis antics, fent-se molt notori per les
seves dimensions el cas de Ciutat Vella, com s’explica en capítols posteriors. Un exemple equiparable fora del nucli central seria la Colònia Castells, a Les Corts. Aquest conjunt de cases obreres projectades l’any 1923,
que formen part del Catàleg del Patrimoni Històric de la Ciutat, seran
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enderrocades i el terreny és convertirà en zona verda; mitjançant un sistema de permutes és permetrà construir 465 pisos, 215 dels quals seran
pel reallotjament dels veïns afectats. Aquesta dinàmica de transformació
barrial comporta processos de substitució poblacional, el qual abans hem
definit com a gentrificació.
4. «Acupuntura urbana». És tracta, com el punt anterior, d’actuacions de
remodelació o substitució d’edificis a través de diferents mètodes que possibiliten l’expulsió dels seus ocupants, encara que a una escala menor.
Per dur a terme les dues darreres opcions, s’utilitzen diferents mètodes,
alguns dels quals, per la seva condició coercitiva, entrarien en la categoria
del que darrerament s’ha anomenat mobbing. Segons les circumstàncies, el
propietari pot optar per diferents opcions:
a) Amenaçar l’ocupant per tal que marxi sense exigir tots els seus drets.
b) Deixar de cobrar el lloguer o no avisar del canvi de propietari.
c) Provocar per activa o per passiva el deteriorament de l’edifici (causar
talls de llum, d’aigua, etc.).
d) Aconseguir un efecte de desgast a través de l’enderroc de finques
contigües.
e) Declarar l’immoble en ruïna econòmica, si demostra que la rehabilitació de l’edifici suposa la meitat del valor de la finca (la llei actual
no inclou el valor del sòl).
f) Provocar el deteriorament de l’entorn del barri.
g) Indemnitzar els veïns per tal que marxin voluntàriament.
h) Rehabilitar l’edifici per tal d’augmentar el valor de la finca.
L’Ajuntament de Barcelona, pressionat per les associacions de veïns, ha
obert a principis del 2004 una Oficina Anti Mobbing. Tanmateix, els criteris
per considerar un cas com a mobbing són força diferents. De fet, l’oficina
només actua en els casos de deteriorament de l’edifici. Per a la resta de
casos «comprovables» aconsellen la via judicial. Un dels casos més sagnants
de mobbing ha estat portat a terme per l’empresa semipública PROCIVESAFOCIVESA en les expropiacions forçoses a veïns de Ciutat Vella.
Per altra banda, diverses entitats veïnals van denunciar l’empresa per irregularitats en les compensacions per expropiació durant els seus anys d’existència. Obligada a reallotjar en un altre pis i a indemnitzar econòmicament les
persones afectades, PROCIVESA donava només l’oportunitat d’escollir una de
les dues possibilitats. Alguns d’aquests casos, que podrien considerar-se evidentment com a mobbing, han estat resolts a favor dels veïns.
5. Adaptació de la normativa per destinar a habitatge terrenys qualificats per
a equipaments. Tal i com el Pla d’Hotels de 1989 donava a aquests establiments la qualificació d’equipaments, recentment s’han inclòs en aquesta
categoria els habitatges de protecció per a joves en règim de lloguer. La
jugada, que provoca la pèrdua d’espais col·lectius, s’ha trobat amb l’oposició d’alguns barris i en alguns pocs casos s’ha hagut de descartar.
6. Conversió d’antics edificis d’ús industrial en habitatge. Dins el context de
terciarització de l’economia, el sector de l’habitatge ha trobat en el reci-
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clatge d’antigues zones industrials una de les seves principals fonts d’aprovisionament. Recentment, el cas paradigmàtic és Poblenou, però també
trobem altres zones, com Can Batlló, a la Bordeta, o a diferents zones
industrials de la conurbació barcelonina.
7. Diversificació de l’oferta. Per a cada sector de mercat es creen nous
productes. Així apareixen habitatges elitistes que incorporen valors com la
construcció ecològica (Zona Fòrum) o l’exclusivitat d’espais industrials
reconvertits en lofts.
8. Formulació de noves línies de models de convivència i subarrendaments
d’habitacions. La liberalització dels preus de lloguer ha suposat que, cada
cop més, segments de població més gran de 65 anys no puguin mantenir
el cost de l’habitatge. Una situació similar afronta la població jove en perspectiva d’emancipació. Tant l’àmbit administratiu com el privat aprofiten
aquesta situació per al seu benefici, adoptant programes d’intermediació
entre propietaris i possibles llogaters.
9. Reciclatge del parc de pisos buits. L’existència del parc d’habitatge buit
parteix de la lògica especulativa, ja que s’utilitza com instrument a través
de la seva posada o no en el mercat.
Recentment s’ha debatut la possibilitat de treure al mercat els pisos
abandonats, entre 50.000 i 70.000 segons diverses fonts i que l’Ajuntament
de Barcelona ha rebaixat recentment a uns 7.000. Els diferents càlculs es
basarien en la inclusió en aquesta llista dels habitatges en estoc. Es tractaria d’incentivar econòmicament els propietaris i oferir els habitatges a un
preu per sota d’allò que estipula el mercat. La qüestió del recàrrec de l’IBI, anunciada a la premsa com la solució per acabar amb els pisos buits,
sembla que serà descartada, tal i com s’ha dit en unes jornades sobre habitatges buits organitzades pel Patronat de l’Habitatge, celebrades el mes de
març de 2004. De fet, el recàrrec només suposaria un augment del 8,45%.
10. Desviar inversions al subsector de la rehabilitació. Cal fer esment de la
teoria, segons la qual els materials interiors de construcció tenen cada cop
més una durabilitat planificada per tal d’afavorir les inversions del sector de
la rehabilitació. De moment, en el període 1998-2003 pràcticament s’ha
doblat el nombre de projectes de rehabilitació a la província de Barcelona.
(Barcelona Economia, indicadors econòmics de Barcelona i la Regió Metropolitana, núm. 53, novembre de 2003, Ajuntament de Barcelona).

EVOLUCIÓ

DELS PREUS

Destaquem l’augment de preus, ja que com hem apuntat anteriorment,
l’habitatge cobra importància pel seu valor com a mercaderia, on preval el
valor de canvi.
L’incessant ritme de construcció és també provocat per la importància
del sector en l’economia estatal (el 17,7% del PIB) i en el manteniment dels
nivells d’ocupació laboral. El boom immobiliari es caracteritza, doncs, no

Especulació del sòl i l’habitatge a la metrópoli

131

només pels seus valors de canvi, sinó també per l’estoc d’habitatge que es
genera.
No obstant això, aquesta febre constructora ha tingut a la regió metropolitana diferents repercussions. Dins dels seus límits, entre 1992 i 2002
es van construir 280.743 habitatges (a la resta de Catalunya es van aixecar
219.563). D’aquesta quantitat, uns 40.000 —només el 14,2%— es localitzaren a la ciutat de Barcelona; uns 33.000 —el 11,7%— als altres municipis del Barcelonès; a la resta de la primera corona metropolitana poc més
de 58.000 —el 20,7%— i a la segona corona uns 150.000 —el 53,3%—. És
a dir, més de la meitat de la producció d’habitatge s’ha localitzat en àrees
allunyades del centre de la metròpoli; o les tres terceres parts, si en aquesta dispersió s’inclou la primera corona metropolitana.
De la mateixa manera, la diferenciació dels preus és igualment força
contrastada. Per exemple, a començaments de 2003 el preu mitjà de l’habitatge de nova promoció se situava a Barcelona en 3.131 euros/m 2, a la
primera corona en 1.876 euros/m 2, mentre que a la segona era de 1.617
euros/m2. En el cas del mercat de segona mà, trobem xifres equiparables
(2.478, 1.674 i 1.477 euros/m2 per a cadascuna de les àrees).
L’escassetat d’habitatge disponible o assequible fins i tot a les àrees de
la primera corona metropolitana suposa que tant la població de Barcelona
ciutat com la del Barcelonès hagin disminuït sensiblement des de principis
dels 80.

R AONS

DE L’ AUGMENT DELS PREUS

En un primer estat trobem raons demogràfiques que expliquen l’augment
de la demanda:
– L’arribada a l’edat de compra de les darreres fornades del baby boom,
pertanyents a la franja d’edat entre els 30 i els 34 anys.
– L’augment de la població immigrant i, per tant, l’augment de persones amb expectatives d’establir-se a Catalunya.
– L’augment de llars on només viuen 1 o 2 persones, fruit de l’augment
dels divorcis i de famílies monomarentals: l’any 1991, el nombre de
llars unipersonals era de 262.719 i el 2001 ja arribava als 500.177. En
els mateixos anys, el nombre de llars de dues persones passava de
488.970 a 651.439. («Llars i famílies», web de l’Institut d’Estadística
de Catalunya).
Les raons culturals rauen en la preferència de les classes mitjanes de
l’opció de compra sobre la de lloguer. Tant és així, que sembla que la possibilitat de disposar d’habitatge de propietat s’hagués convertit en una
conquesta social de la classe obrera.
Aquesta actitud generalitzada es completa amb la creença que l’adquisició d’un habitatge és una inversió segura, motivada per la imparable tendència a l’alça del mercat en els darrers anys i afavorida per la facilitat de
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finançament. En aquest sentit, la inversió immobiliària s’havia multiplicat
per cinc de 1993 a 2003. L’any 2002, el 75% del patrimoni brut de les llars
de l’Estat espanyol es concretava en actius immobiliaris (Subhasta Pública,
núm. 103, març de 2004).
Encara que del paràgraf anterior és podria deduir la implicació general
de la societat en la tendència especulativa, cal pensar en els sectors econòmics que més han contribuït i que s’han vist beneficiats: constructors i
promotors, agències immobiliàries, banca i ajuntaments.
Els grans constructors i promotors d’habitatges són els que han marcat
la pauta del sector de primera mà, generant un volum de beneficis allunyat
de la dinàmica de l’IPC o els salaris. En els darrers cinc anys, mentre que
els preus de l’habitatge per any pujaven una mitjana d’un 18%, els salaris
en el sector de la construcció augmentaven entre un 2,5 i un 4% (Barcelona economia, indicadors econòmics de Barcelona i la Regió Metropolitana, núm.
53, novembre de 2003, Ajuntament de Barcelona).
Un altre fet és la gran quantitat d’intermediaris en els tràmits de gestió
i construcció. Això explicaria també els preus de venda fins i tot dels pisos
promoguts pel Patronat de l’Habitatge. Tot i construir en terrenys cedits,
l’estructura d’aquesta empresa comporta elevats costos.
Pel que fa al mercat de segona mà, és destacable el paper de les agències immobiliàries, ja que la progressiva confiança del petit propietari
envers elles ha donat peu a l’augment del seu marge de maniobra.
Per altra banda, és remarcable la proliferació d’agències de pisos fraudulentes. El fet s’explica pel context agressiu a què es veuen sotmeses les
persones candidates a un habitatge, sobretot de lloguer. S’anuncien a través de la premsa i cobren per serveis com inclusió en una borsa de propietaris, ensenyar un pis o proporcionar un llistat de pisos (que de vegades ni tan sols existeixen o ja han estat llogats).
El sector bancari és un altre dels grans beneficiaris, ja que té en els «préstecs immobiliaris un dels seus principals actius i el principal instrument per
augmentar el balanç» de guanys (Expansión, 27/3 (2004). L’interès hipotecari havia davallat 12 punts de l’any 1994 al 2002, fins a situar-se en un 4%, i
representava que el 2002, a Catalunya, 660.666 llars estiguessin hipotecades
d’un total de 2.300.000 A més, els bancs són, en molts casos, els principals
accionistes dels promotors (la Caixa, per exemple, propietària de Colonial).
Els ajuntaments tenen en la venda de sòl públic en el mercat lliure la
seva principal font de finançament. A més, el sòl té un valor més alt si està
qualificat per a la construcció de promoció privada que si es destina a promoció publica.
Cal destacar també el paper de les Àrees de Nova Centralitat. Aquestes
operacions urbanístiques s’acompanyen de promocions d’habitatges a
preus alts, cosa que comporta un efecte dòmino de sobrevaloració del parc
residencial que les envolta. És el cas del districte de Sant Martí, una de les
zones on més han pujat els preus en el darrer any.
A l'encariment del preu de venda de l'habitatge influencien, com hem dit,
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diversos factors; però, pel que fa als preus o despeses de producció d'aquesta mercaderia, tot assenyala que no són ni les despeses dels materials ni els
salaris dels obrers els que més hi repercuteixen. La seva carestia respon especialment a l'increment extrem del preu del sòl. A la ciutat de Barcelona, on
l'oferta de sòl —i sobretot per habitatge— és limitada, les repercussions que
es calculen al respecte van en augment: des d'una mitjana de 100.674 ptes/m2
el 1997 (sobre un preu final mig de 224.982 ptes/m2, o sigui, un 44,7%) fins
a les 187.503 ptes/m2 el 2001 (sobre 397.342 ptes/m2, un 47,2%).
La línia del sòl, així mateix, reforça la segregació interna, atès que, l'any
2001, Ciutat Meridiana-Vallbona (73.392 ptes/m 2), el Besòs (109.272
ptes/m2) i Trinitat Vella (111.036 ptes/m2) són els barris on la repercussió
del preu del sòl és menor; mentre Pedralbes (320.362 ptes/m 2), Sarrià
(270.358 ptes/m2) i la dreta de l'Eixample (260.691 ptes/m2) són les zones
on el metro quadrat de sòl és més car i excloent.
Nogensmenys, algunes directrius polítiques són també culpables de
l’augment dels preus:
a) L’Administració ha potenciat la propietat gràcies als ajuts fiscals per la
compravenda, en detriment del lloguer. Per tal d’equilibrar el mercat,
a principis de 2004 s’han proposat mesures d’ajut directe al lloguer.
b) La LAU, pel seu paper preponderant de liberalització de preus de lloguer, ha contribuït també a aquesta tendència a l’alça, fins al punt
que en molts casos resulti menor l’esforç per pagar la hipoteca que
el lloguer.
c) Com s’acaba de dir, els ajuntaments han venut gran part del seu sòl
per a beneficis privats. És en aquest punt on es coincideix en apuntar la responsabilitat de les administracions locals en l’escalada dels
preus de l’habitatge, ja que una política de potenciació prioritària de
la promoció pública d’habitatge podria haver regulat la situació.

POLÍTICA

PÚBLICA D ’ HABITATGE ,

EL CARÀCTER ESPECULATIU DE L’ADMINISTRACIÓ

La intervenció pública en la creació de l’espai urbà es concentra, respecte a
l’habitatge, al voltant de la necessitat de garantir el funcionament dels processos productius i de comercialització. En menor mesura, es preocupa de
controlar i gestionar l’exclusió residencial dins d’uns límits tolerables per a
mantenir ocult el conflicte urbà. En aquesta contradicció es mou l’Administració, que, d’una banda, forma part indissociable de l’entramat de mercantilització i especulació i, per una altra, s’erigeix com a gestora de les conseqüències socials que genera. La seva concepció diferenciada respecte el
mercat és, en aquest aspecte, artificial, construïda per a legitimar el sistema
de mercat i control social del qual va, inevitablement, acompanyat.
La política d’habitatge destinada a garantir els processos comercials
contempla diverses categories:
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1. Habitatge de promoció pública, destinat a famílies que no arriben a
2,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI). La promoció
pública d’habitatges s’ha fet servir també en la remodelació de barris
o en el reallotjament de famílies expulsades després de processos de
reestructuració urbanística. El desenvolupen empreses que depenen de l’Administració, de capital públic o semiprivat.
2. Habitatge protegit, per a rendes familiars entre el 2,5 i el 5,5 de l’SMI.
L’habitatge de protecció oficial el poden dur a terme tant les empreses que depenen de l’Administració, constructors privats, com les cooperatives d’habitatge. Al voltant l’adjudicació dels pisos existeix certa
polèmica, ja que hi ha hagut casos que la venda s’ha fet a persones
properes als promotors. Respecte a aixó, la Federació Catalana de
Cooperatives d’Habitatge va proposar la confecció d’una llista única
de candidats per a tota Catalunya.
Aquestes dues categories s’engloben dins de l’anomenat «habitatge social».
3. Subvencions directes per l’adquisició de pis de propietat o ajut a la
construcció.
La reserva actual de sòl públic destinat a habitatge social està fixada a la
ciutat de Barcelona en un 25%, potser superior si es vol portar a terme el
Pla Català de l’Habitatge 2004-2007. El pla, que a l’Estat espanyol es mou
en una línia similar, ha estat qüestionat pels constructors. La patronal dels
grans constructors (SEOPAN) ha demanat al nou Govern espanyol que no
paralitzi els grans projectes d’infraestructures i que no intervingui en el
mercat de l’habitatge. Enric Reyna, fugaç president del FCB i president de
l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona, avisa que
les plusvàlues que genera la venda de sòl en el mercat lliure no són les
mateixes que si es vénen com a sòl social (Avui, 31/3/2004).
A la ciutat de Barcelona, en els darrers vuit anys, l’habitatge social (de
promoció pública i protegit) s’ha mogut en una mitjana del 20% de total
d’habitatge construït. Una xifra equiparable a la de la resta de la Regió
Metropolitana. El Pla Català de l’Habitatge calcula que la meitat del mercat
comprengui algunes de les figures d’habitatge social. La intenció és la
construcció de 42.000 pisos en el quadrienni 2004-2007, 2.000 per any a
Barcelona. Aquesta xifra duplicaria gairebé els pisos socials construïts en
els darrers anys en aquesta ciutat.
No obstant, al voltant de la bondat d’aquest pla existeixen raonables
dubtes, si ens atenem a la tònica generalitzada dels darrers anys i a les
actuacions desenvolupades pels governs locals del PSC. En quant a la venda de sòl públic, un parell d’exemples: l’Ajuntament de Barcelona, l’any
2002, anunciava un conveni de compra del terreny de les casernes de Sant
Andreu, qualificat com equipaments, per 2.200 milions de pessetes. En
canvi, el que ha fet és cedir aquesta propietat a una entitat semiprivada
com és el Consorci de la Zona Franca, presidida per Joan Clos, que n’ha
comprat la totalitat per 14.000 milions de pessetes (veure la web de l’As-
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sociació de Veïns de Sant Andreu). Així mateix, l’any 2002 el consistori
acordava la venda dels terrenys de Can Tunis al Port de Barcelona per 6
milions d’euros i encarregava el desallotjament i la demolició del barri a
REGESA, empresa del Consell Comarcal del Barceloní.
Existeix, d’altra banda, cert escepticisme sobre la viabilitat econòmica
d’aquests plans. Si el que es vol, tal i com s’ha anunciat públicament, és
regular el mercat, s’afirma que això podria tenir conseqüències desastroses
per a l’economia: «si s’anuncia una baixada de preus, la gent que va invertir en habitatge vendrà [...]. Si hi ha sobreoferta, els preus cauen, i la construcció, el principal sector de l’economia espanyola, es pot venir a baix».
Una estratègia a cavall entre la gestió de l’exclusió residencial i el manteniment dels processos econòmics del mercat la conforma la promoció d’habitatges de lloguer —amb serveis— per a gent gran i per a joves. Són incorporacions recents, la darrera de les quals és fer servir sòl reservat per a
equipaments. El mercat de lloguer a Catalunya ha passat d’un 74,3% el 1950
a un 16,4% l’any 2001. A la Unió Europea el repartiment és d’un 62% en propietat i un 38% en lloguer. Aquesta brusca reducció del lloguer ve provocada perquè gran part de l’antic parc de lloguer s’ha traspassat al de propietat,
i perquè a l’oferiment d’habitatge nou no s’ha inclòs aquesta possibilitat.
Davant de les dinàmiques econòmiques, sorgeix la necessitat de potenciar els pisos de lloguer, no només per ampliar-ne l’oferta i destinar-la a
aquelles persones que no poden accedir a compra, especialment joves i
gent gran. També per adaptar-se als nous criteris de mobilitat laboral interegional i que el règim de propietat dificulta per la seva rigidesa. Per exemple, per a l’interès d’allotjar sectors professionals que romanen a l’Àrea
Metropolitana durant uns mesos i pels quals la manca de pisos de lloguer
pot resultar un impediment.
La segona via d’intervenció és la política social de gestió i control dels
grups de risc mitjançant mesures assistencialistes que institucionalitzen la
conflictivitat. Per aconseguir-ho, es compta, a més, amb entitats privades
que jugarien el paper d’immobiliària social. Es tracta d’organitzacions que
atenen sectors afectats per l’«exclusió residencial» i els ingressos dels quals
no poden assolir els criteris d’opció a un pis de promoció pública. Recentment, un nou programa ha triat Foment de l’Habitatge Social, de Cáritas,
per al desenvolupament de la Xarxa d’Habitatge Social.

FICA’T

ON PUGUIS

En aquestes línies s’intenten apuntar algunes respostes i el paper que
juguem persones i col·lectius davant el panorama exposat; es tracta, doncs,
d’aterrar el que hem descrit fins ara i parlar de com es reflecteix a les nostres vides i a les nostres pràctiques.
Davant la distorsió que suposa la mercantilizació de la necessitat residencial i la crisi d’accessibilitat que provoca, sorgeixen realitats que sense
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ser explicatives del problema de l’habitatge sí que ho reflecteixen, completen i exemplifiquen. Realitats amb les quals s’enfronta una proporció cada
vegada més gran de les poblacions de metròpolis com Barcelona, en les
quals les taxes d’exclusió del mercat de l’habitatge s’apropen entre la població jove al 70% (segons la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona). Especialment, afecta a col·lectius específics com a reflex directe del
procés de polarització i d’exclusió social, sent la manca d’habitatge o l’infrahabitatge una de les màximes expressions de la marginació social de les
persones amb rendes baixes: població immigrada o amb un determinat origen ètnic com la població gitana, dones, persones joves, grans i amb minusvalideses físiques i psíquiques, persones que pateixen exclusió sociosanitària (toxicodependències i malaltia), penal (ex presos), formativa
(analfabetisme), per identitat sexual, etc.; i sempre tenint en compte que
les variables d’exclusió no es troben aïllades, sinó combinades entre si.
La crisi residencial es tradueix, d’una banda, en la precarització de l’accés
i el gaudi de l’habitatge i, per l’altra, en l’exclusió total dels grups insolvents.
Les opcions d’accés a l’habitatge es troben limitades per diversos factors.
L’opció de la compra passa inevitablement per obtenir un crèdit hipotecari
mitjançant una entitat financera (en alguns casos, propietàries al seu torn de
les immobiliàries, amb el que tot queda a casa). Això requereix una nòmina
fixa —espècie en extinció a la nostra societat de treball precari i temporal— i
suposa, a més, acceptar una forma de vida imposada que passa per la submissió a les condicions laborals, a un tipus de despesa, i a determinades formes tradicionals de família, dedicant una mitjana de 60% del salari a pagar la
hipoteca o un 30% si és en parella, durant més de 30anys en el 12% dels crèdits hipotecaris de Catalunya. La crisi d’accessibilitat determina també el procés emancipador de les persones joves de les quals només un 15% pot independitzar-se entre els 18 i 24 anys i un 30% no ha pogut assolir-ho amb 34.
Respecte al règim de lloguer, com s’ha esmentat abans, el parc és molt
limitat, el que permet als propietaris treure al mercat infrahabitatge i fixar
preus elevats, la qual cosa dóna lloc a tot un entramat de subarrendaments,
tant per necessitat per a poder assumir el pagament, com per a fer negoci; s’arriba a situacions d’abusos, amuntegament i barraquisme vertical en les quals
fins i tot es lloga un llit entre dues persones (llits calents), principalment
entre la població immigrada. Així, mentre existeix una dinàmica de disminució del nombre de persones per habitatge (1,4 a l’Eixample) i un increment
dels habitatges monomarentals i unipersonals, a més d’un increment dels m2
d’habitatge per persona; es dóna, al mateix temps, la dinàmica contrària per
a aquells col·lectius amb l’increment d’habitatges compartits i plurifamiliars.
La violència econòmica es tradueix també en els processos judicials de desnonament, xifrats per la Plataforma en Defensa d’un Habitatge Digne en
3.657 durant el 2002. Entre els diversos tipus de desnonaments destaquen els
ocasionats per manca de pagament i els de finalització de contracte. En aquesta última situació es troben els i les llogateres de rendes antigues que es van
negar a l’actualització de la renda amb l’entrada en vigor de la LAU.
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Segons fonts oficials, són 2.500 les persones que dormen al carrer cada
nit a Barcelona. Les persones que queden fora del sistema de mercat residencial ocupen a Barcelona nombrosos espais, des de cases buides fins caixers automàtics. A tall d’exemple podríem esmentar: l’antiga plaça de toros
de les Arenas (ara en procés de reconversió en centre comercial), les casernes militars de Sant Andreu, on van arribar a viure fins a 600 persones, i les
naus industrials de Poblenou.
Aquestes condicions d’accés —o la impossibilitat del mateix— a un
espai residencial on resoldre les necessitats bàsiques juguen, juntament
amb la tipologia habitatge-mercaderia, un paper principal en el procés de
precarització vital, afectada per la manca d’accés a un recurs essencial per
al ple desenvolupament de la vida d’una persona.
Davant d’aquesta situació sorgeix una resposta assistencialista i burocràtica dels poders públics de control de les borses de persones insolvents
dissonants amb l’harmonia de l’aparador barceloní.
Les reivindicacions respecte al dret a l’habitatge estan dirigides principalment a la denúncia de l’especulació (tant pública com privada) i a la
reclamació de més intervenció als poders públics (tant referent a major
proporció d’habitatge a preu «assequible» com a una major protecció als
col·lectius exclosos). L’extensió del règim d’habitatge de propietat entre la
classe treballadora, que s’ha vingut impulsant des del govern franquista, i
potenciada amb posterioritat pel decret Boyer, i la mercantilizació del sòl
i de l’habitatge front a l’autoconstrucció ha creat una cultura de l’habitatge basada en principis d’individualisme i d’estatus social.
S’exerceix una resposta repressiva sobre opcions que no consideren la
mediació de l’Administració en la satisfacció de la necessitat d’habitatge. Dins
de l’ocupació d’espais abandonats podem destacar el paper de col·lectius que
han omplert el seu accionar de contingut polític, sobre la base de la crítica de
l’especulació immobiliària i la depredació urbanística. Una altra aportació és
el qüestionament de la propietat privada, pel que fa a la preponderància del
valor de canvi per sobre del valor d’ús. La repressió aplicada des de l’Administració ha anat dirigida a provocar l’aïllament social dels col·lectius okupes,
i a evitar una complicitat equiparable a la simpatia generada.
Que la ideologia de l’habitatge hagi estat creada a partir d’aquests principis de propietat, privacitat i estabilitat ha estat una important arma de
desmobilització, ja que ha fet de l’habitatge un problema individual no reivindicable a través de lluites col·lectives. A això, cal sumar-li l’artificial
construcció jurídica del dret a l’habitatge com un dret social que deu inspirar l’actuació dels poders públics —però sense ésser en cap cas directament reivindicable— i que s’hagi sotmès sempre al sagrat dret a la propietat privada i al principi de lliure mercat.
Amants del plagi
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Per poder entrar en la temàtica de les migracions, com a peça del model
Barcelona, hem de fer un esforç per incorporar les grans dissertacions globals i localitzar-les. A la Barcelona global ens trobarem cada dia amb els
«models» de persones que responen al model de la ciutat, i podríem veure’ns com a miralls del que som i de quina ciutat tenim quan observem la
situació de les persones migrades que viuen a Barcelona.
La política d’immigració portada a terme a nivell estatal i europeu és
producte i resultat de les polítiques que es desenvolupen a les ciutats, als
models de les ciutats.
No és casualitat que la llei d’estrangeria (suposadament, la gran i única
culpable dels mals de les persones migrades) dediqui el 87% del seu articulat normatiu a definir i regular la situació de les persones com a treballadores. No és cap casualitat que el sistema per canalitzar la mà d’obra
estrangera es realitzi mitjançant contingents anuals que es distribueixen
territorialment i en funció de la «comanda» de treballadors i treballadores
que fan les empreses instalades en aquests territoris.
Les persones migrades són mercaderies i/o, en tot cas, béns fungibles en
funció de la seva producció. En la política d’immigració queda ben palès el
paper de mercaderia utilitzable: un cop hagin acomplert la seva funció de
producció com a peça de l’engranatge poden retornar-se al país d’origen.
Hem vist en els anteriors capítols l’actual situació de la ciutat en relació
a l’àrea i la regió metropolitanes de Barcelona (AMB i RMB, respectivament), així com el caràcter rellevant, en funció del model, de les polítiques
laborals i de les polítiques de desallotjaments, expulsions i reconducció de
la població a diferents indrets.
Respecte a la immigració, no existeix, ni discursivament ni legal, cap
problema per declarar que es tracta de mà d’obra canalitzable i hipernecessària. Aquest discurs pretén, a més, ser realista i no xenòfob. Endemés,
l’aportació de flexibilització de la immigració en el mercat laboral també és
un bé a tenir en compte; en aquest sentit, economistes del Cercle d’Economia recomanen, entre d’altres, «fomentar l’anada i tornada dels treba-
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lladors estrangers i de les seves famílies. Acords internacionals». Aquest
tipus de pràctiques comportarien l’ús de les persones (en llibertat i de
mutu acord, és clar!) ad hoc, i s’estalviarien problemàtiques com ara la integració cultural, la necessitat d’habitatge, etc.
Però, recomanacions a banda, a Barcelona existeixen diverses tipologies d’estrangers. Començarem pels que defineix la mateixa llei d’estrangeria, per poder anar més enllà (o més cap aquí) i veure qui són i com
viuen aquestes «peces» en el Model Barcelona.

ESTRANGERS

I IMMIGRANTS

La llei d’estrangeria defineix com a estranger i estrangera aquella persona
que no tingui la nacionalitat espanyola. Aquesta afirmació, que en principi
sembla tan simple, no està exempta de complicacions: els fills i filles d’espanyols no ho són tan si han nascut en un altre país i són majors d’edat
(doncs se’ls obliga a passar per complicats i llargs tràmits per aconseguir
la nacionalització si el país de naixement no pertany a la Unió Europea); i
els nadons nascuts a l’Estat espanyol no ho són d’espanyols si les seves
mares i pares són estrangers (amb aquesta tendra edat també són ja obligats a fer tràmits burocràtics). Com que la nacionalitat no es veu a primer
cop d’ull, el control d’aquest requisit ha comportat, en moltes ocasions, la
detenció policial de ciutadans espanyols sospitosament negres...
Desprès dels articles que remeten a la resta de la normativa de l’Ordenament jurídic general, afegint-hi a més la restricció que només les persones
que tinguin autorització de residència podran exercir aquests drets, la Llei
d’estrangeria, en realitat, és com un Estatut dels Treballadors però específic
per a immigrants. I aquí és on descobrim una altra diferència en la llei entre
«estrangers i immigrants». El concepte «immigrant» és un concepte relacionat
amb aquelles persones que marxen del seu lloc de residència cap a un altre
per qüestions econòmiques, per anar a treballar. La major part de l’articulat
legal regula l’entrada, el tipus de treball i l’expulsió dels treballadors i treballadores immigrants, i això malgrat l’explícit títol de Ley orgánica de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
En l’exposició de motius de la llei ens trobem «les causes» i el perquè d’aquesta llei. Segons aquesta normativa, es tracta de regular un nou fenomen,
de canalitzar la immigració, d’evitar les màfies indesitjables i garantir que les
persones que visquin en aquest país ho fan en condicions materials que
garanteixin la convivència pacífica, el respecte dels drets democràtics. Els
estrangers especials (turistes, comunitaris) estan sotmesos a una altra normativa. Els primers han de fixar-se en la normativa internacional que regula
les targetes VISA o American Express, i els segons han de fixar-se en els
acords europeus de lliure circulació i d’igualtat i germanor entre europeus.
De fet, físicament, a les entrades dels aeroports espanyols i dels controls encara existents en les fronteres imaginàries hi ha dues cues: ciuta-
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dans de la UE, ciutadans no comunitaris o ciutadans d’altres països (si no
tens passaport o no tens país, no tindràs una cua on anar, ja que el dret d’asil ni tan sols està reconegut a les cues).
Els papers reservats segons la lletra de la llei:

– Turistes. Aquests estrangers vénen per motius culturals o d’oci, amb
una estada no superior a 90 dies. Han d’acreditar que disposen de mitjans
econòmics suficients per garantir la seva estada, un bitllet de tornada que
asseguri el seu retorn i una reserva d’hotel. El control de l’acompliment
d’aquests requisits es realitza in situ a les taquilles de les fronteres, per uns
funcionaris policials que actuen «per delegació de competències» de l’autoritat competent. (Si no ets convincent en el teu paper de turista, t’obren
un procediment administratiu anomenat «devolució» i obliguen legalment
a les companyies de transport a carregar amb els costos del viatge de tornada. Ara bé, com que estem en un Estat social i democràtic de dret, fan
signar a un advocat o advocada l’expedient de devolució, per garantir el
teu dret de defensa.) Aquests tipus d’estrangers són benvinguts a Barcelona. De fet, són l’objecte de desig cap als quals es dirigeixen campanyes de
promoció i d’«efecte crida», i no passa res si omplen la plaça Catalunya i
envaeixen el Corte Inglés. Segons les xifres de les declaracions d’empresaris del sector, el turisme va portar a Catalunya més de sis milions de persones l’any 2003. Si comparem aquesta xifra amb la quantitat d’estrangers
immigrants que, segons la Delegació per a la Immigració i Estrangeria, hi
ha a Catalunya (383.000), són molts més els turistes estrangers que els treballadors estrangers. La invasió és de turistes, no d’immigrants!
– Turistes-inversors. Aquestes persones obtenen un «paper» anomenat
visat múltiple que els dóna dret a entrar i sortir en múltiples ocasions.
Molts d’aquests turistes-inversors són els que vénen i inverteixen en la creació de societats anònimes i en el sector immobiliari.
– Residents. Per residir a l’Estat espanyol i a Barcelona has de demostrar que compleixes els requisits per ser resident. Aquests requisits estan
directament relacionats amb la solvència econòmica que garanteix la teva
residència. Podem trobar:
a) Residents sense treball que acrediten solvència econòmica per rendes.
Aquests estrangers són, per exemple, persones jubilades que decideixen venir a viure pel bon clima mediterrani que tenim i traslladen
el cobrament de les seves pensions als bancs que, gràcies a la globalització, també tenen oficines a llocs tan estratègics com la costa
mediterrània. Generalment són persones provinents de l’Europa
comunitària i no se’ls considera immigrants. No han de fer cues per
obtenir cap documentació, tenen dret a la lliure circulació i no són
molestats per la policia en el control de la immigració il·legal. A més,
a llocs com Calella, per exemple, han fet urbanitzacions específiques
amb botigues específiques per a ells com també ha succeït a Mallorca i a d’altres indrets d’arreu de l’Estat. No són mirats com a immi-
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grants per la població autòctona. Si no són de la UE, però demostren
tenir les divises i haver fet el trasllat del capital, han de realitzar uns
tràmits burocràtics a l’ambaixada espanyola del lloc d’origen, tràmits que, normalment, no triguen tant com d’altres si van acompanyats del compte corrent.
b) Residents sense treball que vénen per reagrupament familiar. Aquests
estrangers sí que són immigrants. Se’ls veu de seguida, a més de fer
les cues corresponents i uns tràmits que triguen gairebé dos anys
per poder obtenir un «paper» a l’ambaixada espanyola que els pertoqui. No tenen el dret de venir per residir, sinó que han de ser «tramitats» per un familiar resident i renovat. Els familiars «tramitats»
només poden ser els cònjuges monogàmics, o fills i filles menors
d’edat o ascendents (mare/pare) dependents econòmicament. La
residència que se’ls atorga els prohibeix treballar; són com
«paquets» a càrrec del familiar reagrupant i depenen obligatòriament d’ell o ella. El «paper» que t’atorga la llei és d’absoluta dependència econòmica i, el més greu, una de les conseqüències quotidianes que aquestes situacions comporten a moltes dones —a més
de la incongruència amb el principi d’igualtat entre homes i dones—
es l’«obediència deguda» al marit. Si et portes malament, en el millor
dels casos1, et poden «retornar» com a paquet que ets. El mateix succeeix quan ets un o una jove que depèn obligatòriament del pare i/o
mare. El teu permís de residència està absolutament lligat al del o de
la progenitora. Però quan fas els 18 anys ja no ets dependent legalment, i aleshores has de tramitar el teu propi permís i ser, obligatòriament, independent.
c) Residents amb treball. Aquests són els considerats «immigrants de
debò». En realitat, sempre que parlem de la llei d’estrangeria, de la
seva aplicació, del «fenomen» de la immigració, estem parlant d’aquests estrangers immigrants, dels treballadors i treballadores. La ficció legal basa tot el sistema regulador de l’entrada i canalització de
mà d’obra en un inexistent mercat laboral i en un desconeixement de
la normativa laboral existent. Així doncs, les persones treballadores
que vulguin residir per aquest motiu a l’Estat espanyol han de triar si
volen treballar per compte propi o per compte aliè. Si trien per
compte propi, han d’acreditar que tenen les preceptives llicències
d’activitat, les altes dels corresponents impostos del negoci que es
vol portar a terme, un projecte econòmic per desenvolupar i un capital d’inversió acreditat i adequat per aquest negoci. Tot això ho ha de
fer la persona des del seu país d’origen, tramitat des del consolat o
ambaixada espanyola. I tant de bo tinguis sort, no fos cas que visquessis a Bangladesh, doncs allà no hi ha ambaixada ni consolat! Us
imagineu demanant una llicència d’activitats, donar-se d’alta a Hisenda, etc, des d’un consolat? Aquí no estem parlant dels turistes-inversors, sinó de treballadors del règim d’autònoms (sector construcció,
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bars, etc.). El mateix succeeix si vols venir a treballar per compte aliè.
Resulta que hauries de connectar-te telepàticament amb un empresari tipus del sector on vols treballar. Aquest empresari tipus, mitjançant la connexió telepàtica, et coneix i t’accepta com a treballador o
treballadora, et demana mitjançant aquesta via tan desenvolupada
que li enviïs 4 fotos de carnet i 3 fotocòpies del teu passaport. Ell, de
forma diligent i voluntariosa, s’adreça a l’Oficina d’Estrangers i presenta en favor teu una oferta de feina (i fa les cues des de les 4 de la
matinada!). Però no qualsevol oferta, sinó una oferta que:
1) hagi passat primer per les oficines de l’OTG/INEM i que cap
espanyola ni espanyol no la vulgui,
2) sigui d’un any de durada,
3) sigui de 40 hores setmanals, i
4) acompleixi les normatives del sector o conveni col·lectiu, en el
seu cas.
Les persones immigrants no només han de demostrar que vindran a treballar: ho han de fer en unes condicions que ni tan sols
existeixen en aquest país. Han de treballar més que ningú i, a més,
ho han de fer de forma continuada i amb contractes continuats,
doncs, en cas contrari, en no poder accedir a les renovacions (el primer permís és anual), es transformaran en il·legals sobrevinguts.
L’última reforma (i ja en són tres!) d’aquesta infame llei que no
acompleix ni tan sols la seva funció de regular una realitat, ha aportat una «solució» a aquest apartheid legal: un paper «visat» que donarà permís a les persones immigrants per venir a buscar feina durant
tres mesos. Si en tres mesos no s’ha trobat feina (amb les característiques abans esmentades, és clar!), aleshores seran retornats i expulsats. Si algú estigués pensant en quedar-se més de tres mesos, la llei
ja preveu que se li prohibirà tramitar cap sol·licitud (no valen excuses com que m’he enamorat d’una espanyola!) durant dos anys; i,
igualment, la llei preveu que, en el molt improbable cas que es quedi algú «sense papers» durant cinc anys, aleshores serà perdonat per
haver aguantat la clandestinitat i l’explotació de l’economia submergida-però-coneguda i se li concedirà, finalment, un permís de
residència i de treball (presentant el contracte de treball) per un any,
renovable sempre i quan acompleixi les condicions d’un nou contracte laboral i no hagi tingut cap problema policial en tota la seva
estada ni en el futur.
d) Estudiants. Finalment, la llei preveu el «paper» de l’existència d’estudiants estrangers. La varietat és directament proporcional a la gran
quantitat de cursos universitaris: màsters, postgraus i doctorats dels
quals ens proveeix el gran negoci de la universitat. La normativa de
l’estatut d’estudiant, de fet, ve a ser com una mena d’«ajuda al desenvolupament». No es vol la «fugida de cervells» dels països pobres i per
això se’ls ofereix una àmplia oferta acadèmica. L’any 2001 es van reta-
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llar de forma dràstica les beques atorgades per l’Institut de Cooperació
Iberoamericana, ja de per si minses. Molts d’aquests i aquestes estudiants van engrandir les llistes de «sense papers». Si has vingut a estudiar a aquest país, mai no pots canviar de paper, has de ser un estudiant etern. Els únics i úniques que poden acomplir amb aquest paper
són els que o bé obtenen beques i s’ajuden amb feinetes extres —també previstes a la llei: autoritzacions per treballar, prèvia tramitació, en
feines compatibles amb els horaris estudiantils, tipus Pizza Hut—, o bé
són de classe benestant i acrediten, tal i com ordena la llei, que reben
divises de l’estranger que certifiquen l’acompliment del requisit de
tenir habitatge, una manutenció valorada en 10.500 euros anuals, com
a mínim, i l’assistència a cursos homologats. Així domcs, hi ha estudiants que viuen còmodament a les cares residències d’estudiants i
n’hi ha que s’amunteguen en pisos on n’hi viuen quinze.

Aquests són els papers principals que canalitza la llei i el seu guió principal2. Les persones, que no es deixen precisament homogeneïtzar, vénen
igualment sense acomplir ni llegir-se ben bé el guió. O precisament per
haver-lo llegit i haver comprovat la seva impossibilitat, actuen en una ficció
a la qual els aboca la mateixa llei.

ESTATUS

I ESTATUT

I és que en definitiva, no és el mateix l’estatus que l’estatut. Els estudis
sobre les migracions —tot i palesar la dificultat d’accedir a les xifres— es
refereixen exclusivament a l’estatus i estatut d’immigrant-classe treballadora. És a dir, aquella persona per a la qual s’ha dissenyat una política d’immigració. Aquell «altre» que viu en un país subdesenvolupat i que necessita
una normativa que el canalitzi i el reguli i el congeli en el seu estatut d’immigrant per sempre més. Pot canviar d’estatut sempre i quan canviï d’estatus. Els estatus estan relacionats de forma visible i tangible amb la més internacional i homogènia de les qüestions: la solvència econòmica.
Quants són, on són i qui són els immigrants?

L'estadística, ciència de l’Estat o aritmètica política del poder, malgrat
avançar un munt, fa palesa les seves insuficiències, el que demostra que les
persones no es deixen reduir a la condició de número, que no es deixen
agafar fàcilment pels càlculs de l'eficàcia i l’eficiència. Pel que fa al cas de
la immigració, plena d’irregularitats i sotmesa a la manca de papers i estigmatitzada, és una bona mostra d’aquest descontrol. Tot i així, les fonts estadístiques, amb totes les seves deficiències i contradiccions, difonen dades
que podem fer servir, amb totes les precaucions, per tal d’apropar-nos al
coneixement d’aquesta realitat.
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Alguns recomptes estadístics estimen, desprès de fer una anàlisi combinada de diferents fonts, que «Catalunya hauria rebut 200.000 immigrants estrangers entre 1996 i 2001»; i sobre aquest còmput indiquen —i aquests són els
indicis que pensem que s’han de subratllar— que «105.000 s’haurien assentat a Barcelona ciutat, uns 50.000 a la resta del territori metropolità i uns
45.000 a la resta de Catalunya». Després, i en funció de la composició d’aquesta immigració segons els llocs de procedència, es constata «un pes molt
destacat d’Amèrica Central i del Sud» —que aporta un 53%— i, a molta distància, «el Magrib (15%) i Àsia més Oceania (un 12%)» (El territori metropolità
de Barcelona. Dades bàsiques, evolució recent i perspectives, AMB, 2003).
Respecte a la ciutat, la immigració ha passat de 29.354 persones empadronades l’any 1996 (1,9% de la població de la ciutat) a 163.046 empadronats l’any 2002 (10,7% de la població). D’aquestes xifres es dedueix que,
en un període de 6 anys, la població estrangera a Barcelona s’ha quintuplicat; que, segons les dades del padró, la població estrangera ha estat més
nombrosa en el període 2001-2002 (uns 40.000 l’any 2001, uns 50.000
l’any 2002) i que, segons el ritme que se’n podria deduir, s’empadronen
cada mes uns 4.000 estrangers a Barcelona.
Aquestes xifres vertiginoses són les que ocupen els plans municipals i
els d’acollida de l’Ajuntament de Barcelona3, i es confronten amb les xifres
de la Seguretat Social i del Balance de extranjería 2003 realitzat per la Delegació del Govern.
El primer que sorprèn d’aquestes xifres és que, d’entrada, sembla que l’efecte crida —que tant volia evitar el Govern central i la societat en general a
través dels parlamentaris— s’ha produït. L’altra qüestió que sobta és que de
les xifres totals no se’n desprenen més dades, tot i que els padrons són
accessibles per a tothom, tinguin o no «els papers». Ara, amb la reforma,
continua existint aquest dret, però amb l’afegitó que la Direcció General
de la Policia podrà accedir a les dades dels estrangers «sense papers»; i potser ens trobarem amb una davallada de xifres però en sentit invers: despoblament de la ciutat!
La importància d’aquestes xifres del padró són directament proporcionals als pressupostos que poden demanar els municipis quan tenen més
població empadronada. Per això, és important un cert disseny de campanyes tals com «Sal a la luz, ¡empadrónate!» que es van realitzar ara fa uns
anys. I per aquesta raó, tal vegada, aquestes xifres no reflecteixin, de fet,
una arribada massiva d’immigrants durant aquells «anys durs» 2001-2002
(recordeu: tancaments a les esglésies, tancament del règim general, tancament de les oficines per poder sol·licitar papers, creació del mur de Ceuta, acords per expulsions amb Marroc, imposició de visats a països de l’Amèrica Llatina com Equador —anomenats acords de cooperació—...), sinó
potser una realitat que ja existia i que va emergir en el moment de poder
accedir fàcilment al padró i, per tant, a l’ensenyament, a la sanitat i, a més,
a l’obtenció d’un comprovant d’estada «clandestina» que servís per certificar aquests cinc anys que demana la llei. Així doncs, el fet que la gent s’em-

146

Barcelona, marca registrada

padroni no significa pas que acabi d’arribar; en tot cas, podria ser que
aquesta allau hagués estat, en realitat, d’estrangers comunitaris, doncs un
20% dels estrangers són europeus i, d’aquests, un 4,3% italians.
Se sent dir que tenim guetos a Barcelona, que hi ha massa immigració
que homogeneïtza les escoles dels barris. Amb les dades que existeixen
això seria del tot impossible: a Barcelona hi viuen 152 nacionalitats de les
174 que hi ha al món. Els guetos no són ètnics, en tot cas són visibles a partir de l’homogeneïtat de la pobresa, de l’exclusió i de la negació de la diversitat real existent.
Per nacionalitats, també trobem que ara els majoritaris no són els
marroquins ni els subsaharians (model imaginari típic de la immigració, el
«culturalment» diferent), sinó els equatorians, amb un 16% de població a
Barcelona, seguits per les persones d’origen colombià, amb un 7,6%, del
Marroc, amb un 7,4%, del Perú, amb un 6,7%, del Pakistan, amb un 6,1%,
l’Argentina, amb un 5,8%, Itàlia, amb un 4,3%, la Xina, amb un 3,2%...
Les dades mostren clarament, doncs, que no hi ha un immigrant homogeni culturalment condicionat. La condició homogènia ve donada per la
pròpia normativa d’estrangeria i la seva aplicació local, pel tractament folklòric i culinari que se’n fa des de les institucions.
No valen per res les festes interculturals si no tens un lloc on viure en
aquesta ciutat; si quan vas a buscar un pis no te’l lloguen, perquè ets sospitosament estranger; si la fórmula per poder tenir un sostre és l’amuntegament o els caixers dels bancs que encara romanen oberts a les nits. Sense aquestes qüestions bàsiques és clar que no t’integres massa i, a més, on
t’has d’integrar?
De les 1.800 sol·licituds de recerca de pis de lloguer per a immigrants
que viuen a Barcelona fetes durant l’any 2001 i 2002 en el servei de la FAVB
i l’ONG Sodepau, només es van aconseguir 65 pisos. En l’informe realitzat
per aquestes entitats es fan comentaris sobre la política d’habitatge realitzada per l’Ajuntament (en aquest cas sí competent) i les seves conseqüències pràctiques en la segregació racial de la ciutat4.
Per barris, a Barcelona ens trobem dos extrems de localització d’estrangers: a Ciutat Vella (Raval) resideixen un 23% dels immigrants procedents de països pobres (majoritàriament filipins, pakistanesos, magribins),
i a Sarrià-Sant Gervasi un 6,2% d’estrangers procedents de l’Europa comunitària del nord.5 A més, la major part dels immigrants de Ciutat Vella ho
són en procés d’arribada recent i amb llars fortament homogènies respecte a la procedència d’origen, als sexes i a la no habitabilitat d’aquests habitatges; mentre que a Sarrià-Sant Gervasi trobem l’altre extrem, tant pel que
fa a l’harmonia de les llars respecte a la divisió igualitària dels sexes com
pel que fa a la millor habitabilitat d’aquestes llars.
Als barris de l’Eixample i de Gràcia hi viuen de forma dispersa els i les
llatinoamericanes, així com població immigrada de llarga estada a la ciutat,
incloent-hi molts marroquins pel que fa a l’Eixample. Aquests últims
(població marroquina de més de 10 anys d’estada a Barcelona), des del
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padró de 1996 a les actuals dades de 2002, han anat traslladant les seves
residències des de Ciutat Vella (Raval) cap a les perifèries de la ciutat (Nou
Barris, Sant Martí) i fins i tot cap a l’àrea metropolitana (l’Hospitalet, Santa Coloma, Badalona) en processos que coincideixen amb reagrupaments
familiars. Aquesta situació afecta ara per ara tota la població immigrada,
doncs coincideix amb les grans operacions urbanístiques que s’han estat
realitzant i es realitzen a Ciutat Vella en general.
Al mateix temps, la necessitat de mà d’obra barata i ensinistrada s’ha
dispersat per tota la regió metropolitana, actuant com a pol d’atracció per
als treballadors immigrants. Les quotes de servei domèstic a la ciutat, i els
d’hostaleria i serveis als turistes en general, estan actualment coberts amb
gent «sense papers» (= menys costos empresarials), i ha aparegut un nou
fenomen, el dels treballadors joves de l’Europa comunitària que viuen
entre 6 i 10 mesos a Barcelona i ocupen els treballs precaris dels bars i restaurants. Vénen, atrets pel model Barcelona fashion i «ciutat del coneixement», a través de diversos programes d’intercanvis i d’estudis (Erasmus,
Promoció del Voluntariat Europeu, etc.), i per afegir uns calerons a les
beques accepten aquests tipus de feines. Molts tenen uns contractes facilitats per les ETT, però molts altres (24,3%) fan les feines sense cap tipus de
contracte, i són una mà d’obra que, malgrat tenir els «drets formals», no
deixen de ser simples peces de l’engranatge del model, tot i que acompleixen una doble funció: alhora que són en ells mateixos mà d’obra barata i intercanviable (saben idiomes, són macos i maques) també són la cara
amable i visible de la multiracial Barcelona dels bars i els restaurants.
En aquest sentit, i en el marc de les operacions de la «ciutat del coneixement », ens trobem amb iniciatives com les de Barcelona Centre Universitari (BCU), que pretén coordinar o donar un marc general per a les relacions internacionals, entre les universitats barcelonines, l’Ajuntament i la
Generalitat de Catalunya, en l’ordre d’acollir els i les estudiants estrangeres
(a través d’allotjament i integració cultural). Genera imatge internacional
de la ciutat i genera atracció per a què vinguin universitaris. Les xifres indiquen que el 1997 eren uns 3.500 (Programes Sòcrates i Intercampus); 4.500
el 1998; i 6.500 el curs 1999-2000. És a dir, el pol d’atracció va en augment6.
D’altra banda, i malgrat les quantitats creixents, si ens mirem de forma
relativa les xifres, és a dir, en relació amb la població de la ciutat, observem
que no és precisament Barcelona la ciutat on més població immigrada viu.
Aquestes xifres coincideixen amb la tendència que es constata de què, d’una banda, la reserva turística del centre de Barcelona comporta l’expulsió
d’immigrants (rendes baixes) i, per l’altra, augmenta l’atracció de l’AMB i
la RMB amb noves necessitats de cobertures de llocs de treball (servei
domèstic, agricultura).
Amb les xifres indicadores dels permisos de residència (actualment, això
exclou els comunitaris) i per províncies, el 70% de la població estrangera
immigrada a Catalunya resideix a la província de Barcelona; Girona absorbeix
el 16,8% dels immigrants residents; Tarragona, el 8,9%, i Lleida, el 4,3%. Res-
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pecte a la seva població total, Girona és, amb una taxa del 6,5% d’immigrants,
la província catalana que té una presència relativa més gran de població immigrada, només superada a nivell de l’Estat espanyol per Almeria, amb una taxa
del 6,7%, mentre que la província de Barcelona té al voltant del 5% de població immigrada respecte de la població provincial total7.
Com que aquestes xifres fan referència a les províncies, dades derivades de les tipologies dels permisos de residència i treball (que són provincials, doncs depenen dels ministeris d’Interior i de Treball, que fan la
seva tasca administrativa basant-se en les divisions provincials), també
coincideixen per tipologies, perquè els permisos es donen segons la canalització de la mà d’obra immigrada que realitza el Govern a través dels
anomenats contingents anuals.
Els contingents: les quotes de la vergonya

La política de contingents és una «innovadora» forma de canalitzar la immigració, reconeixent, d’una banda, la seva necessitat com a mà d’obra i, de
l’altra, dirigint-la cap als sectors de l’economia que ho necessiten. Des de
l’any 1993, en què es va realitzar la primera normativa, la «comanda» ha
oscil·lat entre els 20.000 i 30.000 llocs de treball oferts anualment per a tot
l’Estat espanyol. En principi, la norma preveu que es demani la mà d’obra
que viu als països d’origen, però en realitat aquesta ha estat una de les fórmules emprades per regularitzar la situació administrativa dels que encara
no tenien «els papers» i vivien aquí. Aquestes previsions no es corresponen
amb la realitat, ni de població immigrada ni de mà d’obra, ja que s’han
hagut de fer regularitzacions i les quantitats de permisos de residència i
treball atorgats han oscil·lat entre els quasi 350.000 de l’any 1985 i els
283.000 de la regularització de l’any 2000.
D’altra banda, la política dels contingents ha demostrat que no s’ajusta
a la realitat, i el seu fracàs també té xifres: durant l’any 20018 només van
cobrir-se 3.113 de les 10.884 ofertes d’ocupació estable, i 10.520 de les
21.195 places establertes per a treball de temporada. A Catalunya s’havien
ofert 600 de les 4.400 places previstes pel contingent, i es van formalitzar
únicament 280 contractes estables. A Barcelona es van concretar 15 de les
2.400 ofertes de contractació en origen que li havien estat assignades.
Per què, doncs, aquesta política innovadora no funciona? Recordem, a
Barcelona el que es necessita és mà d’obra barata per poder sostenir i consolidar les inversions necessàries per a un model que per ell mateix no és
tan solvent econòmicament. Aquesta mà d’obra barata i flexible es canalitza cap els sectors no regulats del ja prou desregulat mercat laboral: servei
domèstic, serveis sexuals, hostaleria, agricultura i construcció. Per norma
general, són sectors econòmics on, com en el cas del servei domèstic, no
existeix cap tipus de conveni col·lectiu (que tot i no ser cap garantia, la
seva inexistència encara fa més palesa la fragilitat de la treballadora i el tre-
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ballador davant l’ofertor de feina) o que, com en el cas del treball sexual,
no són tractats ni tan sols com a treball.
Com es pot pretendre que, en un sector no regulat, funcioni una regulació rígida com ara la necessitat d’una oferta de 40 hores setmanals i de
12 mesos de durada? Podríem pensar que la norma pretén protegir la treballadora i el treballador immigrant, però la realitat és que la norma el que
fa és regular una ficció per tal de mantenir una mà d’obra esclava, i on la
norma, si no s’acompleix, serveix per tramitar l’expulsió del país.
En els sectors laborals esmentats justament el que no existeix és una
realitat de feina contínua: el de la construcció és el sector on més autònoms existeix (paletes, etc.); en l’agricultura, hi ha contractes fixos discontinus; el servei domèstic és un sector no regulat en el règim general...
Davant d’aquesta irrealitat i ficció, la gent el que fa és inventar-se els contractes per poder gaudir durant un any d’un permís fictici per a una feina fictícia, amb les problemàtiques quotidianes que això comporta: fer veure que
treballes en una feina inexistent, pagar-te la seguretat social per fer-ho veure més convincentment mentre treballes en una altra feina desregularitzada.
El sistema de contingents és ben representatiu no només de la ficció
sobre un mercat de treball que no existeix, sinó, sobretot, d’una forma de
colonialisme que comporta la recuperació de la figura de l’esclau i esclava
que es dedica a treballar per l’amo en aquests tipus de serveis. I és aquí precisament on la «comanda» del Model Barcelona hi juga un paper molt important. Més del 43% dels permisos de treball atorgats són pel sector serveis (el
majoritari: servei domèstic), entre un 10% i un 15% treballen a la construcció, i només un 4,5% són permisos de treball per indústria o treballs de l’anomenat teixit industrial (a tall d’exemple: subcontractes a les fàbriques de
metal·lúrgia; mecànics i obrers especialitzats que gràcies a les tipologies dels
permisos de treball —els sectors acceptats a les quotes— no veuen reconegudes les seves especialitzacions; etc.)9. Però encara més, de les tipologies
d’immigrants que actualment arriben a Barcelona, que són «cridats» a aquesta ciutat, més del 70% tenen estudis secundaris i universitaris, i arriben «sense papers» per cobrir aquests treballs no qualificats, de manera que siguin
molt més dòcils i flexibles; una necessitat urgent del Model Barcelona per
poder ser garantia de negoci i guanys i evitar que les empreses marxin a
altres indrets que tinguin mà d’obra barata, però no formada.
I és precisament aquest tipus de política la que es reivindica, per exemple, des d’una òptica catalana: es vol participar activament en la canalització de la immigració i obrir oficines catalanes als «països d’origen»...
La política dels contingents es basa en la reducció instrumental de l’estranger com a «recurs». No importa qui siguin, ni com siguin, el tema és per
a què serveixen. Podrem estar junts però sense barrejar i serà, com diu
Frisch a l’assaig Extranjerización 1: «Hay sencillamente demasiados [extranjeros]: no en los solares de la construcción, ni en las fábricas, ni tampoco
en las cuadras ni en la cocina, sino fuera de hora. Especialmente el domingo hay inesperadamente demasiados»10.
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BARCELONA :

MULTICULTURALISME O MULTICULINARISME

Des dels anys 90, a Barcelona es discuteixen conceptes com ara el multiculturalisme, l’interculturalisme o l’intermulticulturalisme... Les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona han oscil·lat, per exemple, des de la
negativa rotunda de les diferències culturals respecte de l’habitatge (fins fa
poc més de dos anys no es podia parlar de necessitats específiques d’habitatge dels col·lectius d’immigrants), doncs aquestes necessitats eren referides a tota la població en general (?!) i aquest era un tema ben sensible
que podia provocar conflictes veïnals, fins a l’actual acceptació de la transversalitat de la immigració i l’elaboració d’un discurs d’acollida de l’altre.
Resultat del discurs: no existeix cap tipus de concreció de la suposada
acollida (no hi ha cap centre ni estructures físiques per acollir); i amb la
vivència de ben a prop de les expulsions de les casernes de Sant Andreu es
van fer paleses les contradiccions i incongruències entre el discurs i la pràctica. A les casernes hi vivien prop de 600 immigrants sense sostre. Gairebé
298 van ser allotjats en règims de 15-30 dies per la Creu Roja. De la resta no
en sabem ni podrem saber mai amb certesa quin ha estat el seu destí.
Quan una persona immigrada acaba d’arribar, és una oportunitat per
escoltar les preguntes que es fa: «a veure, l’Ajuntament em dóna un servei
de tramitació dels “papers” (SAIER) i amb l’empadronament tinc el dret a
gaudir de l’escola i la sanitat. Però no va acompanyat d’un habitatge, un lloc
on pugui viure. Al mateix temps, l’assistent social —aclaparada per tanta
aglomeració de gent que no entén l’idioma!— m’insisteix en què trobi feina, doncs és l’única manera de poder integrar-me». Li contestes que ja tens
feina, desregulada —és clar, «sense papers»—; i et diu que per poder entrar
en els programes socials hauràs de tenir els papers i que en aquesta qüestió
ella no és competent. La «temàtica» d’immigració, ben al contrari de les
seves causes-efectes, és tractada per l’Ajuntament i per les ONG en general
(com a coadjuvants i funció pública) com una problemàtica social i de serveis socials. Sembla ser que ara, finalment, esdevé un futur «transversal»,
futur certament llunyà si se segueix amb aquesta doble o triple moralina,
tan simple com el fet que els recursos públics no s’utilitzen, ni molt menys,
amb criteris de distribució, sinó que s’utilitzen amb criteris de creació d’infraestructures per a les empreses. I quin paper tenen les empreses per a la
immigració? Doncs el paper de ser mercaderia d’anada i tornada. I en
aquest paper no hi tenen cabuda les polítiques familiars ni les polítiques del
benestar ni tan sols les de workfare. En moltes famílies immigrades recau la
responsabilitat de tenir cura de nens i vells (dones al servei domèstic), mentre els serveis socials els acusen de no tenir cura dels propis infants i de
tenir tendències culturals no apropiades ni civilitzades.
Al meu barri veig, dia sí dia també, dos tipus de cues: les que es fan per
entrar al museu Picasso i, a pocs carrers, les cues per poder entrar a l’Oficina d’Estrangers, al costat de l’Estació de França. Les dues cues representen homogèniament les diferències culturals: la primera és homogèniament
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japonesa i/o d’estudiants culturalment inquiets, la segona és molt més heterogènia pel que fa a inquietuds, però homogènia respecte a la sensació de
foscor, perill, costums poc adaptats i integrats. De fet, hi va haver protestes
organitzades del sector econòmic dels voltants: hotels, restaurants i demés
persones benestants van protestar contra les cues, doncs els suposava una
davallada de la clientela...
L’Ajuntament de Barcelona nega les seves responsabilitats en aquest
afer. Afirma que és una qüestió de competències, i que el «tema» de la
immigració és un tema del Govern central, que les cues humiliants no són
una problemàtica de la ciutat.
No serveix de res que preguntem si els cartellets que pengen de les tanques, que es posen per poder fer una cua amb ordre i que ostensiblement
mostren el logo de l’Ajuntament, potser tenen a veure amb les competències compartides. No serveix de res afirmar que és contradictori fer un discurs intercultural i d’alteritat quan participes activament d’aquest apartheid
i d’aquesta visibilitat de delinqüent imaginari. No serveix de res, doncs, ser
persones que vivim en aquesta ciutat a la qual estem aportant la nostra feina i el seu futur. Així, en general, no som competència de la ciutat; però en
particular sí que ho som, per exemple, quan la Guàrdia Urbana persegueix
les treballadores sexuals i les «passa» a la competent Policia Nacional; o
quan es tracta de llicències municipals pels locutoris i altres negocis «interculturals»; o quan s’han de posar les multes per no tenir els permisos habilitats europeus i només tenim aquell permisset fet al país d’origen; i, és clar,
quan durant les protestes ciutadanes ens han de «dispersar».
Us imagineu: «Ei, no em dispersis amb els pals, perquè jo no sóc de la
teva competència!»
Ara per ara, a Barcelona no tenim multiculturalisme (encara menys
interculturalitat, que seria la trobada amb «l’altre» des de la redistribució
econòmica dels recursos) però tenim molt de multiculinarisme; tenim tot
tipus de restaurants i botigues del món, en un mateix dia pots anar a dinar
a un restaurant japonès i sopar en un pakistanès, sense moure’t més de dos
carrers. La imatge d’una Barcelona multiracial, diversa, cosmopolita, que
apareix en els anuncis turístics, és confrontada en els mateixos anuncis
amb els avisos de què s’ha de vigilar amb les bosses —que també s’escolta
a la megafonia del metro— perquè hi ha molta delinqüència, delinqüència
que molt sovint es relaciona amb la immigració «il·legal» i amb la foscor de
la pell de la persona que viatja en el metro al teu costat. La mateixa foscor
de pell que té aquell que et serveix aquest plat tan exòtic, o pel qual vas a
les manifestacions de defensa dels drets humans —com a bon ciutadà i ciutadana d’una ciutat cosmopolita— sempre i quan aquests humans visquin
ben lluny. Si viuen massa a prop, només han d’adaptar-se al model i no sortir del paper reservat a cadascú i cadascuna.
Mariel Araya
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1. Veure l’Informe de la Plataforma per l’Habitatge Digne, editat pel Col·legi d’Enginyers,
any 2002 i disponible a la web: www.favb.org i www.pangea.org/sodepau.
2. Informe de l’associació de dones contra la violència TAMAIA; informes i treballs de
l’associació de dones SURT; de l’Associació de Suport a Dones Agredides Sexualment,
AADAS; propostes i actuacions de la Secretaria de la Dona de la Federació de Col·lectius d’Immigrants a Catalunya; E’waiso Ipola (Ca la Dona); Musu Kafo (Maresme).
3. Per accedir a tota la informació legal, els textos, els comentaris i els impresos de
sol·licitud dels diferents permisos, així com als llistats dels documents que s’han de
presentar: www.reicaz.es/extranjeria. També ho teniu al Ministeri, www.mir.es, on diu
«extranjeros».
4. Veure PAM 2003 i PAD (Pla d’Actuació Municipal; Pla d’Actuació de Districte:
www.bcn.es).
5. Jordi Bayona i Andreu Domingo Valls, Vivienda y población de nacionalidad extranjera en
Barcelona: una aproximación demográfica.
6. Carles Carreras, La universitat i la ciutat, Aula Barcelona, 2001.
7. Gemma García, Estudis monogràfics. L’impacte econòmic de la immigració.
8. Eliseo Aja i Mónica Nadal, La immigració a Catalunya avui. Anuari 2002, Editorial Mediterrània.
9. Veure: Gemma García, Estudis monogràfics. L’impacte econòmic de la immigració; i Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Balance extranjería 2003, a
www.mir.es.
10. Citat a Imanol Zubero, de l’article de Bauman: «El reto de la inmigración: acoger al
otro y ampliar el nosotros».

11. Penalitats del malestar: control i criminalització
de les pobreses i dissidències
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«La police partout, la justice nulle part.»
Victor Hugo

LA

IRRUPCIÓ DE L’ EMERGÈNCIA PENAL A LA CIUTAT

A l’actualitat, els poders públics eleven la «seguretat» al rang de prioritat absoluta a partir d’una concepció més vinculada a l’«esfera de la criminalitat» que
a la llibertat o la justícia social. El cert és que no se satisfan d’igual forma totes
les «inseguretats urbanes». Unes estan més sobreprotegides que altres, i molts
cops en prejudici de les altres, perquè les seguretats de determinats grups
socioeconòmics s’universalitzen i es presenten com la «seguretat» de tots els
ciutadans. Per això, les solucions seran tan sols punitives: intensificar l’activitat policial, accelerar els processos judicials, endurir les penes i ampliar els
recursos a la detenció amb la idea que l’empresonament és el mitjà idoni per
controlar la població desviada, els pobres, els emigrants i els dissidents.
Aquesta política ultraseguritària ja fa més de dues dècades que es va
posar en funcionament als EUA amb un «Estat penal» que, en substituir el
welfarestate, necessitava una «sobreinversió penitenciària» per compensar
la inseguretat urbana que es desprenia inevitablement de la desregulació
econòmica i la «desinversió social» del neoliberalisme. Es tracta de les polítiques seguritàries de «tolerància zero» aplicades per Giuliani a Nova York,
concebudes com una guerra contra les «penalitats fabricades» sorgides en
el context de la liquidació de l’Estat social. L’objectiu era satisfer les classes apoderades, atemorides per la inseguretat. Les víctimes eren els integrants de la població considerats menys útils i potencialment més perillosos: els sense feina, sense sostre, sense papers, captaires, graffiters,
treballadores sexuals, ionquis, vagabunds i altres marginats.
Aquesta «teoria criminològica» dels EUA es va consolidant arreu com a
«pensament únic de seguretat ciutadana». Als anys 90 s’estén a les ciutats del
Regne Unit (així, per exemple, amb la llei sobre el crim i desordre aprovada
pel Govern de Blair el 1998) i finalment recalaren a les d’Europa Occidental,
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on després de l’11-S de 2001 rebran un fort impuls, en un context de desmantellament creixent de l’Estat del benestar. Així, com a l’Estat ja no es pot
demanar seguretat social, en el seu defecte, es demana seguretat penal.
Després de l’11-S, a les ciutats franceses s’instaura la «tolerància zero»
de la mà del superministre Sarkozy, encarregat d’aplicar disposicions
aprovades sobre la tranquil·litat urbana. Per exemple, se sanciona amb
penes de presó l’exercici de la prostitució, els okupes o la mendicitat,
mentre es crea un «estat d’excepció encobert» contra la joventut dels
extraradis urbans, amb l’anunci de prohibició de sortides nocturnes pels
menors de 17 anys.
A les ciutats espanyoles, en un context on la població reclosa bat el
rècord de 50.000 interns el 2003, s’aprova el Pla de Lluita contra la Delinqüència el 12 de setembre de 2002, un any després de l’11-S, en el marc de
l’anomenada «ofensiva legal por la seguridad, contra el terrorismo y la
delincuencia», que significarà l’extensió de la política d’emergència pròpia
de la lluita antiterrorista a tot l’àmbit penal, penitenciari, judicial, processal i sobretot a la legislació d’estrangeria. José María Aznar promet que amb
aquesta política excepcional general de «seguretat pública», de judicis
ràpids i d’agravament de penes pels multireincidents «vamos a barrer de
las calles a los pequeños delincuentes». Aquesta política té el seu referent
legitimador en una de les teories de la doctrina de tolerància zero: la dels
«vidres trencats», una adaptació de la dita popular «qui vole un oeuf, vole un
boeuf» (qui roba un ou, roba un bou), que sosté que perseguint els petits
desordres quotidians de la ciutat es redueixen les grans patologies criminals. Les més mínimes infraccions o sospites han de ser perseguides de forma preventiva i immediata per restablir un ambient d’ordre social al carrer.
Així, d’entre l’ampli arsenal punitiu aprovat amb aquesta orientació cal
destacar l’augment de les condemnes per les petites infraccions i pels reincidents; l’agravació del delicte continuat; noves mesures com la de localització permanent mitjançant el control telemàtic i figures punitives com la
reconversió de tres faltes en delicte (còpia tova de la llei dels «three strikes
and you’re out» —tres cops i et quedes fora— inspirada en les regles del
beisbol i aplicada, entre d’altres, a Nova York).
La ciutat de Barcelona no resulta aliena a aquesta «política de tolerància zero» del Govern espanyol, i en el seu Pla d’Actuació Municipal 20002003 s’establiren les mateixes prioritats ultraseguritàries que en el Pla de
Lluita contra la Delincuencia, en una confiança absoluta en l’eficàcia de la
contundència del càstig i l’ús de la presó per resoldre la conflictivitat
social. De totes formes, el model de seguretat ciutadana de Barcelona ja fa
temps que es recolza sobre tres pilars fonamentals: el predomini dels mitjans repressius, la criminalització dels exclosos i la restricció de les llibertats ciutadanes, amb l’objectiu de neutralitzar amb contundència i de forma anticipatòria els grups percebuts com perillosos o pertorbadors, i
mantenir l’status quo de l’ordre urbà bàsicament a través del dret penal.
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FABRICACIÓ DE LES PENALITATS URBANES A LA CIUTAT

L’actual problema de seguretat a Barcelona té a veure amb un determinat
model socioeconòmic de l’actual ciutat postindustrial, competitiva i globalitzada, on les grans operacions urbanístiques actuen sobre l’escena
urbana com si es tractés d’un «botí de guerra», amb una lògica de mercat
«colonialista» que propicia la intensificació dels processos desurbanitzadors o dissolutius del teixit social.
Aquest model a la pràctica converteix l’espai públic en un immens
desert, sense places ni carrers dels que no es pugi extreure una rendibilitat econòmica, sense espais on la gent es comuniqui i posi en comú interessos i neguits. Com diria Le Corbusier, la planificació urbana necessita
un altre tipus de carrer, que serà una «fàbrica de produir trànsit». Així, a
Barcelona s’inicia un procés de blindatge de tot el mobiliari urbà, amb dispositius de «disciplina biopolítica» concebuts per foragitar les concentracions grupals i els exclosos: les places dures, els nous dissenys de «bancs
anticaptaires», la mecanització hiperrealitsta dels accessos al metro, els
centres comercials en forma de panòptic o altres tècniques de control urbà
del nou model de disseny i urbanisme postmodern. L’objectiu és crear
espais físicament nets i ordenats, però social i espiritualment morts, on les
persones circulin amb la mateixa velocitat que les mercaderies i els diners.
Mentre la Barcelona industrial mostrava l’efectivitat de les desigualtats
socioeconòmiques, en un escenari que estructurava visiblement els protagonistes, els llenguatges i els espais de les diferents memòries i rivalitats socials;
amb la Barcelona del consum i de l’espectacle queden dissolts en un paisatge urbà ahistòric, el dels grans centres comercials, dels gratacels de vidre, dels
estadis de futbol, dels parcs d’atraccions o de les autopistes de doble carril,
que circumden un centre fragmentat i desarticulat per actuacions viàries no
respectuoses amb l’entorn. La desaparició de les funcions tradicionals d’aquests espais i llenguatges específics duu a la destrucció de la vida urbana, de
la seva memòria històrica així com de la complexitat del carrer, que ara quedarà traçat en diferents territoris: en uns es treballa, a altres es compra, en
uns aprèn i es diverteix i a altres es circula constantment, obsessivament.
Aquesta dissolució de les antigues formes de vida quotidiana del centre
va acompanyada, i en part també provocada, per intervencions municipals
que treuen de l’espai i del territori a individus i grups. De fet, la política
d’habitatge esdevé una estratègia més d’expulsió del centre de les classes
populars a la perifèria urbana, per substituir els usos residencials tradicionals per nous usos terciaris amb la localització intensiva d’oficines, institucions públiques, locals de comerç luxosos, activitats d’oci i consum,
esport, hostaleria, així com espais més oberts on els turistes i els consumidors se sentin més tranquils i segurs, en un procès on la terciarització urbana comportarà una sobreinversió seguritària que la garanteixi.
En aquest sentit el Pla Parcial del Casc Antic de Barcelona de 1959 n’és
una prova clara quan reconeix que el seu objectiu principal és el «saneja-

156

Barcelona, marca registrada

ment, la circulació i l’aspecte estètic», i que «l’existència de grans sectors
que, física i moralment, resulta convenient sanejar, inclina una acció de
reforma violenta amb un extens programa de demolicions». Aquestes
demolicions dels plans especials de reforma interior (PERI) provoquen
una desintegració social i urbana que, al seu torn, justificarà el posterior
«sanejament», amb l’expulsió dels seus residents, amb una lògica de les
polítiques municipals autojustificadora i perversa, pròpia de l’anomenat
«síndrome del bomber piròman».
Així, en el barri de la Ribera, per exemple, aquesta desintegració del teixit
social provocada per les expropiacions i demolicions engendrarà guetos
específics de marginació i delinqüència, que esdevindran un factor més d’expulsió del col·lectiu resident. El poder local es beneficiarà d’aquest creixent
sentiment d’inseguretat dels residents per agilitzar el seu procés d’expulsió i
substitució social per altres, més solvents i adaptats als projectes en curs. Per
tant, els valors de la seguretat esdevenen el pretext per la reforma urbana.
D’altra banda, les respostes actuals (privades o públiques) davant la
inseguretat també incidiran en la configuració d’un espai públic més restringit, sobre la base que condueix a la criminalitat. La difusió de la cultura ultraseguritària provocarà el replegament ciutadà, l’abandonament dels
usos tradicionals de l’espai públic, dominat ara per la lògica mercantil i la
ciutat-garatge.
El resultat final són societats fragmentàries amb espais de poder atrinxerats i barris búnquer, on la gent adinerada viu sobreprotegida, amb la
protecció de policies privades i públiques; mentre en el costat oposat,
barris perifèrics degradats i sense llei, on la policia —només pública— realitza funcions de control d’una població sota sospita permanent.
Primera etapa: la Gran Barcelona de
les Olimpíades (1986-1996)

El 1986 Barcelona és nomenada seu dels Jocs Olímpics de 1992, tercer
gran esdeveniment politicourbanístic de la ciutat després de les Exposicions Universals de 1888 i 1909. En aquesta ocasió el pretext de l’efemèride esportiva no només serveix per iniciar una remodelació urbana que faci
més competitiva la metròpoli en la xarxa global de les megaciutats europees, sinó que, cap endins, servirà per legitimar i enfortir l’ordre urbà, estimulant l’entusiasme i adhesió dels ciutadans a les actuacions sociourbanístiques de les autoritats, l’anomenat «patriotisme de ciutat» representat
per la figura del voluntari olímpic.
L’espai públic esdevindrà un espai publicitari de recepció contínua d’anuncis, i la ciutat-empresa es presentarà com a ciutat-museu o ciutat-aparador, on els individus esdevindran espectadors passius, bocabadats
davant la grandiloqüència de l’espectacle presidit per la seva mascotaemblema, el Cobi. Com diu l’eslògan olímpic, es tracta de «mirar d’una
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altra manera», és a dir, dirigir la vista cap a una altra banda, cap a la ciutatpantalla i no cap a les ruïnes o deixalles de la ciutat real.
Això coincidirà amb la cristal·lització efectiva d’un nou model seguritari
barceloní reorientat a la prevenció i profilaxi de les patologies urbanes (que
poden anar des de la realització de pintades, colar-se al metro o l’incompliment de les normatives de soroll) i al control de tots aquells elements indisciplinats que no segueixin el ritme modernitzador de la transformació. El
Pla d’Actuació Policial preventiva, supervisat per la Mesa de Coordinació
Policial Municipal, creat el 1986 serà un dels seus pilars, sobretot perquè a
partir de l’aprovació de la Llei Orgànica de Cossos i Forces de Seguretat, el
1986, la Guàrdia Urbana comença ja a participar en el manteniment de la
seguretat pública a Barcelona, juntament amb els altres dos cossos: l’estatal
(Policia Nacional) i l’autonòmic (Mossos d’Esquadra). D’altra banda, algunes associacions veïnals formaran part d’organismes de caire policial com el
Consell de Seguretat Urbana, creat el 1984, en un context de difusió de
campanyes de defensa moral de les virtuts urbanes, el civisme, que recorden les circulars franquistes de moralitat pública i similars a les actuals del
Fòrum, on es pretén instaurar la figura postmoderna del ciutadà-policia.
Tots els comportaments desviats, incívics o il·legals, que poden deteriorar
la imatge publicitària-turística de la Barcelona-logotip seran previstos com
«focus subversius o degradats» en els diferents plans de prevenció de cada
zona urbana, establint prioritats estratègiques d’actuació. Els majors esforços
per garantir la seguretat dels turistes i visitants es realitzaran al barri de Ciutat Vella, l’autèntic «barri de contenció» de la ciutat. La política municipal de
control urbà no serà gaire diferent a l’anomenada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1977, inspirada en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933. L’objectiu primordial és, més que reprimir fets o accions concretes, «esborrar» (de
la ciutat, de la vista) tot comportament o actitud dels individus enquadrable
en alguns dels supòsits de perillositat social d’aquella llei (com l’«ebrietat
habitual, toxicomania, mendicitat, comportaments obscens, prostitució») i
que pugui embrutir el bronzejat amable de la ciutat olímpica.
Tanmateix, per tal de garantir aquesta «pax olímpica», abans de la celebració dels Jocs, també s’aplicarà una política policial de caràcter preventiu contra les dissidències polítiques més incòmodes. Una de les mostres
més clares d’aquesta criminalització serà l’«Operación Garzón» amb el tancament d’alguns mitjans de comunicació i la detenció de més de 40 persones sota la legislació antiterrorista.
Amb la creació d’una Junta Local de Seguretat s’adoptaren mesures com
l’impuls de la figura del «fiscal de districte» per perseguir la petita delinqüència o la dels «judicis ràpids», primer antecedent urbà de l’actual «justícia exprés» i de la policialització de l’activitat judicial. A tot això s’haurà
d’afegir l’aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana, anomenada «ley Corcuera», aprovada pel Govern del PSOE el mateix any 1992. Es tracta de
«reconquistar l’espai urbà», declarant la guerra al consum de drogues i
augmentant la duresa punitiva i les quotes d’autonomia policial.
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Poc després, l’entrada en vigor del l’anomenat «Codi Penal de la Democràcia» de 1995 també tindrà efectes profilàctics a la ciutat. En primer lloc,
per l’extensió de la xarxa penal, amb un augment sense precedents de les
detencions i de la població penitenciària (per l’enduriment de les penes i
la supressió dels anteriors beneficis penitenciaris). Ara mateix, les presons
d’aquell Codi Penal ja estan desbordades, amb un número d’ocupació del
106%, convertint-se, després de les presons angleses i portugueses, en les
que tenen més proporció d’interns (117 per cada 1.000.000 d’habitants).
En segon lloc, per la reacció criminalitzadora davant la creixent subcultura d’oposició urbana amb la irrupció de noves figures punitives com la d’usurpació de béns immobles.
En aquest sentit, val a dir que aquesta creixent hipertrofia penal, que
es correspon amb l’atrofia social de l’Estat del benestar, en el terreny
urbà s’interrelaciona amb una desinversió en polítiques d’habitatge, en
un context de crisi residencial (agreujat per la precarització del treball i
l’atur). Per altra banda, la reconversió dels usos del terreny urbà en la
construcció del projecte Barcelona 92 generen una espectacular onada
especulativa que consolida l’elitisme de la ciutat, amb preus de l’habitatge cada cop més alts, quadruplicant-se el 1991 respecte el 1987, any de
designació olímpica de la ciutat. Aquesta situació genera majors nivells
de marginalització en alguns sectors socials i també obertures de nous
fronts de resistències al nou ordre urbà, conflictivitat a la que respon el
propi Pla Estratègic Barcelona 2000. A les figures olímpiques de l’agent
immobiliari, del voluntari olímpic o de la gent guapa, s’hi enfrontaren les
de l’antagonisme contracultural, que després de conquistar els espais
morts i sense ús, abandonats pel capital especulatiu, irrompen en l’escena urbana de forma desafiant.
Així, les pobreses i dissidències expulsades de la vista per les transformacions urbanes tornen de nou al centre del camp visual, projecten una
ombra inexorable sobre les flames olímpiques de la ciutat. Mentre a principis dels 90 els escenaris radiants d’eufòria preolímpica van donar lloc a
escenes primàries com les de l’anomenada «intifada del Besòs», amb la ressaca olímpica l’antagonisme urbà expugna, el 1996, l’emblemàtic Cine
Princesa, situat a la Via Laietana en un espai clau en la geografia del sistema de govern del territori.
En aquest espai de representació del poder —paradigma del sventrement
urbanístic operat, el 1907, per agilitzar la mobilitat de les tropes i controlar la ciutat vella, s’alça, durant gairebé bé un any, l’emblema de la incipient contracorrent d’oposició urbana a la «ciutat olímpica». El litigi es
materialitza en dos escenaris de confrontació. El primer en l’anomenat
«assalt a la fortalesa okupa», un operatiu de més 200 antiavalots, bombers,
gasos lacrimògens i un helicòpter que acaba manu militari amb una cinquantena de detinguts i ferits. El segon, unes hores després, en una disruptiva manifestació nocturna que acaba amb barricades i l’inèdit assalt a
la comissaria de la Policia Nacional, ubicada a la mateixa Via Laietana.
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Aquest episodi de reminiscències passades serà l’inici d’una confrontació oberta, on el cicle de repressió, lluny de dissuadir o prevenir el conflicte, servirà de revulsiu d’un nou cicle de protesta urbana a la ciutat que
arrossegarà altres actors socials, mobilitzats ja durant el conflicte dels estudiants (1986-1987), les vagues generals (sobretot les del 1988 i 1994), contra l’OTAN (1986) o la guerra del Golf (1990-1991), en la nova pugna urbana entre la vella esquerra institucionalitzada i la nova esquerra vinculada
als moviments socials.
Segona etapa: la Barcelona postolímpica (1996-2001)

A partir del 1996 l’espai públic de la ciutat postolímpica esdevindrà més
que mai un espai en litigi. Els dissidents i la policia s’embrancaran en confrontacions urbanes cada cop més periòdiques, fins arribar al seu punt
àlgid amb la «batalla campal» de Sants, l’octubre de 1999, on la disputa
entre la dissidència i la policia per expulsar la visibilitat feixista de l’espai
urbà portarà per primer cop a més d’una vintena de joves a la presó. Malgrat tot, el litigi acabarà l’any següent, quan el míting ultradetà autoritzat
pel poder local finalment és traslladat a la muntanya de Montjuïc.
Així, si en el 2000 les tropes espanyoles són considerades alienes a la ciutat i expulsades de nou a Montjuic, el 2001 la pressió ciutadana obligarà els
prohoms del Banc Mundial a celebrar la cimera on line. Finalment, el 2002,
els líders de la Unió Europea hauran d’emmurallar-se, reeditant imatges
d’antrinxerament o bunquerització com les de la «zona roja» genovesa.
En aquests tres episodis es crearen «escenaris d’emergència» per intentar reestablir expeditivament la normalitat ciutadana. Es tracta d’operacions policials anomenades «Tambor» (2000), «Sellado» (2001) i «Añil»
(2002), on es mobilitzen tots els recursos d’«ordre públic» i s’instauren
poders autònoms pròpis d’un «estat policial».
La ciutat queda alterada per un estat de setge i d’intimidació permanent, amb controls i identificacions contínues, que reviuen episodis històrics de la ciutat, com la de l’ordre marcial imposat pel ban del general
Zapatero en l’ocupació de Barcelona, quan, després de la revolta de 1855,
establia en el seu article primer que «todo forastero, sin célula de vecindad, ni modo de vivir conocido será aprehendido». En aquests contextos,
les figures discursives utilitzades com a pretext per interrompre o suspendre els drets polítics dels dissidents ja no són els «agitadors subversius»
del franquisme sinó les associades a l’anomenada «violència urbana», i fins
i tot el «terrorisme de baixa intensitat» o «kale borroka catalana».
D’altra banda, aquesta lògica policial de caràcter invasiu i colonial del
centre anirà acompanyada per una política de neutralització o expulsió no
només de les dissidències sinó també de tot tipus de dissonància urbana
que pugui pertorbar la visibilitat institucional del centre amb problemes
socials que no estan a l’agenda pública.
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Així, en les recepecions a les comitives reals, l’escenografia de benvinguda municipal exigirà, a l’igual que ja succeïa en els seguicis del Caudillo
per la ciutat, una prèvia operació policial de "neteja urbana", sobretot a
l’entorn del trajecte institucional. Un cas emblemàtic d’aquest període es
produeix durant l’anomenada «boda del segle», a l’octubre de 1997, de la
parella real, la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin.
En aquesta ocasió l’activitat policial es consagra a prevenir i a reprimir
totes les conductes desviades o incíviques, tot expulsant del centre els individus considerats perillosos o «indesitjables», i desplaçant-los a llocs menys
visibles, perquè no distreguin visualment l’espectador de la fastuositat institucional. Un cas paradigmàtic és l’expulsió de les treballadores sexuals del
centre per desplaçar-les a la perifèria. També es realitza un ambiciós desplegament policíac en el centre i se suspèn l’aplicació d’ordenances com les
que regulen les actuacions dels músics de carrer i altres actuants, ara alteritats estranyes a expulsar de Ciutat Vella, malgrat haver estat utilitzades fins
feia poc pel màrqueting publicitari de la Barcelona cosmopolita.
A la ciutat postolímpica aquestes estratègies d’invisibiltzació o ocultació
extraordinària dels conflictes socials es normalitzen amb una política seguritària que pretén posar fora de la llei i criminalitzar les subcultures urbanes,
«netejant» el carrer de «vici». En aquest sentit, Alberto Fernández Díaz, candidat a l’alcaldia pel Partit Popular, resulta especialment sincer quan defensa crear una unitat especial de la Guàrdia Urbana per «poner fin a todas las
prácticas irregulares de la vía pública», seguint el model madrileny, i així eradicar físicament dels carrers de la ciutat la mendicitat, la prostitució i els
netejavidres perquè «dan una mala imagen de Barcelona a sus visitantes».
Respecte a la prostitució, llargament perseguida en la història de la ciutat, les autoritats intensifiquen els seus esforços per delimitar-la espacialment, desplaçant i circumscrivint-la a zones i barris concrets de la ciutat, com
en la reglamentació madrilenya de 1865 que establia «no situar los burdeles
en puntos de frecuente concurrencia pública». Així, mentre la prostitució de
classe alta no té cap dificultat en establir-se en locals de luxe dels barris alts
de la ciutat, al Raval es tanquen els meublés del nucli cabareter que s’agrumolla a la part baixa de la ciutat, el Xino de les Barcelones de Montalbán.
Una de les altres pràctiques non sancta foragitades del centre amb igual
hipocresia institucionalitzada o «doble moral» és la del consum de «droga
tova». Així, des del període de les Olimpíades ja s’havia instaurat a la ciutat
un règim de tolerància zero de la marihuana a les places i carrers de Ciutat
Vella, que afecta primordialment les classes més populars, sobretot els
estrangers empobrits, que contrasta amb una certa impunitat de facto en el
consum d’altres drogues als llocs d’oci de classe alta (cocktails, partys, discoteques...). En aquest sentit, hem de tenir en compte la desigual distribució de la privacitat i invisibilitat dels grups socials: mentre els pobres
viuen literalment al carrer, prolongació directa de casa seva, exposats al
control i detenció, els rics viuen reclosos en els seus jardins, cases de camp
vigilades, clubs privats, etc., protegits de l’esguard policial.
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A la «tolerància zero» de les drogues toves li seguirà la «llei seca» de consum d’alcohol al carrer, l’anomenada «llei contra el botellón» aprovada el
2002 per sanejar la nit urbana. Les figures punitives de la llei conduiran a
l’expulsió i criminalització de les fórmules socialitzades de consum d’alcohol
practicades a les zones del centre de la ciutat en benefici de les formes postmodernes d’oci interiorista de les discoteques i bars de disseny postolímpic.
Aquest esperit prohibicionista augmentarà els escenaris confrontatius
amb els qui volen realitzar usos no ordinaris de l’espai urbà, en forma de
festes alternatives com les del barri de Gràcia, que tindran sovint en la plaça del Sol l’epicentre d’autèntiques «batalles campals». En aquest barri, el
darrer episodi es produeix a la plaça de la Virreina, quan a l’abril de 2004
es prohibeix i reprimeix contundentment una exposició contra el Fòrum i
un dinar popular.
També resulta cada cop més difícil realitzar al carrer qualsevol activitat
fora del control policial. Així, no només els músics i altres actuants seran
perseguits amb noves ordenances prohibicionistes com l’aprovada el 1999,
també l’activitat dels altres artistes de carrer, els pintors o retratistes és restringida i reubicada en determinades zones de la ciutat, on només qui disposi de la corresponent llicència municipal podrà estar-hi.
La repressió també arriba a les parets de Barcelona, una ciutat-anunci que
gasta quasi nou milions d’euros l’any en publicitat institucional. Malgrat que
la pràctica totalitat dels cartells enganxats són de contingut institucional o
mercantil (només un de cada cent cartells en el 2001 eren reivindicatius), la
Guàrdia Urbana persegueix contundentment els «cartellistes» vindicatius,
aplicant les noves ordenances dels usos del paisatge urbà. La política municipal és: qui paga, encartella més i als millors llocs de la ciutat. D’altra banda, la ciutat postolímpica no només no maquillarà el paisatge urbà, sota consignes com «Barcelona posa’t guapa», sinó que intentarà esborrar qualsevol
intent gràfic alternatiu de comunicació política o estètica dels «dissidents del
retolador». Així, després de la mort, el 1992, d’un graffiter atropellat pel
metro quan fugia dels vigilants jurats que el perseguien, mentre l’Ajuntament, d’una banda, ha combinat la persecució del moviment dels graffitis del
hip-hop amb la seva domesticació; en relació a les pintades polítiques d’altra banda, la repressió s’ha intensificat amb un increment de detencions
indiscriminades.
Un altre moment del combat pel domini de l’espai públic es produeix a
les festivitats populars, on la cultura oficial provinent de les institucions
toparà sovint amb la cultura popular i reprimirà tot sovint els usos alternatius de l’espai públic. Per altra banda, si en la ciutat franquista s’intentava reduir les expressions festives a la seva mínima expressió, com simples
actes d’adhesió a la ideologia dominant, la ciutat postolímpica utilitza
sofisticades estratègies de domesticació o instrumentalització política de
les festivitats recuperades pel nou ordre urbà.
Aquestes operacions de màrqueting urbà sovint es realitzen juntament amb
empreses comercials i vinculades a proclames cívicoesportives. Per exemple, a

162

Barcelona, marca registrada

les curses de la Mercè o del Corte Inglés es convida als ciutadans a recórrer les
zones enllustrades i reformades per les autoritats, per emmirallar-se en una
representació coral i pastorívola d’una Barcelona harmoniosa, sense desigualtats o conflictes socials. En aquestes promocions propagandístiques es modifiquen els trajectes inicials de moltes festes i es prioritzen els indrets tradicionals de la petita burgesia catalana, com l’Eixample, però també els rehabilitats
per les noves classes socials, com la Vila Olímpica, glorificació d’una vida urbana ordenada i dòcil. Així, a la darrera cursa del Corte Inglés el 2004 el recorregut queda modificat, passant ja pel Fòrum de les Cultures.
Tercera: la Barcelona del Fòrum de les Cultures (2001-2004)

L’objectiu del Fòrum és constituir un horitzó mobilitzador de les dinàmiques urbanes olímpiques per prolongar l’avinguda Diagonal fins el mar i
regenerar el front marítim entre la ciutat i Sant Adrià del Besós, a partir
d’una visió harmònica i ordenada de la ciutat.
L’esdeveniment de la «ciutat-tolerància» seguirà la lògica publicista de la
«ciutat-olímpica», però ara les excavadores s’obriran pas no amb proclames
cívicoesportives sinó amb eslògans multiculturals per vendre la marca Barcelona i promoure el «turisme cultural». No obstant, a diferència del període
olímpic, l’antagonisme ciutadà està més organitzat i el procés de cooptació institucional s’estavella amb una dissidència capaç de denunciar públicament els
interessos dels promotors de l’efemèride en campanyes com el «Fotut 2004».
El pretext del Fòrum també s’utilitzarà per ocultar els problemes i
injustícies socials, intentant portar la «pau dels cementiris» als seus carrers
i els seus indrets més incòmodes. Malgrat l’eslògan de la «diversitat», la ciutat de la tolerància no pot tolerar les «diversitats» de les casernes de Sant
Andreu, finalment desallotjades, el 2004, després d’un llarg procés de criminalització que, amb demolicions i ràtzies policials constants, degraden
l’entorn i desarticulen el col·lectiu. Així, mentre el Fòrum convoca a una
abraçada fraternal universal, utilitza en aquest mauvais lieu el pretext de la
inseguretat fabricada per provocar un gueto marginal i de delinqüència,
fàcil de reprimir amb el beneplàcit dels veïns.
D’altra banda, tres anys abans, l’agost de 2001, a la mateixa «ciutat tolerant» del Fòrum s’organitza una «cacera a l’emigrant» en massa, després que
haguessin acabat la seva diàspora urbana a la plaça André Malraux, un dels
esplèndids indrets dels quals es vanaglorien les autoritats locals. Finalment,
els immigrants que s’escapen són perseguits pels cotxes patrulla pels
carrers de la ciutat. L’endemà, la premsa ressaltava «el multiculturalisme a
Barcelona» amb imatges d’emigrants amuntegant-se per intentar escapar
dels cops de porra i entrar en l’estació del metro d’Arc de Triomf, tancada
per l’Ajuntament, en una mena de mecanisme de «trampa per rates».
Més d’un centenar d’aquests emigrants «caçats» acaben en el centre
d’internament de la Verneda, un dels altres enclavaments incòmodes pel
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màrqueting multicultural, ubicat en els baixos de la comissaria de la Verneda, sense ventilació ni llum natural. Es tracta d’un autèntic lloc d’espera
on cada dia s’hi amunteguen desenes d’immigrants durant un període no
superior als 40 dies, en espera de ser finalment expulsats (molts cops
sedats i amb la companyia d’un cos d’antiavalots especial). Si en els carrers
de Barcelona els «sense papers» són tractats per la LO 4/2000 com a no ciutadans, sense drets polítics, quan són detinguts són tractats com a no persones en un dels escenaris d’excepcionalitat més sinistres de la ciutat.
Pel que fa a l’eslògan de la «multiculturalitat», mentre l’autoritarisme
burocràtic imperant presenta l’esdeveniment com a «apoteosi de les cultures», al mateix temps engoleix els genuïns entorns multiculturals de la ciutat
i els transforma en guetos amb dret d’admissió reservat, paisatges domesticats on només es poden realitzar els usos ordinaris de visita. El Forat de la
Vergonya, un espai de trobada i protesta del barri de la Ribera, pateix, el
novembre de 2002, una neteja profilàctica a base de porres i piqueta buldòzer gens multicultural, en un dels combats socials pels usos del centre més
confrontatius. D’altra banda, en el mateix barri, no gaire lluny, la legitimitat
multicultural del Fòrum acaba de marfondre’s amb les ràtzies requisitòries
de la Guàrdia Urbana als jardins del Parc de la Ciutadella.
Aquest parc s’havia conformat en els darrers anys, juntament amb les platges de la Barceloneta a l’estiu, com un dels principals escenaris culturals de
la vida quotidiana barcelonina dels caps de setmana. S’hi aplegaven venedors
ambulants, músics, ballarins, pintors, malabaristes o altres personatges, en
un «happening urbà» vibrant i fascinant. No obstant, en plena campanya oficial
de les virtuts multiculturals del Fòrum, la policia local comença a intensificar
la vigilància de l’entorn, segurament conscient de la seva perillosa proximitat
física amb el recinte firal. Finalment, després d’un setge a l’estil medieval amb
identificacions, sancions i més de 400 incautacions d’instruments, es realitza
un blindatge físic del Parc, tancant tots els accessos i deixant únicament obert
el principal, on, de forma quasi permanent s’instal·la, com un sentinella militar, una furgoneta que impedeix l’entrada als visitants sospitosos de poder
participar en «activitats incíviques».
D’altra banda, mentre s’enllesteixen els preparatius perquè el negoci cultural conquisti la visibilitat pública de la ciutat i els ciutadans passius i flegmàtics contemplin despreocupats els macroespectacles exhibits per les autoritats, s’aproven noves normatives municipals per apagar les fogueres de
Sant Joan, culpables de posar en perill les maneres urbanes, igual que altres
festivitats no enquadrables en el programa de litúrgies político-culturals previst pel consistori. De fet, al carrer tot allò imprevisible que surt del control
de les autoritats municipals preocupa i es crea una Unitat Nocturna Centralitzada (UNOC), integrada per més de 30 agents, encarregada de reforçar la
plantilla nocturna habitual en les tasques de vigilància i control urbà.
Tanmateix, mentre el poder local també firma la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, a Ciutat Vella s’instaura, l’agost de 2001, un
nou sistema de videovigilància ja assajat a altres localitats de la costa cata-
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lana com Vilassar de Mar o Calella, en el marc de la llei 4/1997, que faculta els cossos de seguretat de l’Estat per gravar imatges i sons en els espais
públics. A Barcelona la posada en funcionament del «Gran Germà Municipal» comença precisament a la plaça de George Orwell i el carrer Escudellers. El seu suposat «èxit preventiu» fa que el poder local sol·liciti a la
Comissió de Control de la Videovigilància de Catalunya estendre l’artefacte a altres «zones calentes» de Ciutat Vella, com els enclavaments del
Museu Picasso, la zona comercial del Portal de l’Àngel o la popular plaça
Reial; i no resulta aventurat conjecturar la seva ubicació a altres barris de
la ciutat, tal com proposa Alberto Fernández Díaz. De fet, les càmeres s’instal·len fins i tot a les furgonetes de la Guàrdia Urbana, en un pas més de
clausura policíaca, ara fins i tot mòbil, del paisatge urbà.
En aquesta incipient «ciutat vídeovigilada», al carrer s’hi han de sumar
les altres càmeres públiques que controlen les rondes o els encreuaments
conflictius de la via pública (com, per exemple, els del Trambaix), o les que
l’empresa metropolitana de transports (TMB) ha instal·lat en el subsòl
metropolità per reforçar la vigilància de gossos i del «Vigila tu també». Tampoc es pot oblidar que les càmeres de titularitat privada constitueixen una
autèntica «xarxa d’espionatge civil», sobretot en locals com pàrquings,
bancs, botigues o centres comercials.
Aquest emergent procés de vigilància extensiva de l’espai urbà està en
consonància amb l’auge dels sistemes globalitzats de seguiment massiu de
la població usats pels serveis secrets policials, sobretot en l’àmbit de la
«vigilància electrònica». Això succeeix paral·lelament a l’auge econòmic del
sector de la seguretat privada (només comparable amb el de la construcció), que a Barcelona té unes 80 empreses de seguretat funcionant (amb
més de 7.300 vigilants en actiu i 14.000 en reserva), en un context mundial
on les entitats financeres i el luxe del nord ja està protegit per més de dos
milions d’agents privats.
A Barcelona aquest sector assumirà cada cop més funcions públiques en
un procés incipient de privatització de la seguretat, sobretot en les funcions
preventives i en els «espais públics no públics», com els centres comercials.
Així, en el Pla de coordinació aprovat el 2002 es considera l’«aliat natural» de
la Policia Nacional en la «lluita contra la delinqüència», juntament amb la
policia local. Aquesta superposició de la seguretat privada amb la pública —
facilitada pels policies recol·locats en l’empresa privada— intensificarà el tràfic d’influències, l’utilització privada d’infraestructura pública o la transmissió irregular de la informació reservada. El Fòrum no resulta aliè a aquesta
tendència, i en les funcions de vigilància no només es desplegaran més de
3.000 agents de la Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Mossos d’Esquadra,
també s’hi incorporaran un número indeterminat de policies privats. D’altra
banda, el Fòrum anuncia que, després de l’11-M, es blindarà amb un desplegament policial que superarà el de Barcelona 92, i on s’anuncien més
identificacions al carrer, controls a les fronteres, ports o aeroports, com en
els escenaris d’excepcionalitat que ha viscut la ciutat en el 2001 i el 2002.
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Això succeeix en un context en què als 2.500 d’agents de la Guàrdia
Urbana que en el 2003 estaven de servei s’hauran de sumar les més de 100
noves places convocades (en el transcurs del període comprès entre 19992003 s’integren un total de 420 agents). Tanmateix, aquests agents ja disposaran dels nous dispositius tecnològics als cotxes patrulla, la localització
automàtica via satèl·lit GPS i la instal·lació de càmeres de videovigilància a
les furgonetes. També es privatitza la gestió del servei telefònic del 092,
encarregada a l’empresa subcontractada de Telefònica, Atento, en el que
s’anomena «procés de modernització» de la policia municipal.
En aquest context, els poders locals es vanaglorien de l’augment de l’eficàcia policial, representada en termes quantitatius, ja sigui en multes o
número de detinguts anuals, seguint les teories del management empresarial del Pla 2000 d’incentius, que transforma les comissaries en «centres de
guanys», on el «guany» és l’augment dels detinguts. El 2001, la Guàrdia
Urbana de Barcelona ja multiplica per quatre el número de detencions de
la policia local de Madrid i el 2002 bat el record de 4.000 detencions.
Per altra banda, en el control de les dissidències urbanes el poder local
impulsarà una d’antiavalots pròpia, les UPA (Unitat de Policia Administrativa), composta de 500 agents, i una unitat d’informació. Aquestes unitats
es coordinaran, cada cop més, amb les de la Policia Nacional; les UIP i el
Grup VIè de la Brigada de Informació, hereva natural de l’anterior «brigada político-social». De fet, les UPA començaran, a partir del 2003, a substituir les UIP en l’execució d’operatius com els desallotjaments, adquirint un
paper central en l’ús de la força contra les dissidències urbanes.
Aquests antiavalots seran els principals garants de la il·lusió político-urbanísitica de les autoritats: fer de Barcelona una ciutat acabada, submissa i segura. Però l’utopia d’un carrer buit, dòcil i desconflictivitzat, de ciutadans passius i no compromesos, toparà amb una Barcelona cada cop més agitada i
rebel, fidel a la seva tradició més insubmissa. Els carrers barcelonins seran
quelcom més que un lloc de visita per comprar o anar amb cotxe, esdevindran
un altre cop escenari privilegiat del conflicte entre les Barcelones en litigi,
amb multitud d’accions de protesta o manifestacions per conquistar l’espai
públic. En aquest sentit, un dels moments màxims de visibilització o apropiació ciutadana del carrer es produirà en el marc de les mobilitzacions contra la guerra del 2003. Mentre les autoritats del Forum intentaran, per una
banda, domesticar o instrumentalitzar les seves reivindicacions en benefici
propi, per l’altra, ordenaran a les UPA actuar amb contundència contra els
Espais Alliberats contra la Guerra, sobretot a la Placeta del Pi. Des d’aquests
espais, amb lemes com «Otra guerra es posible», «¿Cuál es tu guerra?», es
denunciaran les contradiccions de la «ciutat de la pau», en una prova més que
a Barcelona la revolta sempre aguaita i no és gens facil neutralitzar-la.
Jaume Asens (Col·lectiu Layret)

12. Cultura-mercaderia i populisme cultural
per a turistes i «parroquians clients»

Pancarta «Fem-ho B» penjada al carrer Metges, al Forat de la Vergonya (Contra-Infos)

167

«Cultura, cultura popular, cultura cívica, cultura empresarial, cultura al
carrer, cultura al barri, la societat demana cultura, la indústria de la cultura,
cultura com a valor afegit, cultura com...». El llistat podria continuar fins l’infinit; aquesta és només una petita mostra de la manera en què aquesta paraula i els seus milers de combinacions possibles s’està utilitzant en quasi tots els
àmbits de manera inflacionista. No entrarem aquí en cap mena de definicions
abstractes del que és o no és «cultura», sinó simplement analitzarem com s’està utilitzant aquest concepte en el context que ens preocupa en aquest llibre:
la transformació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les pràctiques socials
relacionades amb ella.
A la propaganda oficial —però també quan s’emprenen actuacions en el
territori— observem una concentració d’uns pocs focus al voltant dels
quals es vol «comprimir» tot el canvi desitjat. Un eix bàsic d’aquests esforços el constitueix la cultura.
Si consultem les publicacions de l’Ajuntament o de la Generalitat, editades per al gran públic, es té la sensació que la cultura és alguna cosa molt
desitjable, un valor suprem inqüestionable, una essència associada per ella
mateixa a valors com humanisme, tolerància, convivència cívica, progrés
de les persones, etc.; una accepció de la paraula que s’apropa força a l’ús
comú del carrer i que adquireix les seves connotacions modernes en el
romanticisme del segle XIX (encara que l’arrel grega ja inclogui en el seu
significat no només el «cultiu de la terra» sinó també el de l’esperit). També hi ha tota una història d’aquest concepte que està estretament lligada a
un corrent de pensament del nacionalisme alemany —la «nació de la cultura»—, que va constituir un pilar fonamental pel desenvolupament posterior del pensament racista i feixista de l’home «superior, blanc i germànic»; i que fou recuperat a finals del segle XX per la «nova dreta» (un
exemple recent: l’autor del «bestseller» La guerra de les cultures, Samuel
Huntington; veure també el comunicat del Congrés d’Antropòlegs i la seva
crítica al Fòrum 20041), un cop que conceptes com «raça» i «sang» haurien
quedat desacreditats per la barbàrie nazi.
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Resulta que avui dia el paradigma cultural troba cada cop més adeptes,
inclús en camps anteriorment allunyats com les ciències «pures», i que gairebé ja no existeix debat possible sense que s’escolti «és clar, aquesta és una
qüestió cultural...». Ens trobem, doncs, amb un primer motiu de per què
aquest concepte es pot utilitzar com a clau mestra (passepartout) per explicarho tot (o res) i justificar el que sigui, argumentant que això forma part de la
cultura. Però el paradigma cultural ofereix altres avantatges a les instàncies
oficials: parlar de «la cultura» permet obviar diferències socials i culturals dins
d’una mateixa cultura, amagar els trets específics de la cultura moderna occidental (com esfera separada de la vida diària, com món imaginari per sobre
de la «bruta realitat» del mode de producció i reproducció capitalista).

ELS

VALORS AFEGITS DELS ACCENTS CULTURALS

A LA METRÒPOLI-EMPRESA

En triar els administradors de la «marca Barcelona» la cultura com un dels
seus estendards no van fer res més que apuntar-se a una moda que ja estava en voga.
En aquesta línia, el I Pla Estratègic (1990) ja concebia que «la cultura és
una altra premissa que s’ha de tenir present a l’hora de dibuixar el futur d’una àrea metropolitana. Avui dia no es poden fer previsions sense tenir present el paper de la cultura en el valor afegit de les metròpolis. Les previsions
urbanístiques no es poden avançar sense el paper simbòlic de la cultura en
l’articulació de la ciutat. La cohesió social no té sentit fora d’un marc de referència de les claus culturals que comporta» (cursiva a l’original).
A més, ja es veia en la cultura una ingent font d’ingressos, referint-se a
estudis del Consell d’Europa que indicaven que 15 milions de llocs de treball depenien d’aquest sector; i es va demanar «fer de la cultura un programa transversal per la participació, per la convivència i per la ciutadania». Per la seva banda, el Pacte industrial-Ciutat digital subratlla que «els
recursos intangibles (la tecnologia, els sistemes organitzatius, els valors, el
prestigi o la cultura) són molt més difícils de copiar o transferir que els tangibles i apareixen ara com un component bàsic de la competitivitat. Tots
ells estan relacionats amb alguna forma de saber i coneixement».
Però si la cultura apareix encara com un factor entre d’altres al qual es
concedeix una importància menor que a sectors més relacionats amb la
tecnologia moderna, i és abordada com un simple mitjà per altres fins
(competitivitat/cohesió social); més endavant, el 1999, l’Ajuntament desenvoluparia tot un pla estratègic del sector cultural que en certa manera
representa un decidit «gir cultural». En ell s’afirma que «la cultura, entesa
com el que a través de símbols relliga la ciutat amb els seus ciutadans, també s’ha transformat. Avui la ciutat projecta valors de modernitat, de civisme, models de convivència que fa uns anys no eren trets distintius de Barcelona. La cultura evoluciona alhora que la ciutat es transforma».
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Així doncs, proposaven un canvi «senzill però essencial: l’estratègia de
transformació de la ciutat avui ha de ser eminentment cultural, i és aquesta la que ha de tenyir la resta de plantejaments estratègics i no a l’inrevés».
Amb aquest replantejament es pretén vendre un model de ciutat que
sigui diferent del model neoliberal més pur, més d’acord amb valors
nobles com la solidaritat, la tolerància, la justícia, la multiculturalitat, l’antiracisme, etc., fent oblidar que de fet se segueix la mateixa lògica de mercantilització i competència, només que darrera d’un altre nom amb un protagonisme més gran del sector públic.
Tanmateix, aquest «gir cultural» responia a tota una sèrie d’esdeveniments i canvis que s’havien donat a la Barcelona postolímpica: després de
la borratxera per l’èxit dels Jocs Olímpics, es confiava massa en la imatge
ja creada com suficient per posicionar la ciutat en el món-xarxa, seguint
uns paràmetres de desenvolupament aferrats encara en la creença d’un
creixement general en tots els sectors considerats consolidats, més els
nous a desenvolupar. Enfrontada a una desindustrialització creixent, amb
una terciarització que no sempre aportava els beneficis esperats (per exemple, expectatives de convertir la ciutat en un gran centre financer), i donat
el considerable retard en els nous negocis d’internet —amb míseres instal·lacions per connectar-se, preus fora de l’abast de moltes butxaques,
manca de «cultura digital» en comparació amb els països de referència, i
manca d’ofertes «innovadores» (museus virtuals, etc.)—, es va optar per
treure profit d’un fet que sí podia distingir la ciutat de molts altres competidors i situar-la una altra vegada en el centre de les ciutats de referència
pel capital transnacional: el seu gran atractiu per a milers de turistes, gràcies al clima i a una àmplia oferta «cultural», que havia augmentat durant i
després dels Jocs Olímpics; i a partir de la qual s’havia format tot un teixit
social, força més ampli que els conductes tradicionals de la cultura institucional. Amb les transformacions patides entorn al projecte 92 no només
havia canviat la fisonomia de la ciutat, sinó també la composició social de
la població i també les maneres de viure en ella.
En aquesta transformació de la morfologia urbana i de la composició
social dels habitants caldria considerar els múltiples impactes, directes i indirectes, derivats de l’emplaçament d’alguns grans equipaments culturals.
Entre els més destacats estarien el MACBA i el CCCB, doncs la seva ubicació
«es basa tant en la consideració que un espai viu de difusió de la creació contemporània s’ha de situar en el cor de la ciutat, com en la voluntat de contribuir a la regeneració de la zona a través de la implantació d’activitats noves
i qualificades». Aquestes obres emblemàtiques no són, però, un cas aïllat,
àdhuc responen a l’objectiu de «condicionar la política d’equipaments culturals a una estratègia general de reordenació de l’espai urbà», ja que considera que «les intervencions sobre els espais i equipaments públics es conformen en factor dominant del procés de reestructuració urbana»2.
Un element clau d’aquest procés és l’auge de tota una sèrie de noves
professions emergents (dissenyadors, artistes varis, dj’s, animadors cultu-
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rals i socials, informàtics, etc.) i nous establiments, tant privats com públics
(bars de moda, galeries d’art, museus, centres culturals, etc.), resultants
del nou paper del consum, particularment en el camp de l’oci i de la cultura que caracteritza totes les societats occidentals postfordistes. En la
mesura en què s’imposa el consum individual de massa i que aquest es
converteix en l’esfera crucial que determina, no només la condició social
de l’individu sinó que és la carcassa de qualsevol identitat, els valors simbòlics dels productes s’anteposen als criteris del seu ús material o de la
seva funcionalitat, i cada vegada adquireixen més pes els elements o valors
de diferenciació simbòlica que cada article de consum incorpora.
Pel que respecta a la cultura del carrer, la que sorgeix des de la mateixa
socialitat urbana i que no es deixa captar fàcilment ni permet la seva «valorització» en termes monetaris, es llança el missatge de què constitueix un tret
específic d’una ciutat mediterrània com Barcelona, i que contribueix a fer-la
també atractiva pels visitants. I és precisament per considerar que la cultura
del carrer aporta singularitat o diferenciació funcional a la ciutat que passa a
ser gestionada per la lògica de les indústries culturals i englobada dins de les
dinàmiques de la ciutat hipermercat, sense arribar a convertir-se pròpiament
en indústria cultural, doncs es devaluarien els seus trets i perdria el seu
encant (Comedia Consultancy/INITS, SA, Dimensió i estructura del sector cultural a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1992).
Ens trobem, doncs, amb un ambient cultural específic, amb consumidors
i actes de consum que conformen tot un microcosmos social, on es desenvolupen inquietuds i dinàmiques pròpies que les institucions intenten neutralitzar, tranquil·litzar i aprofitar alhora. Com a protagonistes d’aquest món
cultural apareixen en primer lloc certs professionals de la cultura (teatre,
cinema, dansa, museus, performance, etc.) que estan directament implicats
en la producció i propagació de «continguts culturals».
En un segon nivell, encara que numèricament molt més ampli, tenim
tot un conglomerat de gent jove treballant en feines precàries (com cambrers, ajudants, manobres...) molt per sota de l’estatus social de les seves
famílies i que no es «corresponen» amb el seu nivell d’estudis, gent que se
sent infravalorada a la feina i que busca satisfer les seves ànsies de creativitat fora de la feina; a més de tota la gent que simplement busca divertirse consumint productes culturals.
Tot aquest magma social, en el que segurament entrarien més ingredients, es complementa amb un variat repertori de gent de fora —estudiants d’Erasmus, turistes i residents de molta o poca importància del nord
d’Europa i d’altres zones més pobres—, concentrat en l’espai d’unes determinades zones lúdiques de la ciutat (centre històric, Gràcia, Poblenou,
etc.) per divertir-se —i si això fos possible, de manera creativa—, encara
que sigui treballant darrera de la barra.
Cal afegir a tot això la clientela tradicional del consum de cultura de
«qualitat» i el seu afany permanent de distingir-se a nivell cultural, més la
tendència inherent a qualsevol producció capitalista a desvalorar les mer-
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caderies cada vegada més ràpid (i molt més les culturals) i produir «novetats» per tot arreu. En la línia de creació i comercialització de productes culturals, i dins de l’anomenat «turisme cultural», es troba, per exemple, el
programa «Walking through Barcelona» que fou creat el 1997 per l’Agència de
Projectes Internacionals de la Universitat de Barcelona, en col·laboració
amb el Patronat de Turisme de Barcelona, i dirigit eminentment a ciutats
nord-americanes, del qual s’han fet diverses edicions3.
La cultura, tal i com es planteja «des de dalt» (però sovint recolzada «des
de baix»), ha de complir diverses funcions:
– Projectar de forma «sintetitzada» la imatge de la ciutat cap a fora per ferla més atractiva a qualsevol tipus d’inversor i a cert tipus de turisme.
– Enfortir la pròpia indústria cultural en totes les seves vessants més
rendibles i integrar els sectors més artesans —de manera que serveixen de suport logístic/pedrera—, i connectar els diversos subsectors
de l’«ecosistema cultural», valent-se cada cop més de la digitalització
dels continguts per fer-los «connectables», intercanviables i, al cap i a
la fi, més rendibles.
– Captar el que ells consideren creativitat per utilitzar-la com a matèria
prima en els nous models flexibles de producció i distribució mercantil, provocant «efectes de sinèrgia».
– Educar, és a dir, canviar actituds culturals segons ells caduques per
altres més d’acord amb les «necessitats» dels nous temps (esgotament
del model de turisme massiu també urbà, responsabilitat, civisme,
adaptació a les noves tecnologies, noves pautes de consum, etc.) perquè sigui factible i es faci acceptable aquest model, especialment dins
dels mateixos sectors culturals, però també en estrats més amplis de
la població.
– Crear/enfortir una nova identitat de «ciutadà de la Gran Barcelona»
(Àrea Metropolitana de Barcelona), dissolent o, almenys, debilitant
altres identitats locals i sectorials. A això es dediquen, entre altres instàncies, la Diputació de Barcelona i els municipis metropolitans amb
la promoció del Fòrum Metropolità de Regidors de Cultura (FMRC).
– Implicar especialment el sector de la cultura, com punta de llança,
tenint en compte el seu prestigi i el seu accés als media en temps
d’«operaciones triunfo», manifestos contra la guerra, recolzats i guiats
per exprogres (entre els que abunden exestalinistes i exlíders/educadors
del poble) amb una llarga experiència com a «tècnics del social».

INDÚSTRIES

I MERCATS CULTURALS A LA CIUTAT- ESPECTACLE

Quan es parla des dels àmbits oficials de cultura és per referir-se a certs
sectors de l’economia, especialment les denominades «indústries culturals» —entre les que es contemplen, per exemple, els sectors del llibre i
dels mitjans de comunicació, música, arts visuals i escèniques, audiovisuals
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i multimèdia—, a equipaments col·lectius com museus o biblioteques, i a
espais privats com galeries d’art, etc. A mode de perllongament, i com a
molt, es mencionen algunes festes oficials emblemàtiques (la Mercè, Carnestoltes, Santa Llúcia, etc.), però curiosament no es tenen en consideració per part oficial altres àmbits tan amplis com són els esports, les sales
de joc, bingos, casinos, discoteques, sales de ball, bars, restaurants, centres
comercials, cases regionals de cultura i un llarg etcètera, i encara menys
aquells altres espais (carrers, places, llars) on la gran majoria de la gent
gasta el seu temps lliure i el seus diners per divertir-se, per establir contactes socials, per practicar una sèrie de rituals, i per entregar-se a les seves
passions, vicis i vanitats.
En aquesta perspectiva, el Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya (2002) «parteix d’una concepció d’indústria cultural que engloba el
conjunt d’activitats creatives lligades a l’àmbit mercantil de la producció i
distribució cultural». Es destaca i es potencia d’aquesta manera la culturamercaderia, persistint per això en la típica distinció entre «cultura d’excel·lència artística» i «cultura de masses». Aquesta darrera, a nivell estadístic, només es considera en part per quantificar inversions, beneficis, etc.,
reconeixent obertament que aquest camp planteja encara una sèrie de problemes per la «ciència econòmica» (els costa mesurar el valor monetari dels
«valors intangibles» i també la intervenció de les institucions en aquest
camp, el que de moment impedeix la racionalització completa del sector
segons criteris purament competitius).4
A més, actualment la frontera entre cultura, entreteniment, oci o formació no està clarament definida, el que dificulta l’ús d’estadístiques fiables
sobre la indústria cultural, el seu efecte sobre la feina i sobre l’economia.
Per Barcelona es calcula que l’any 1996 la indústria cultural va facturar
mig bilió de pessetes (més d’un 8% del PIB, però del qual un 70% correspon
al sector editorial), destacant a més l’impacte que aquests sectors tenen en
altres àmbits com el disseny, la moda, la publicitat, etc., i el seu efecte sobre
el turisme. A partir de 1997, per primera vegada, el número de visitants per
motius turístics supera aquells que van venir per motius professionals, amb
una tendència ascendent del turisme cultural (visita a llocs culturals i/o assistència a actes culturals). Darrera del concepte cultura, esports i oci es comptabilitzen 20.306 treballadors donats d’alta a la Seguretat Social en activitats
emergents a Barcelona en el quart trimestre de 2001. Es calcula que la cultura i les arts aporten directament un 5,4% del PIB de Barcelona.
L’any 2002, es van comptabilitzar a Barcelona, sota l’apartat «Altres serveis culturals», 10.473 activitats empresarials i professionals (d’un total de
159.023), amb 21.274 treballadors afiliats a la Seguretat Social i 6.040 treballadors autònoms.
Es considera que el sector audiovisual és el més dinàmic i amb més
futur (i amb més impacte social), pel seu creixement a nivell d’ocupació en
els darrers anys i per la seva productivitat mesurada segons el coeficient
VAB (valor afegit brut)/número d’ocupats. En ell destaquen, juntament
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amb les cadenes de televisió públiques, empreses definides com a «independents», com Cromosoma, El Terrat, Diagonal TV i especialment Gestmusic Endemol, creada el 1987 per La Trinca i des de 1995 consorciada
amb la productora holandesa Endemol —una de les 10 primeres empreses
de producció de cinema i televisió d’Europa.
El sector del llibre com el de la premsa, en canvi, es caracteritzen per
haver adquirit un elevat grau de maduresa, a part del fet que ja estan molt
monopolitzats per grans grups empresarials (Planeta, Hachette, Bertelsmann...). En la balança d’exportacions/importacions, però, és l’únic sector
que exporta més del que importa. El sector audiovisual, amb un domini
esclafant de la indústria made in USA, és el que té el saldo negatiu més gran.
A això se li sumen altres desavantatges: Madrid, com a capital de l’Estat, atrau
en major mesura les grans cadenes de televisió (tant nacionals com internacionals); i els costos per grans produccions superen amb escreix les possibilitats financeres (el cost mitjà d’una pel·lícula a Espanya és de 200 milions de
pessetes, a Hollywood és de 2.000), sent els bancs contraris a concedir crèdits a sectors que gairebé no disposen de capital tangible (edificis, màquines,
etc.). Això fa que calgui recórrer a sistemes de «capital risc»: «Recentment
(1999), l’Ajuntament dze Barcelona va crear amb la cooperació d’algunes
empreses privades, Barcelona Emprèn, una societat de capital risc amb un
capital de 7,5 milions d’euros. [...] La majoria del capital és privat (Menta,
Airtel, Amena, Caixa de Pensions, Caixa de Catalunya, Caixa Penedès, Planeta, Aigües de Barcelona, Gas Natural, i d’altres). Les institucions públiques
tenen menys d’un terç, amb voluntat de disminuir la seva aportació.»
Però en el sector cultural només s’ha invertit fins ara la suma de 50
milions de pessetes, i només hi ha un projecte aprovat: la producció de la
primera pel·lícula Imax (pantalla gegant, 3D) a Espanya. Si es considera, a
més, la quota de mercat actual a Catalunya en relació a les pel·lícules estrenades (EUA 72,9%; la resta de la UE 13,3%; la resta de l’Estat 8,8%; la resta
del món 3,6%; Catalunya 1,2%) i, per suposat, el gust del públic majoritari, no són d’esperar grans avenços.
En el que es refereix al sector musical, considerat com el segon amb més
possibilitats de creixement, es repeteix el desavantatge ja descrit per al sector
audiovisual: les grans multinacionals prefereixen Madrid i, a més, el sector ja
està greument tocat a tot el món per les facilitats que ofereixen els sistemes
P2P per baixar música gratuïta des d’internet, fent de les grans associacions de
drets d’autor un dels actors més actius en l’entramat públic-privat del sector
cultural. La poca infraestructura per la música en viu, sumant aquí les creixents
protestes d’un veïnat cada cop més sensible a aquesta mena d’instal·lacions,
no permetran fer grans salts, encara que, per suposat, per part oficial sempre
s’està destacant el gran «potencial creatiu» que alberga la ciutat.
En el negoci de l’exhibició, la producció i la distribució d’espectacles,
sobresurten empreses com Focus, Bitó, Fila 7, o companyies com Els Comediants, Dagoll Dagom o La Fura dels Baus, reconvertides a empreses sòlides
que han diversificat la seva activitat en el sector. Cal tenir en compte, i a tall
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d’exemple, que en el tocant només als ingressos per taquilla es calcula que
aquests s’aproximen a Catalunya als 40 milions d’euros anuals.
Altres mitjans de finançament pel sector acostumen a ser els patrocinadors i el mecenatge que es van estenent cada cop més entre el món empresarial; des de la seva creació, l’Agència de Patrocini i Mecenatge ha gestionat un número creixent de convenis de patrocini (69 el 1997 i 222 el
2002), encara que sempre sobre la base del principi explícit que «les entitats que realitzen activitats culturals han de procurar que les seves propostes de patrocini siguin adequades per a l’empresa».
Seguint la mateixa tendència, les caixes d’estalvis estan invertint més a
obres culturals que en atenció social, sent ja la part dedicada a cultura,
patrimoni i medi ambient el 55,4% del pressupost total (626 contra 278
milions d’euros, El Periódico, 14/03/04).
Gran part de les activitats relacionades amb la cultura resulten mediades
per l’actuació de les administracions públiques, ja sigui a través tant de la
provisió directa com de sistemes d’incentius i subvencions per fomentar el
consum de serveis culturals, és a dir, la demanda. També, amb aquesta fi,
s’està reestructurant tot el sistema de biblioteques públiques, de manera que
les biblioteques —gràcies a les connexions a internet i a arxius de tota mena,
activitats per a nens i joves, etc.— contribueixin a estimular/canviar els hàbits
culturals de part de la població.
Un element important de la indústria cultural són els béns patrimonials, però també els recursos històrics, paisatgístics, etc., que són inputs de
la indústria cultural o subjectes de les pràctiques culturals i de lleure dels
«ciutadans».
La consolidació de l’art i el patrimoni històric com inversió, més segura inclús que l’or, i especialment apropiada a les noves formes de circulació de capitals derivades de l’economia submergida i del diner negre, li
confereixen un plus d’atracció per inversors diversos que ajuda, tot sigui
dit, a inflar les estadístiques del sector 5.
En el referent a l’ocupació en el sector cultural, les instàncies oficials no
es cansen mai de repetir les grans perspectives existents de creixement,
degudes a l’auge que ha patit la ciutat pel turisme i la demanda corresponent. Altres fonts ressalten la gran precarietat i temporalitat inclús en els
segments més qualificats, però exposant això —com ja és habitual— com
un gran guany, donat que «generen un tipus de treballador dinàmic que en
algun moment es pot convertir en emprenedor i iniciar una altra empresa
que s’adapti a les noves necessitats d’un entorn cada cop més canviant».
Sense xifres oficials ni temps per a una exploració pròpia, només ens
queda recordar les pintades d’uns acomiadats que no fa gaire podien llegir-se als murs del CCCB i del MACBA. I vés a saber, igual en un futur no
gaire llunyà, aquí, en el país del pacte, hi haurà gent que —inspirant-se en
les lluites dels intermitents francesos (personal auxiliar i tècnic del món de
la cultura)— trencarà la baralla, sense caure en les trampes en què ells
mateixos es van ficar (intentant demostrar la seva «utilititat social»).
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TUTELES I CONSUMS DELS ESPAIS

DE LA CULTURA-MERCADERIA

Per la reestructuració del sector cultural la intervenció de les institucions
resulta essencial, doncs són considerades les instàncies adients per fomentar un cert tipus de consum i canviar hàbits considerats «poc adients» per
als temps que vénen.
En aquest sentit, s’incitarà a una reformulació profunda de les estratègies culturals: «a partir de 1986, sense deixar d’actuar sobre l’espai públic i
d’ampliar la xarxa de centres cívics i altres equipaments d’àmbit local com
ara els arxius històrics de districte i les biblioteques públiques, l’accent es
desplaça cap a la renovació o creació de grans centres museístics i culturals:
projectes de renovació i ampliació en uns casos, com ara el del Museu d’Art
de Catalunya al Palau Nacional de Montjuïc, el Museu Picasso o el Palau de
la Música; projectes de nova creació en d’altres, com ara el del Museu d’Art
Contemporani, el nou Auditori de Música, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a l’antiga Casa de la Caritat, l’espai escènic del Mercat de
les Flors —precedent del projecte de la nova Ciutat del Teatre— o el Fòrum
de les Tecnologies a l’antic Hospital Mental»6.
Per aquesta tasca es valen de la seva capacitat reguladora (lleis, normatives municipals, etc.) i del recurs al pal i la pastanaga de les subvencions.
Veiem alguns exemples: el 2002 es van concedir un total de 2.754.547
euros en concepte de «subvencions i convenis atorgats per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona a entitats i associacions culturals». Desglossats per camps d’intervenció tenim: Arts Escèniques 1.134.736 euros; Arts Plàstiques 356.694 euros; Lletres 142.152 euros; Cultura Popular 63.106 euros;
Audiovisuals 286.278 euros; Música 643.246 euros; Ciències 12.020 euros; i
Altres iniciatives 116.315 euros. Resulta significatiu el fet que sota l’apartat de
«Cultura popular» (a més de ser el de pressupost més baix) es mencionen gairebé al 100% colles de diables i bestiari i colles castelleres, el que ens dóna una
primera pista del que s’entén oficialment com a cultura popular.
Sota l’apartat «Música» trobarem un altre detall interessant: per la
«Unión cultural Árabe-española, Semana cultural folklore Marruecos» es va
concedir una subvenció de 600 euros (!), sent amb molta diferència la més
miserable, a part de ser l’única subvenció clarament mencionada per a una
entitat d’immigrants. Una cosa similar li va passar a la «Federación de Mujeres de Cataluña por la Igualdad», que va haver de conformar-se per la commemoració del seu 10è aniversari res més que amb 900 euros, sent també
l’única mencionada en el seu gènere («Altres iniciatives»).
Contrastem breument aquestes xifres amb les «subvencions atorgades
per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona a Consorcis i Entitats». L’any 2002 es van gastar un total de 22.288.825 euros, enduent-se la
millor part les entitats següents: Auditori i OBC 4.327.287 euros; CCCB
1.652.783 euros; MACBA 2.103.542 euros; MNAC 2.067.050 euros; Patronat

176

Barcelona, marca registrada

del Gran Teatre del Liceu 4.488.77 euros (Direcció d’Informació i Comunicació, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona).
Mentre que des d’instàncies oficials es destaca sempre que es pot la
importància de la cultura popular a Barcelona, especialment en la seva funció de «cohesió social», a la pràctica —a part de reduir-la gairebé per complet a unes poques festes (la Mercè, Carnestoltes, Santa Eulàlia, etc.)—, l’estan construint ells mateixos al gust del turista cultural i del seu imaginari de
tipus postal; intentant construir, alhora, una macroidentitat metropolitana
seguint uns paràmetres molt clars: per una banda, se silencia sistemàticament la part no «normalitzada» segons un catalanisme de ment estreta
(qualsevol referent al bagatge cultural de l’emigració d’altres parts de l’Estat espanyol, com per exemple la Feria de Abril, gairebé mai apareix en els
fullets públics de l’Ajuntament, malgrat haver-se desplaçat des de la perifèria al municipi de Barcelona i que, tenint en compte l’assistència massiva,
supera la de la Mercè); per altra banda, es potencia el «civisme» i el «multiculturalisme» en el seu paper de consumisme fàcil per tranquil·litzar males
consciències occidentals de classe mitjana solvent, sent organitzacions com
SOS Racisme —amb activitats com la Festa de la Diversitat— les precursores
en convertir el que abans era entès com solidaritat activa en un supermercat d’ofertes de consum de folklore, artesania, restaurants internacionals,
mercats d’ocasió, que impregna cada cop més qualsevol festa «oficial».
No podem deixar de recordar en aquest context uns quants fets. Poca gent
recordarà la recta de l’Estadi, a Montjuïc, o l’esplanada del Port Vell on, allà
pels anys 70 i principis dels 80, es congregava molta gent per celebrar la Mercè sense intervenció de les autoritats i al seu gust, que més tard va passar a
ser tancada —a iniciativa del consistori barceloní— entre murs i guardes de
seguretat al Sot del Migdia; després va passar a convertir-se en una sèrie d’actes «oficials» i passarel·les amb els voluntaris dels Jocs Olímpics com servei
d’ordre; i «modernitzada» darrerament amb un gran ventall d’actes propagandístics (presentació del Fòrum, fira de l’associacionisme dòcil, etc.) i d’activitats culturals de professionals de la cultura que —a part de fer l’idiota útil
per l’Ajuntament— incús se sotmeten voluntàriament a un projecte d’autoregulació, perquè l’«ordre públic» ho exigeix (veure www.garonuna.com).
El mateix panorama, amb ingredients similars, es pot observar durant el
Carnestoltes, que fou «revitalitzat» per les mateixes institucions i els seus
manobres culturals, duent a terme l’arxiconegut simulacre de participació
popular, que de fet consisteix en assistir com a espectador a la rua oficial,
potser proveït d’algunes disfresses estandarditzades, adquirides en tendes
especialitzades (convenientment indicades pel mateix Ajuntament a la seva
pàgina web), i amb l’obligació prèvia d’inscriure’s en un registre de l’Ajuntament si a algú se li acut participar a la rua.
Volen fer oblidar que no fa tant de temps s’acostumava a participar en
una altra mena de festes que, tot i sent —com totes les festes— un «desordre programat, l’exaltació d’un caos, un caos previst»7, contenien de vegades elements que almenys permetien intuir una altra manera d’estar en
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aquest món: per exemple, les festes de Sant Joan (reglamentades avui a cop
de normatives de seguretat), festes amb pràctiques «salvatges» amb animals
també a la Catalunya tan «civilitzada» o, simplement, certes festes espontànies (botellón, cap d’any a la plaça Catalunya, Reclaim the streets, etc.).
Sense entrar en un fals debat —què és i què no és (més) civilitzat—, ens
queda al final una darrera observació: «Així, el desenfrenament de la festa
és, en definitiva, si no encadenat, almenys circumscrit als límits d’una realitat de la qual és negació» (Delgado, pàg. 55). Si això valia per les festes
d’abans, avui dia qualsevol element d’aquesta negació llueix gairebé per
complet per la seva absència.
Un altre exemple de la domesticació cultural el trobem en el desenvolupament del que abans eren els ateneus populars (fossin o no de tendència
llibertària), que van ser transformats en la seva gran majoria en centres cívics
tutelats i administrats per professionals de l’Ajuntament o inclús per empreses privades. On abans hi havia espais autogestionats i orientats segons les
necessitats de la població, festes de barri organitzades pels mateixos veïns,
avui (amb algunes excepcions potser) dominen espais —els centres cívics—
amb reglamentacions burocràtiques pel seu ús i amb horaris determinats
pels interessos dels administradors, les ofertes culturals dels quals cada cop
són més marcades pel concepte oficial de cultura i en els quals a sobre pretenen fer-nos pagar per mantenir tot el personal «professional» allà destinat.
En una ciutat a la que, per una banda, li agrada autodefinir-se com
«divertida, festiva, creativa...» i que de fet només està celebrant la seva submissió a les lleis del mercat; i en la que, per l’altra banda, les activitats
majoritàries durant el lleure són les següents: passejar 47,4%; mirar la tele
34,8%; reunions o dinars familiars o amb amistats 33%; anar a la platja, a
la piscina o prendre el sol 28,8%; llegir 24% (Enquesta de consum i pràctiques
culturals de Catalunya 2001. Pla Estadístic de Catalunya 2001-2004)8; em quedo clarament amb aquestes darreres i li recomano a la resta (això de la tele,
bé...). A part de ser més barat i menys estressant que la mobilització contínua amb els últims gadgets culturals, aquest «conservadorisme» aparent
permet potser buscar millor altres maneres d’estar en societat.
Homerio Panagruel
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1. Declaració de la Federación de Asociaciones de Antropología de l’Estat espanyol, a
www.moviments.net/reistencies2004.
2. Tal i com reflexa Pep Subirós —que a més d’anterior director d’El Viejo Topo fou posterior
coordinador de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i conseller delegat de l’Olimpíada Cultural— a Estratègies culturals i renovació urbana, Aula Barcelona, 1999.
3. És, com diu la propaganda, un programa de turisme cultural que combina l’activitat
acadèmica amb el turisme de qualitat, oferint una nova i dinàmica visió de la ciutat,
alhora cultural i lúdica, des de l’època medieval a la Barcelona del segle XXI. Es caracteritza per l’alt nivell de qualitat dels serveis i per l’elevat nivell d’atenció del client.
4. Veure, per exemple, el monogràfic de Nota d’Economia, núm. 76-77, del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, 2003.
5. No deixa de ser sorprenent que un informe de la Fira de Barcelona (La economía por
sectores, 2002), en el bloc destinat a «arte, cultura y educación», dels tres capítols que
aborda, un estigui dedicat al «sector del arte, la colección y la antigüedad». A més de
l’organització de salons d’antiquaris, com el d’Antiquaris de Barcelona previst per
l’any 2004, l’atenció que es presta al sector es deriva de què la seva balança comercial
presenta, entre gener i setembre de 2001, unes valoracions de 263 milions d’euros en
importacions i 27 en exportacions.
6. Pep Subirós, op. cit.
7. Manuel Delgado, La Festa a Catalunya avui, Barcelona, 1992.
8. Els percentatges sumen més d’un 100% perquè existien 10 possibilitats de respondre
a un ventall de 29 activitats possibles.
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13. Accions en la participació. La cotització del consens
i la mediació per a la pau social

«Barcelona és una ciutat participativa, que surt al carrer,
que s’expressa, que es compromet. A Barcelona, la
participació és un tret distintiu i volem que ho sigui
encara més i millor. És un element inherent a Barcelona
que, juntament amb el civisme i la qualitat de la
convivència, explica el valor de la nostra ciutat.»
Joan Clos, alcalde de Barcelona
«Voleu dur-nos des del 92 al 2004.
Però la mentida no se sosté.»
Alianza de los nadie

DECONSTRUINT

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Nous dispositius institucionals recorren la geografia de la ciutat. Nous dispositius per a la governabilitat, que tanmateix no són sinó reedicions actualitzades per a la reconstrucció d’un poder polític erosionat per la fragmentació social pròpia del postfordisme. La democràcia representativa, que
percep en les seves esquenes l’alè de la crisi de legitimitat, genera nous anticossos institucionals, segrega noves mediacions en el social que superin els
clàssics i vulnerables mecanismes representatius d’integració. Un arc —el
de la participació ciutadana— que acarona des de l’anomenada democràcia
participativa, els plans comunitaris, els plans d’actuació municipals i de districte, fins a dispositius més globals que predeterminen l’espai i el temps on
cert dissens pot aflorar: el Fòrum 2004. Un arc que complementarà el seu
revers: micropolítiques de seguretat (el civisme) i polítiques repressives cap
a les formes autònomes d’acció col·lectiva. De la mateixa manera que es
pacificà la fàbrica en el seu moment amb comitès d’empresa i sindicats institucionalitzats, avui els antídots participatius de la democràcia representa-
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tiva situen damunt la taula la refundació del consens social, busquen obsessivament minoritzar el conflicte emergent en les metròpolis precaritzades.
Quines són les mutacions que han obligat a reconstruir el consens a
partir de la ideologia de la participació? L’organització institucional que ha
governat les nostres societats —i per tant, les nostres ciutats— en els
darrers temps ha estat la basada en el «model d’agregació». Teoritzat per
Schumpeter, entre d’altres, entén que la democràcia de masses ha d’articular la representació popular a partir de l’«agregació de les preferències»,
això és, a partir de la conjunció d’interessos realitzada per uns partits polítics als quals la gent té la «possibilitat» de votar a intervals regulars. La perspectiva de l’agregació defineix, entenem, la democràcia des d’un punt de
vista restrictiu: la limita a ser únicament el sistema en què les persones
tenen l’oportunitat d’acceptar o rebutjar els seus dirigents mitjançant un
procés electoral competitiu.
L’aprofundiment d’aquest model ha comportat, previsiblement, desincentivar la participació popular en la presa de decisions, doncs aquesta
només podria tenir conseqüències «disfuncionals» en els objectius sistèmics
d’«estabilitat i ordre». Estabilitat i ordre, efectivament, requereixen una participació social restringida; ja se sap que la multitud, al llarg de la història,
només ha produït interferències en la clarivident disposició natural dels
líders, i que l’única construcció social elaborada per aquesta ha estat el disturbi, la turba, l’avalot. Tanmateix, «ordre» no equival sempre a «ordre legítim», i cal entendre que la democràcia que només posa l’accent en el procediment (electoral), que delega la presa de decisions en els representants,
ha anat perdent legitimitat —a marxes forçades— per la mateixa raó que
abans la feia eficient als ulls dels seus exegetes: la manca de participació.
Aleshores, davant de la percepció de crisi, que no és altra cosa que la
consciència de les elits polítiques respecte la deslegitimació que els suposa
la seva existència separada del social, respecte la pèrdua de credibilitat del
sistema de partits, el sistema democràtic està creant avui nous canals per a
aconseguir adhesions. En aquesta nova estratègia per a governar el conflicte, es construeixen formes de participació que, sense deixar-les incidir en
un cor de la política encara gestionat pels partits, retornin en certa mesura
la legitimitat perduda. Perquè per tal que la representació política continuï
en marxa malgrat no tenir fonaments sòlids en la societat, el buit ha de ser
cobert mitjançant la construcció d’un món artificial que reemplaci la dinàmica de la societat civil (Negri, 2003). En definitiva, una posada a punt de
l’objectiu de sempre del poder capitalista: la tasca permanent de negociarreprimir al contrapoder i, al mateix temps, reconstruir poder polític.
Així es conforma la participació ciutadana, estratègia atenta als profunds canvis produïts en les societats occidentals, com intent del poder de
reconstruir «ja en l’assimilació» identitats i polítiques col·lectives fragmentades, enormement desgastades pel desmantellament de l’Estat social, per
la precarització de les relacions laborals inherentment associada a la reestructuració capitalista; a la fi, per la ruptura del pacte social associat al
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règim d’acumulació fordista. L’actualitat de la participació ciutadana, concretada en l’«oferta» de la democràcia deliberativa o participativa com a
nou paradigma democràtic, és significativa a més perquè detecta la persistent nebulosa del conflicte; perquè admet que la democràcia representativa té dificultats per capturar-lo. Atenuar l’obsolescència d’una representació política que intercedia socialment a través dels partits (i també dels
sindicats). Capturar el conflicte emergent en les metròpolis precaritzades.
Construir un subjecte «subjectat». Aquestes són les il·lusions del «nou» i
«alternatiu» paradigma emergent: la democràcia participativa.

ESCOMBRAR L’ANTAGONISME:

EL

BESÒS

COM A CONTRAMODEL

La Barcelona del 92, i per extensió la resta del nostre país, no només fou
extasiada en el seu moment per l’embadocament esportiu, sinó que altres
factors entraren en el joc del miratge olímpic. Més enllà de l’espanyolització emocional que podia suposar la patriotera competició entre Estats, més
enllà de l’operació urbanístico-especulativa comandada per l’Administració municipal, més enllà de les escombres activades cap a les dissidències
polítiques i les «marginalitats» socials («Operación Garzón» contra independentistes, per exemple), més enllà —encara— de la nova modernització econòmica i la internacionalització de «la» capital (i de la seva polisèmia masculina), més enllà, i profundament vinculada a tots aquests factors,
sota l’argument de les Olimpíades es trobava —de manera central— la
construcció d’una nova ciutadania.
Quin subjecte social era, tanmateix, l’antítesi defenestrable de la nova
ciutadania a construir? Quins eren els romanents a escombrar, les antigalles que desmereixerien la pulcritud de la nova marca Barcelona? En principi, qualsevol que generés antagonisme; però significatiu, per ser el revers
contemporani de la ciutadania olímpica, fou aquell expressat pel «conflicte del Besòs».
Cap a finals de 1990, esclatà el Besòs, barri de Sant Adrià. El motiu, el
conflicte per la construcció de 196 habitatges socials en uns solars prèviament destinats als equipaments que el barri necessitava amb urgència.
Assemblees multitudinàries saturant les places, manifestacions que recorren la geografia gastada del barri, cassolades de protesta, ocupacions dels
terrats per part de la policia; es militaritzen els carrers: batalles campals,
trets, ferits. Paralització momentània de les obres. Inici de negociacions,
enterbolides per les maniobres del governador civil —entre d’altres— de
Barcelona, el qual pretén convertir una lluita contra l’especulació en un
espasme xenòfob contra les famílies de La Mina que havien d’ocupar els
habitatges (versió generosament amplificada pels mitjans de comunicació).
La gent del Besòs ho desmenteix rotundament, i indica els pisos buits on
podrien anar les famílies gitanes expulsades del barri veí. Dures setmanes
de negociacions, foc creuat entre les administracions. Finalment, a gairebé
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un mes de l’inici de la revolta, l’Ajuntament de Sant Adrià decideix suspendre l’execució de les obres. De les contundents jornades de confrontació (mediàticament anomenades «l’intifada del Besòs»), el barri n’haurà
extret alguns aprenentatges pràctics: la seva vida quotidiana s’haurà transformat radicalment (Ibíd., 1990):
L*s vecin*s del Besòs han puesto en práctica por ell*s mism*s y desde ell*s
mism*s su propia forma de organización. Jóvenes, ancian*s, es decir l*s que
menos cuentan en la política oficial, han hecho valer sus propias expresiones
políticas. Y todo ello en torno a la asamblea abierta, que es la principal característica de su lucha y en donde radica su principal fuerza de presión. La
Asamblea decide, pero la movilización se organiza en torno a una coordinación que parte de los comités de escalera y se manifiesta en un sinfín de expresiones autoorganizativas, como los comités de jóvenes, de mujeres, etc. Pero
hay algo aún más relevante en el movimiento del Besòs: la nula influencia (por
incapacidad o por desprecio) de los partidos y grupúsculos políticos izquierdistas. La asamblea del Besòs, al tiempo que pone de manifiesto otra forma de
hacer política, presciendiendo de las organizaciones establecidas (partidos y
sindicatos), deja abierto un espacio de confrontación sin mediaciones entre la
administración y l*s vecin*s. (ANA, 1992)

Què més suposà el Besòs? Què explica una lluita que no pogué ser compresa —ni, per tant, fàcilment recuperada— pels aparells del sistema de
partits? Primer aprenentatge: a la profunda i sentida precarització laboral i
social (falta d’equipaments...), se li sumaren les conseqüències nocives de
les operacions urbanístiques vinculades als Jocs. El desplaçament de famílies de La Mina fou obligat precisament pels plans olímpics d’actuació
municipal, que pretenien —a Sant Adrià— l’esponjament de determinats
barris degradats, l’obertura de la zona al mar, la construcció d’un port
esportiu i la interconnexió amb la resta de la metròpolis. És més, l’expulsió de famílies obreres del centre de Barcelona, i la seva recol·locació al
perifèric Besòs, obeí igualment a l’estratègia olímpica.
Segon: la identitat col·lectiva del Besòs en lluita no és estructurada per
l’abstracta «ciutadania», sinó que —encara— fou profundament obrera.
Identitat, entenem, no precisament patrocinada per la incipient i democràtica ideologia «ciutadanista», sinó represaliada i humiliada com en
temps anteriors. La repressió de sempre, en contínua metamorfosi: «La
democracia quiere marginar a un barrio obrero que lucha por sus derechos
[...] La represión que hemos sufrido el barrio de Besòs da igual que sea
urbano, policía nacional, policía antidisturbios, GEOS, Mossos d’Esquadra
o policía autónoma, para torturar y machacar a un barrio obrero que pide
sus derechos» (ANA, 1992).
Tercer: la lluita del Besòs posa en evidència l’esclerosi creixent de part
d’aquell moviment popular que havia cristal·litzat temps enrere en les
associacions de veïns. Tant per les formes de lluita com per les modalitats
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organitzatives que s’assagen al Besòs, tant pels plantejaments expressats,
el conflicte tensa la mediació que suposava l’associació de veïns local fins
al punt de portar-la a la ruptura. Tal i com reconeixia un estudi encarregat
pel propi Ajuntament de Barcelona, «la vieja y histórica asociación de vecinos (que jugó un papel importante en otra época y que en aquella representó enteramente a los habitantes) queda rápidamente y traumáticamente obsoleta por el conflicto y por el tipo de planteamientos corporativos
[es refereix a un corporativisme territorial] y por haber “presumido” de
representar a los vecinos, sin haber habido ninguna verificación seria de
este nivel de representatividad» (IEMB, 1991).
Cal recordar un detall no precisament anecdòtic: l’Associació de Veïns del
Besòs recolzava majoritàriament la construcció dels habitatges, quedant profundament impugnada en la seva suposada representativitat. Si a la falta de
mediació «veïnal» li afegim —tal i com hem afirmat— la nul·la presència de
partits i sindicats en la mobilització, queda clara que la forma autònoma que
prengué el conflicte preocupà intensament a les administracions. El PSC, per
exemple, traduí aquesta por acusant els veïns d’oposar-se a la «modernització» del marge dret del Besòs —modernització capitalista, s’entén—, així com
vinculant l’autoorganització amb «manipulacions interessades» i «violència».
(Postconflicte a Sant Adrià: el PSC farà soci de govern al PP, i a l’únic regidor
de la formació conservadora se li entregarà la Regidoria d’Urbanisme).
Quart: l’absència de les mediacions polítiques no són les úniques destapades pel conflicte. El citat informe de l’IEMB també entén que la mancança de mediadors socials (els de caràcter assistencialista) també ha impedit detectar prèviament el malestar. La manca de prestacions socials
dispensades per l’Estat al Besòs havia de ser resolta, segons l’informe, per
a) la implementació de la policia de barri («que prefigura una relación diferente de la policía con los ciudadanos; la policía permanente y estable con
capacidad de prevención y no sólo de represión, polícia capaz de reconocer realmente la comunidad-zona en que actúa y de establecer con la
población relaciones més democráticas»), b) la creació de serveis d’informació al ciutadà, i c) l’execució de serveis socials bàsics que contribuirien
a articular el «teixit associatiu».
Davant la percepció —encertada— del poder, que visqué el conflicte
del Besòs com una mostra d’ingovernabilitat del social (doncs no existien
mediacions polítiques, sindicals, assistencials, i les veïnals s’havien trencat), emergiren les propostes de participació ciutadana (integració política) i implantació de serveis socials des d’una perspectiva assistencialista i
de control. Fou la resposta concreta de la democràcia institucional cap als
aprenentatges que la gent del Besòs «oferia a tothom», resposta que anà
amplificant-se —amb els Jocs com a trampolí— fins a tornar-se recepta
generalista a la crisi de representativitat: «El conflicto demuestra la necesidad de la revisión de las relaciones ciudadanos-instituciones democráticas
y representativas. Es evidente que, si estas relaciones se limitan al momento electoral, queda un vacío social, político e institucional que puede ser
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llenado, en momentos particulares, por algo y por alguien en manera distorsionada [...] El conflicto no hace nada más que evidenciar de manera exasperada la necesidad de integrar el elemento de la participación de los ciudadanos, en manera normal y normalizada, en el funcionamiento
institucional» (IEMB, 1991, el subratllat és nostre).
Allò que omple el buit social de forma distorsionada. Encaminar la participació de manera normalitzada. Integrar el ciutadà en el funcionament
institucional. Impedir, en definitiva, que es produïssin més Besòs, que
esclatessin més veus com les que omplien de «más vale luchar un año que
sufrir toda la vida» els carrers de la perifèria. Les «distorsions socials» no
només serien a partir d’aleshores normalitzades amb la salvatjada policíaca,
sinó que els teòrics de la participació (Marchioni i altres) rematarien la feina oferint la construcció d’una ciutadania annexada a les institucions com
a prevenció dels conflictes emergents. Altra vegada la potència emancipadora de l’autoorganització, la ràbia obrera i la dura confrontació al carrer,
la unitat d’acció al barri, profundament menyspreades. La matèria en brut
que s’ha de modelar en una altra direcció. Únicament símptomes mal
expressats. I, en canvi, no resoldre les causes estructurals del malestar, sinó
acotar l’autonomia de la gent, curtcircuitar les desercions a l’ordre. Desestimar la intel·ligència col·lectiva produïda per la multitud en lluita, tan sols
recuperar-la en tant que indicador de la crisi de les formes de representació
política, i per tant com a validació per a reformular els mecanismes de control. La teorització de la participació ciutadana emergiria amb força per
aquelles dates: emfatitzant la fabricació de la figura del ciutadà com a redefinició del govern de la metròpoli, amb l’objectiu d’instaurar la pau social i
anul·lar la possibilitat de subversió en una ciutat dualitzada (López, 1993).
El Besòs fou profundament significatiu per a construir la Barcelona olímpica, i no només per conèixer el tipus d’oposició que podia suscitar qualsevol reconstrucció física d’una geografia del poder (en aquell cas, reestructuració urbanística associada als Jocs), sinó com la contrareferència —el model
negatiu— per a la creació conceptual de la Barcelona del consens ciutadà. El
Besòs expressà tot el que havia de ser cauteritzat per les noves formes de gestió del conflicte. Quins serien, tanmateix, els dispositius ideològics destinats
a aplanar les arestes socials de la dissidència o la precarització?

RECONSTRUIR

IMAGINARIS COL · LECTIUS : LA CIUTADANIA

La democràcia participativa o, més rigorosament, la democràcia representativa-participativa, té com a una de les seves seqüències constituents la construcció d’un subjecte social: el «ciutadà». Quins significats entranya aquesta
estratègia? Que potser no existeixen subjectes capaços d’articular l’organització social —la que sigui—? Construir el subjecte «ciutadà» és assentar les
bases simbòliques que facilitin la fluïdesa de la governabilitat social. Construir el subjecte ciutadà no és, per tant, edificar-lo «en qualsevol direcció».
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És, en canvi, socialitzar un model —un tipus ideal— de relacions socials que
polvoritzi l’antagonisme que oferien subjectes anteriors (classe obrera, barri
en lluita...), que blindi els imaginaris col·lectius de tal forma que dificulti l’emergència d’identitats conflictives en el relliscós terreny de la precarietat
social. Constructe ideològic que pel seu propi pes dissol identitats col·lectives «disfuncionals» al capitalisme i encobreix les desigualtats que hi romanen; en el fons no és sinó el marc preferent d’una reconceptualització de
l’individualisme ara «en harmonia». La ficció d’una comunitat ideal igualitària assentada en un ordre desigual (López, 1993). La construcció de la ciutadania persegueix la interiorització de l’ordre per part del social. La ciutadania, per tant, com a dispositiu del poder. Ara bé: és únicament la
democràcia institucional l’agent que segrega ciutadania? O bé troba complicitats per part d’altres actors?
Si entenem per «ciutadanisme» aquella ideologia i pràctica social que
defensa la capacitat de la democràcia d’oposar-se al capitalisme, que incorpora el projecte de reforçar l’Estat per a apuntalar tal «oposició», i que
assenyala als ciutadans com a base social d’aquestes polítiques (Alain,
2001), és obvi que aquests arguments han penetrat en part dels anomenats
moviments socials. Sobretot en els sectors que busquen «humanitzar el
capitalisme, tornar-lo més just, proporcionar-li d’alguna forma un suplement d’ànima», les tendències que substitueixen la lluita de classes per la
participació política dels ciutadans, que ja «no només han d’escollir als
representants, sinó a més actuar constantment per a fer pressió sobre ells,
a fi que apliquin allò pel qual foren escollits», i que entenen, per no caure
en l’heretgia fatal, que «naturalment els ciutadans no han de substituir en
cap cas als poders públics» (Alain, 2001).
En un escenari on les formes d’organització polítiques tradicionals
entren en crisi, el ciutadanisme de la democràcia participativa és una resposta. En el ciutadanisme es renuncia a substituir la política existent —la
institucionalitzada— perquè es renuncia a desenvolupar les potencialitats
de la lluita autònoma. És, la ciutadania, un agent social emmordassat. Si
avança un pas és per a ensopegar més en les pròpies lligadures. Incapaç de
destituir a ningú per la seva manca d’autonomia, com a imaginari situa l’acció col·lectiva en un impasse.
Així, i des del punt de vista de l’emancipació, és que eren òptimes identitats anteriors a la reedició de la ciutadania? Sabem, per exemple, que els
dispositius disciplinaris de la fàbrica «subjuguen alhora que subjectiven» a
l’obrer industrial en escenaris de domini... i resistència (Negri, 2003). El
subjecte-obrer, per tant, es troba lligat a les relacions d’explotació fabrils i,
tanmateix, és (o era) capaç d’articular permanents pols de confrontació.
Tanmateix, una vegada en les societats postfordistes actuals la lògica de la
fàbrica impregna la majoria dels escenaris socials (mercantilització de la
vida, societat-fàbrica), qui ocupa el rol del subjecte-obrer? Més senzillament: si a la fàbrica l’antagonisme entre empresaris i obrers estava clar, qui
és l’antagonista del ciutadà? No n’hi ha, doncs, «tots som ciutadans». Es
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poden construir resistències sobre unes identitats que ja les neutralitzen?
Quina alternativitat pot descansar en les espatlles d’un imaginari subjugat?
Quina densitat política compartida aporta aquest subjecte respecte la seva
posició en el treball i en la vida quotidiana? El «ciutadà», de tan global, és
un subjecte incomplet, volàtil, que només pot enfrontar-se als fantasmes
de la seva virtualitat i, no podent negar res perquè no té res a superar, únicament és capaç de realitzar-se en l’afirmació de l’existent. La cooperació
amb les institucions, per exemple.
Però al ciutadà li manquen encara els canals, les formes a través de les
quals materialitzar-se. Li falta una tàctica.

LA

COTITZACIÓ DEL CONSENS O L’ ALTRA DEMOCRÀCIA POSSIBLE

Seguir la pista de les lluites socials, cercar-les. Comprendre’n els substrats,
invertir-los. Idear formes de participació, com el voluntariat, que premiïn
l’esforç institucional per a cauteritzar les desercions. Construir els canals
per a navegar les ànsies participatives construïdes. Paradigma: la insubmissió al servei militar i a la prestació social substitutòria (PSS), meritori
moviment articulat per milers de desobedients, i per tant la creixent insostenibilitat d’un servei cívic obligatori, forçà en el seu moment que les institucions reconduïssin el conflicte cap a un voluntariat que ja havia demostrat les seves potencialitats atractores molt per sobre de la injuriada PSS.
Quin fou el laboratori d’aquell experiment?
Tal i com anticipava un butlletí de l’època, «el voluntariat que presta la
seva col·laboració gratuïta en l’enrenou olímpic representarà un primer
assaig de participació dels bons ciutadans en una empresa pretesament
col·lectiva» (Carcelona’92). La figura del voluntari olímpic, entesa com a
forma de participació democràtica, saltà efectivament de la conjuntura dels
Jocs per integrar-se de manera estable en el repertori d’acció institucional:
suposà una autèntica troballa. No només perquè canalitzava i visualitzava
el consens de la ciutadania, deixant en l’opacitat les sempre complicades
expressions del dissens, sinó que a més mobilitzava recursos humans en la
direcció planificada per una gestió empresarial de la ciutat. Els voluntaris
abarateixen la despesa pública en la mesura que s’ofereixen com a força de
treball gratuïta i disciplinada. La despotència de l’acció col·lectiva damunt
la taula: «Volen tenir una base social. Gent incapaç políticament, però que
els complementi [...] Però la participació, buscar-la amb aquest concepte,
de connivència entre ciutadà i polític, fa riure. Són projectes blancs: voluntaris que no deixen de ser els tanoques a qui els fa il·lusió entrar a ser un
punt de referència municipal, encara que sigui en l’últim grau de la jerarquia» (Josep Pons, de la Comissió de Veïns de la Bordeta).
Les institucions, com era d’esperar, no n’ofereixen una versió tan pessimista. Per a elles, el voluntariat, «aquesta força individual i col·lectiva, radicalment democràtica i que es tradueix en complicitats positives, és el factor
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principal per entendre Barcelona, i té uns protagonistes especialment destacats en els milers de voluntaris que d’una manera entusiasta es dediquen
a ajudar els altres» (bcn.es/participació).
Però les tàctiques preferencials de la democràcia participativa van més
enllà del voluntariat. La impotència política d’aquesta figura mixta entre
policia cívica i treballador social neoliberal és tan evident, que el poder ha
d’articular formes d’integració un tant més complexes. Tampoc n’hi ha
prou amb el civisme; si bé avui està essent socialitzat amb obstinació com
l’única política possible de la quotidianitat de la majoria dels ciutadans
(«quan els grans combats ideològics han acabat, només queda vetllar per
què hi hagi més papereres»), no deixa de ser sinó l’externalització al conjunt social de les tasques mal resoltes per l’Administració neoliberal, en el
millor dels casos; i en el seu vessant més obscur, el civisme no passa d’expressar la difusió de la ideologia de la seguretat («vigila tu també»).
No obstant, per a redireccionar el conflicte emergent en les metròpolis,
avui ja no és suficient la neutralitat o passivitat decisional del voluntari,
tampoc la banalitat i hipocondria del civisme, sinó que s’han de buscar formules que aprofundeixin la hipòtesi participativa, que validin la «radicalitat democràtica» amb més solvència que no ho feien les anteriors (i no obstant complementàries) tàctiques blanques. Més enllà, avui calen espais on
els «ciutadans amb idees pròpies» també puguin comprometre’s activament amb les institucions, «fer política», participar en la presa de decisions. O en el seu simulacre, doncs els criteris adoptats encara ens expliquen les poques ganes d’anar a l’«arrel» d’aquesta radicalitat avui tant en
boga: un dels seus ítems destacats és precisament «eludir la confrontació».
Apropar certs malestars, cert, però sobretot positivitzar-los. El caràcter de
ciutat-fàbrica emergeix per la vigència del símil empresarial: navegar la
metròpolis exigeix la unitat de la tripulació:
Entenem la ciutat com una empresa, així que els ciutadans esdevenim treballadors (en la mesura en què s’exigeix el nostre esforç i col·laboració) i clients
alhora (se’ns tracta com a beneficiaris d’un servei de qualitat). L’Ajuntament
com a gestor pretén reconduir els conceptes de «col·lectivitat» i «desig de construcció amb altres». Si hi pensem aquests conceptes, abans, els aportava la lluita i la reivindicació; actualment, des de postures que es mostren d’esquerres es
porten a un terreny en què el ciutadà se senti que profunditza la democràcia més
enllà del vot. A la pràctica, aquestes ofertes representen un intent d’implicar al
ciutadà (no- professional de la política) en l’enfortiment de les institucions i el
consens social entre classes. D’aquesta manera els eslògans ens diuen «tots
junts fem Barcelona» o «Esplugues una ciutat com mai», mentre la realitat ja
sabem quina és: preus desorbitats, èxode fora del cinturó metropolità, infrahabitatge. (Col·lectiu Ciutat/Empresa, Esplugues de Llobregat)

En l’esfera de la representativitat, on covava ja com una rutina de fons
«la política sense adversaris», la priorització del consens era encara expli-
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cable perquè «poc hi ha per a confrontar en un espai de virtualitat». Però
pretendre que en un espai social travessat per la desigualtat es constitueixi un marc comú i hi regni el consens, ja carrega més les tintes. No obstant,
en les formes de participació deliberatives s’insisteix en el consens ciutadà-institució o ciutadà-ciutadà: es prioritza conciliar interessos al preu que
sigui. Tampoc, de fet, els nous canals de participació ciutadana tenen altres
mecanismes que no siguin els consensuals. És possible articular-hi el desacord entre parts? Com s’expressa en els espais oberts per les institucions
el profund dissens cap a les «recomanacions» del polític o tècnic de torn?
La cultura del «consens al preu que sigui» ni és en genèric innòcua ni
deixa de repercutir concretament en les lluites socials que —aquestes sí—
per força s’enfronten amb alguna contrapart. La socialització d’una cultura política que eludeix sistemàticament la confrontació afebleix lluites
basades en estratègies de contrapoder: «Es participa del que els polítics
preparen: un empleat. I això és greu a nivell polític, perquè a nosaltres ens
rebaixen el contingut. Et creen un marc que no és el teu, et tanquen, perquè tu et mous en altres paràmetres. Però en el fons és un fracàs. La Fira
d’Entitats del Poble Sec, per exemple, fracàs. Perquè qui l’impulsa és l’Ajuntament. I el que cada vegada li interessa més a l’Ajuntament, cada vegada m’interessa menys a mi» (Josep Pons).
El vigent model de la participació ciutadana, l’altra democràcia realment
possible en un context de continuïtat institucional, pretén construir un espai
sociopolític més enllà de les organitzacions populars autònomes. Busca, perseverant, crear espais-temps on recomposar un teixit social desestructurat
per les pròpies transformacions econòmiques, i convertir-lo en un cos social
governable. S’explica, així, la insistència en integrar individus solitaris als
diferents àmbits de la participació, «ciutadans i ciutadanes a títol individual
que s’han proposat aleatòriament mitjançant un sorteig fet a partir del
padró». Es comprèn, doncs, perquè es vehicula intel·ligentment aquesta
integració amb el discurs de la «manca de representativitat» de les afeblides
organitzacions populars (associacions de veïns, sobretot). En part, aquesta
intel·ligència institucional és fruit de la pretensió fallida de les tradicionals
organitzacions populars de representar el conjunt del social, i en part és fruit
de la incapacitat del nou protagonisme social emergent de teoritzar sobre la
destitució de la política representativa que ja exerceix a la pràctica.
Crear espais d’acció política predeterminats pel poder, que el camp de
batalla no estigui vinculat a la realitat situacional de la gent en conflicte
sinó en una «neutralitat» assenyalada per la institució, és la següent premissa necessària de la democràcia mixta. Tàctica que, alhora, permet no
només condicionar el curs dels esdeveniments per comptar amb un avantatge espacial comparatiu, sinó que a més possibilita la filtració física dels
subjectes: per tant la seva creació. En la «participació per invitació», les
administracions locals —considerades més pròximes— ofereixen espais a
determinades «associacions i entitats», convits que no serveixen tant per a
produir aportacions resolutives o vinculants, sinó per a embastar la «simu-
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lació» sobre la presa de decisions de les dinàmiques urbanes (López,
1993). I, de pas, prestigiar determinades opcions socials mentre l’entramat
institucional es retroalimenta. No alterar substancialment la formes institucionals: senzillament complementar-les.
A Barcelona, el paradigma de la socialització d’aquestes noves formes
de fer basades en «el debat i el diàleg amb els veïns» són els processos participatius per a la redacció dels Plans d’Actuació Municipals i de Districte,
amb l’objectiu de «consensuar entre totes i tots» les línies d’acció i les prioritats programàtiques de l’acció institucional. El PAM defineix 10 línies
estratègiques (Bcn té cura del civisme, Bcn amb habitatge assequible, Bcn
segura amb autoritat i convivència, Bcn neta i saludable, Bcn innovadora,
Bcn referent mundial, etc), i les «obre a la ciutadania» perquè aquesta les
complementi a través d’enquestes «autogestionades» (!?), amb l’única formalitat prèvia d’inscriure’s en el Registre Ciutadà. Tot aquest procés ha de
servir, a més, per a constituir el Consell de la Ciutat, «on tothom hi serà
representat com un nou Consell de Cent participatiu», format no només
pels «quinze ciutadans (registrats) que resultin agraciats per l’atzar», sinó
també per l’alcalde, un regidor de cada partit polític municipal, representants de quinze institucions significatives de la ciutat, els portaveus de
quinze associacions inscrites en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes,
etc. Per a què ens fem una idea d’un procés que únicament sembla real en
les setinades revistes de l’Ajuntament, 1.999 persones han respost els
qüestionaris. Per altra banda, les entitats seleccionades han estat SOS
Racisme, la Federació Catalana de Voluntariat Social, la Coordinadora GaiLesbiana, la Fundació Pere Tarrés, Ca la Dona, etc., que suposarien l’actualització dels mediadors socials en les noves temàtiques emergents, i que
van més enllà de les anteriors mediacions de caràcter «veïnal».
L’actual forma de la democràcia participativa, aquella que començà a
treure el cap després del Besòs, pretén expropiar els coneixements i formes produïdes pels moviments socials (cooperació, comunicació) per tal
de solucionar les disfuncions de la democràcia representativa. No obstant,
introduir mecanismes distorsionats provinents de la democràcia directa és
un empelt, un pedaç, la banalització d’una lògica que li és antagonista:

Sens dubte, aquesta democràcia participativa està condemnada al fracàs
en primer lloc, perquè en els espais de debat temàtics (consell de joves, de solidaritat, de pares i mares d’alumnes) hi participen uns sectors de la població
que ja estaven vinculats a l’Ajuntament en una situació de dependència degut
a les polítiques de subvencions; en segon lloc, potser hi ha qui s’acosta a
aquests reclams, però molts no trigaran a desenganyar-se; en tercer lloc, la
població que no vota és, perquè no li interessa la política o perquè està més
que desenganyada: no creiem que arribi a participar mai d’aquests espais. En
tot cas la democràcia participativa és una novetat explotable en alguns programes electorals, que per cert ja ningú recordava que existien. (Col·lectiu
Ciutat/Empresa)
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L’«altra democràcia possible», la que avui es materialitza en els plans
d’actuació municipals i de districte, és aleshores l’antítesi restrictiva d’una
acció col·lectiva que té el dret de reinventar-se a ella mateixa i desbordar
als canals institucionalitzats de participació: no té per què esperar a ser
reconeguda en un Fitxer General d’Entitats Ciutadanes:

Des de la Comissió veiem nefast això de la democràcia participativa. Els
polítics mai et deixaran una participació plena i directa. Ho fan perquè veuen
que la societat se’ls escapa de les mans. Hi ha un 45% d’abstenció, i no només
perquè la gent se’n vagi a la platja... Els polítics estan legitimats fins un cert
punt. Però això de la participació ciutadana és una trampa. Hi ha associacions
de veïns, com la de Badal-Brasil a qui el Districte els paga el lloguer. Aquests
sí que creuen en la participació aquesta! Ja no van a reclamar, amb prou feines fan suggeriments. Se’ls paga el local i callen. D’alguna forma els donen
les gràcies. Per això que la participació ciutadana és una fal·làcia. Et volen
involucrar en aspectes que tu no hi tens res a dir. (Josep Pons)

Pel que fa al ciutadanisme o a les formes de participació ciutadana com el
voluntariat, els Jocs Olímpics de Barcelona suposaren un punt d’inflexió prou
significatiu per a considerar-lo com l’inici de la sistematització d’aquestes formes de governar el conflicte. Els Jocs i el seu discurs esportiu foren exemplars
a més perquè representaren —més enllà de la cooperació dels voluntaris amb
les institucions— la competitivitat que al llarg dels 80 fongué bona part de la
vida social autònoma. Els temps, però, han canviat, i en els darrers anys un
nou protagonisme social ha anat emergint a la metròpolis catalana. Avui ja no
és únicament moment de crear nous «subjectes subjectats» com el voluntariat, sinó que ha arribat l’hora, per part de la democràcia institucional, de desactivar l’expressió del conflicte real i emergent.
Situant-se a l’altra banda del constructe «violència», electrodomèstic útil
per a tot tipus de conflicte social. Propulsant la metàstasi de la Pau en tant
que pau social. Erigint nous pols d’agregació dels «demòcrates» i «ciutadanistes». Ritualitzant la protesta, criminalitzant determinades formes de vida i
lluita. Dissenyant quins són els actors legítims per a representar el partner
social en el “debat i diàleg” amb les Institucions: «Aquí és on s’està relegitimant el sistema. És repetir la història, fer una segona o tercera transició.
Diem quins són els nous actors vàlids, si abans eren els partits i sindicats, ara
el que toca és convertir les ONG en actors públics legítims. I tornar a fer que
uns es quedin a fora i uns altres a dins» (David Fernàndez, de La Torna).
El Fòrum 2004, anomenat de les Cultures, voldria ser la pluja fina de la
multiculturalitat que xopa l’espoleta. Les seves armes: presentar en societat
—o millor, al mercat— les noves temàtiques culturals produïdes des de la
intel·ligència col·lectiva, mastegar-les per tal facilitar l’acumulació del capitalisme postfordista. Ja no només fagocitar part de les temàtiques que articulen la producció autònoma dels moviments socials d’aquests darrers anys,
sinó entendre que el consens social cotitza, que és central en la producció
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de valor d’un capitalisme —el del «coneixement i la comunicació»— on les
subjectivitats socials es troben inserides en el propi procés de producció.

CONCLUSIONS. NO

ES POT APAGAR EL FOC AMB BENZINA

El desgast endogen o intern de la democràcia representativa (buits de participació social) i la deslegitimació infringida per les lluites socials emergents, són les raons que obliguen les institucions a reconstruir poder polític a l’intern de la fragmentació i precarització de les actuals metròpolis.
Procés que passa per escombrar l’antagonisme, represaliar les formes de
contrapoder, i aprendre d’elles per a l’edificació del nou consens.
Tanmateix, el subjecte de la democràcia mixta, «el ciutadà» (encara que
veus malpensades han descobert que el veritable subjecte és... el tècnic en
democràcia participativa!) presenta problemes profunds com no sigui que
s’accepti la mistificació que suposa d’una societat travessada per la desigualtat i la precarització social. Són ciutadans els i les treballadores immigrades
—il·legalitzades— que no disposen de drets polítics ni socials? Són ciutadans
els sectors creixentment precaritzats, tant laboralment com en altres esferes
de la vida, que veuen abolides les prestacions socials garantistes associades
a l’ocupació estàndard, o els drets polítics com els d’acció sindical? Són ciutadans aquells dissidents polítics que se’ls aplica legislacions repressives de
caràcter excepcional? Són ciutadans aquells sectors penalitzats per buscar
vies d’acció política que vagin més enllà de les normativitzades pel poder?
La il·lusió de la democràcia participativa és resoldre la profunda crisi de
representació que arrosseguen els sistemes polítics de les democràcies
occidentals i, al mateix temps, resoldre la conflictivitat urbana emergent
per la intensificació de la precarització social. Però algú una mica sincer
haurà d’advertir als il·lusionats que aquesta conflictivitat, sigui la construïda de forma antagonista (moviments socials autònoms), sigui l’expressada
en forma d’ingovernabilitat («delinqüència»), sigui la pervertida reaccionàriament (neofeixisme en els barris obrers, atenció), no serà mai canalitzada, ni neutralitzada, ni integrada per les noves formes de participació
ciutadana. No es poden aplicar solucions que ja s’han demostrat com a
problemes o —en paraules del lúcid grafit— apagar el foc amb benzina. La
crisi de la democràcia representativa, així com l’actualitat de les seves
fugues, només podran ser articulades positivament per noves formes
emancipadores d’organització social.
Ivan Miró
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EL VOCABULARI OBVI DE FALSEDAT SENSE RÈPLICA :
BARCELONA , CIUTAT DE LA SOLIDARITAT, LA TOLERÀNCIA ,
LA PAU I LA SOSTENIBILITAT

Inauguració del carrer Agustí Milà a Sant Andreu, abril de 2002 (Ferran Nadeu)

Parlar de Barcelona en termes de ciutat de solidaritat, tolerància, pau i sostenibilitat exigeix en primer lloc suprimir el fàstic que produeix aquest
vocabulari obvi de falsedat. Reprimir el desig de fer mutis pel fòrum. D’altra banda, tot sembla indicar que aquest nou eslògan propagandístic no es
limita a ser una campanya publicitària entre altres per vendre una nova ciutat feliç, sinó que apunta a més. Avancem, doncs, succintament les tres idees centrals d’aquest article: aquests nous valors «immaterials» són llançats
com a trets distintius de la ciutat-empresa Barcelona per donar beneficis i
crear valor afegit; són els nodes del portal propagandístic de la societatxarxa que estrenyen la seva malla perquè ningú no s’escapi i produeixi
socialitats i vivències fora d’ella; són el «gra de sorra» local a la renovació
de la socialdemocràcia global, la cara light de la globalització armada.
Un dels «actius» principals de la societat-xarxa és el seu afany de crear
mecanismes de consens entre totes les parts implicades i eliminar les diferències culturals i la crítica social mitjançant la integració dels seus elements
aprofitables. El consens s’aconsegueix a partir de pactes entorn a objectius
que es projecten com a comuns. Desaparegut (o, millor dit, eliminat del
mapa) l’antagonisme social i relegada la conflictivitat social a un problema
d’ordre públic, els nous enunciats de l’ordre urbà han de ser els més amples
i vagues possibles per tal de poder crear l’aparença d’una societat cohesionada que aspira al mateix i que s’ha emparat amb aquesta finalitat en unes
institucions que vetllen pel bé de tots. L’ambigüitat conceptual de termes
com seguretat, sostenibilitat, etc., és precisament la seva força per poder ser
aplicats de forma arbitrària pel poder i la maquinària de propaganda que el
sustenta. Són construccions conceptuals que recuperen per al discurs del
poder anhels articulats en una infinitat de lluites populars. Per tant, són termes que, d’alguna manera, són compartits per tots i tan sols admeten «con-
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flictes» sobre el grau de la seva aplicació. En aquest sentit aquests termes de
consens reflecteixen l’horitzó identitari de l’anhelat centre polític i de les
noves i velles classes mitjanes per a l’articulació de les quals les ONG, amb
els seus postulats humanitaristes, i l’anomenada societat civil, amb les seves
manifestacions cíviques, acompleixen un paper central.
En aquesta gran operació d’abstracció de les condicions materials concretes, dels condicionaments de la vida quotidiana, la cultura i la seva
caracterització com a una cosa eminentment positiva adquireix una importància central per imposar i legitimar l’ordre (urbà) existent a través d’intervencions basades en la celebració de grans esdeveniments i campanyes
de conscienciació, que al mateix temps han de servir per camuflar el caràcter repressiu i excloent d’aquest ordre. L’objectiu és la creació d’un «nou
contracte social» en el qual tots estiren la mateixa corda. La clau per a la
seva articulació és la col·laboració entre «actors públics i privats» i la creació d’una espessa xarxa d’agències i fòrums per estudiar, perfeccionar,
divulgar i portar a la pràctica el nou model sostenible, tolerant i multicultural de l’ordre urbà i les maneres de vida que hi són adequades.
Per falta d’espai i perquè es tracta més minuciosament a altres parts del
llibre no inclourem en aquesta anàlisi els fòrums i les agències del costat
dur d’aquest ordre. N’hi ha i molts; s’hi parla no tant per fora sinó per dins,
s’hi troben els representants del poder per intercanviar experiències,
redistribuir funcions i determinar els camins a seguir. Són els llocs on, d’acord amb les correlacions de forces de cada moment, s’estableixen les pautes que graduen el patiment de les majories socials: els tipus d’interessos
hipotecaris, els graus exigibles de flexibilització i precarització en el treball, el nombre de policies i presons necessàries, la densitat i la configuració desitjable de control d’espais públics i un llarg etcètera. Tot i que són
l’altra cara de la mateixa moneda, no necessiten crear legitimitats, en tenen
prou amb subvencionar alguna iniciativa integradora, sostenible i bla bla
bla; i fora d’això van directament al gra, tal com ho fa la Fundació Barcelona Promoció de la Cambra de Comerç i Indústria, que resumeix la seva
comesa de forma tan escarida: «El primer front és la promoció global de
Barcelona, el qual se subdivideix a la seva vegada en tres àrees: captació de
seus i grans esdeveniments, elaboració i difusió d’informació sobre la ciutat i, per últim, reconeixement social».

BARCELONA

I LA SEVA SOSTENIBILITAT

La invenció del paradigma del desenvolupament sostenible —sancionat en
la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro en 1992— es pot considerar la primera fita en la configuració de la societat xarxa. Era el punt de partida per a un nou model de dominació integradora en el marc de l’ofensiva neoliberal i de l’expansió de les tecnologies de la informació. D’una
banda, va significar la consagració de les ONG com a nou actor a l’escena
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internacional i, de l’altra, va ser el primer pas en l’aposta de l’ONU de crear un règim de govern global a través d’un seguit de grans conferències. El
seu objectiu declarat era la superació de l’antiga competència entre blocs
mitjançant un entramat de mesures de canalització consensuades i (bàsicament) d’acompliment voluntari. Aquestes mesures s’haurien de realitzar
a partir de la col·laboració (a través de simposis, fòrums i actuacions concertades) entre governs, la societat civil (ONG i mecanismes de participació ciutadana) i les empreses, amb l’objectiu de pal·liar la devastació del
planeta i generar un model de desenvolupament «més equitatiu».
A Barcelona aquest nou credo de la «postdemocràcia consensual» ja s’havia posat en escena de manera repetitiva en el marc dels preparatius per als
Jocs Olímpics. «Tots som un equip» era el lema que havia de garantir la gran
remodelació de la ciutat amb ocasió dels Jocs. Tot i així, aquest equip encara es va significar més per la confluència de totes les «forces vives» de la ciutat en un sol objectiu, i no per la incorporació de nous actors. L’«alegria de
viure» i els valors humanitaristes encara eren més ornament que essència
del missatge. Després d’haver-se «reinventat la ciutat» a base de mobilitzarne la ciutadania va venir la ressaca i el buit. Així, l’Ajuntament de Barcelona
va acollir amb entusiasme aquesta nova orientació internacional per iniciar
la seva cavalcada cap al futur sostenible que es defineix de la forma següent:
«El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer
les seves necessitats». Evidentment, per aconseguir-ho no es planteja desmantellar les fàbriques i el mode de producció industrial, sinó que es busquen mesures per a l’ús més eficient i racional dels recursos naturals disponibles (o, per si de cas, la seva modificació per la biogenètica).
La Cimera de Rio havia establert que l’elaboració de l’anomenada Agenda 21 seria l’instrument central per aconseguir el desenvolupament sostenible. L’Agenda 21 és un exemple paradigmàtic del paper de les institucions públiques a l’era del capitalisme assistit: delegar i deslocalitzar
algunes de les seves funcions tradicionals, i centrar-se en la tasca de promoure la cohesió ideològica en el seu conjunt, integrant tots els elements
que vulguin contribuir a aquest menester. Una altra particularitat de l’Agenda 21 és el reconeixement de la importància de la implicació dels
nivells locals en el desplegament dels seus propòsits, donant compte, d’aquesta manera, de la creixent importància de les ciutats provocada per la
crisi de l’Estat-nació. Així, a través d’una sèrie de fòrums en l’àmbit europeu, es va començar a plasmar com haurien de ser les Agendes Locals 21.
L’encarregat d’elaborar l’Agenda Local és l’anomenat Consell Municipal
del Medi Ambient. Centrant-nos ja en el cas concret de Barcelona, l’encapçalen els diferents regidors i partits representats a l’Ajuntament i representants de la Diputació; els segueixen: representants d’organitzacions cíviques (com la FAVB, el RACC (sic), Ecoconcern i altres); organitzacions
ecologistes i «ambientalistes»; associacions i empreses que promouen les
energies renovables; sindicats i associacions empresarials (CCOO, UGT,
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Cambra de Comerç, etc.), representants d’«empreses per a la sostenibilitat»
entre les quals figuren Ros Roca i l’Institut Català de Tecnologia i, per finalitzar la llista, hi ha representants de multinacionals com Gas Natural, Endesa, Agbar, Repsol, Telefónica i altres, agrupats com a representants de les
empreses subministradores de serveis.
A Barcelona, a diferència de moltes altres ciutats europees, el mateix
Consell és el responsable màxim «que elabora propostes, construeix el consens i resulta dipositari dels resultats» i no l’Ajuntament. Una altra particularitat és la importància que s’atorga al «procés de participació». Tal com
expliquen els responsables de l’Agenda 21: «Elaborar una Agenda 21 tant
participada com sigui possible no tan sols la legitima, sinó que sobretot permet que un nombre més important de persones interioritzi la seva importància i faci seus els seus objectius». En la redacció dels diagnòstics es nota
clarament l’empremta dels ecologistes convertits en especialistes ambientalistes; en canvi, els objectius i les mesures proposades destaquen per la seva
vaguetat. Aquesta només s’abandona quan s’estableixen dos elements claus:
la legitimitat del document a partir del procés d’elaboració que ha d’implicar una mobilització dels ciutadans pels seus objectius i, estretament lligat
amb això, la nova corresponsabilitat de la ciutadania amb la sostenibilitat
(comprometre’s amb la recollida selectiva, mantenir nets els carrers, gastar
menys aigua, fer menys soroll, utilitzar més transport públic, etc.).
En aquest sentit, l’Agenda 21 ha suposat la plena integració de l’ecologisme tradicional en l’estructura del poder consensual de la socialdemocràcia. N’és una bona prova que un destacat membre de l’ecologisme barcelonès, en qualitat de membre del Consell, va redactar una part important
de l’Agenda. Entre altres actuacions, aquest especialista ecologista ha tingut
un paper important en la desactivació de la guerra de l’aigua dels anys 90 i
en la seva canalització envers qüestions de la sostenibilitat. I posat que la
xarxa de consens postfordista és molt ampla i flexible, aquest activista d’allò que és sostenible va muntar un taller sobre la qüestió de l’aigua a la contracimera de Barcelona el 2001, en el qual, després de dibuixar un panorama catastrofista de l’escassetat d’aigua a nivell planetari, va cantar les
glòries de l’estalvi d’aigua mitjançant la penalització del consum domèstic;
i es va treure de la màniga la conclusió (a presentar a la plenària) que, per
tot el que havia exposat, era necessari advocar per una «mercantilització
democràtica de l’aigua». Va oblidar mencionar que aquestes mateixes mesures són defensades per institucions i fòrums internacionals muntats pel
Banc Mundial a fi d’impulsar la privatització de l’aigua a nivell mundial.
L’elaboració de l’Agenda 21 va acabar el mes de maig de 2002 amb la
fase d’implantació. Exemples d’aquesta implantació —a nivell propagandístic i legitimador— són les campanyes publicitàries d’estalvi d’aigua i
energia d’Agbar i Endesa, que camuflen que el negoci radica cada vegada
menys en les quantitats consumides per les llars (destinatàries dels missatges) i cada vegada més en l’establiment dels costos fixos en les factures
que, al seu torn, són justificats per consideracions ambientals. Altres exem-

Paraules i fòrums del des(ordre) urbà

197

ples van de simposis internacionals (com el de «Ecologia, sostenibilitat i
rehabilitació», organitzat per ESADE a la fira europea més gran del sector
immobiliari, Barcelona Meeting Point), passant per programes d’educació
ambiental muntats per la Fundació Agbar perquè la canalla es comporti
sosteniblement, fins a campanyes de conscienciació d’algun grup ecologista i brigades cíviques d’eliminació de cartells als carrers. Els altres protagonistes de l’Agenda també estan presents, directament o a través de fundacions muntades o cofinançades per ells, en la celebració de congressos,
jornades, fòrums i campanyes que propaguen el desenvolupament sostenible. Amb això no tan sols s’agencien les legitimitats necessàries per al
millor funcionament del seu negoci (com en el cas d’Agbar o Endesa), sinó
que també aconsegueixen informació privilegiada sobre els nous camps de
negoci que els obre l’estratègia del desenvolupament sostenible.
És evident que una ciutat que té en el turisme i la realització de congressos, fòrums, fires i etcètera uns dels seus pilars econòmics ha d’apostar
per un entorn de qualitat ambiental. En aquest context es produeix una clara correlació entre el desenvolupament sostenible i el benestar d’uns pocs.
Les obres «sostenibles» realitzades amb ocasió del Fòrum 2004 en són bons
exemples: pagades per tots, beneficien directament el complex residencial
de luxe Diagonal Mar. El mateix val per als esforços del consistori de convertir Barcelona en un pol d’atracció per a la tecnologia punta (amb un pes
específic del camp de la biomedicina), o el muntatge postfòrum de fer de
Barcelona la «capital mundial de l’arquitectura i de l’urbanisme» mitjançant
la creació d’un nou parc temàtic al respecte. En ambdós casos, el concepte
de la «sostenibilitat» serà un element clau en la seva articulació, i els beneficiaris seran dos dels «gremis» més lligats al poder i els diners.
Una altra tendència clarament visible és la creixent interrelació entre els
processos de gentrificació i criteris de sostenibilitat que es dóna de forma
més acusada a Ciutat Vella. Valgui com exemple les xarxes de recollida pneumàtica de residus que a partir d’intervencions urbanístiques de l’Ajuntament
travessaran el barri. Una de les primeres mostres és l’illa Robador al Raval,
on per sota del complex d’hotel de luxe, oficines i altres instal·lacions del
parc temàtic Raval, muntaran un dels centres d’aquest nou sistema sostenible amb la qual cosa el barri serà més net, més rendible i l’hotel de luxe de
l’illa Robador adquirirà el mínim de legitimitat necessària.

ELS

FÒRUMS DE

«CULTURA»

Mentre l’elaboració de l’Agenda 21 barcelonina ha estat un bon exemple
de com es transforma una crisi de legitimitat i un problema real i amplament sentit en una estratègia de modernització consensuada en la qual tots
estirem la mateixa corda, potser l’artifici per excel·lència que marca el ritme de la ciutat és la «cultura». La qual cosa és bastant lògica si ens atenem
als postulats dels apologistes de la «ciutat del coneixement», segons els
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quals la cultura ha deixat de ser una activitat subsidiària per convertir-se en
una força motriu i en un valor estratègic. Aquesta sentència és encara més
certa per a una ciutat com Barcelona que té un ric patrimoni històricocultural, a qui l’agrada de fer gala del seu ambient mediterrani obert, tolerant,
cosmopolita i alegre, i que al mateix temps és la capital d’una «nació sense
Estat» per la qual cosa disposa dels elements identitaris que la cohesionen
des de la perspectiva d’una «cultura reprimida».
Un valor estratègic, evidentment, necessita també un pla del mateix
nom. Aquest estableix sis «estratègies», entre les quals figuren: «enfortir
Barcelona com a factoria de producció de continguts culturals. Fer de la cultura un element clau de la cohesió social. Projectar Barcelona com a plataforma de promoció internacional». Igual que l’Agenda, l’elaboració del pla
va ser promoguda per l’Ajuntament i altres instàncies públiques, i redactat
i consensuat entre els més diversos actors del «món cultural». Vol ser un
«contracte-marc entre el conjunt d’agents culturals de la ciutat per treballar
amb lògiques comunes». I posat que vivim a una societat-xarxa: «el conjunt
de projectes culturals avui dia necessiten un grau d’autonomia en la seva
gestió, cada vegada més important, per poder garantir nivells de flexibilitat
que permetin adaptar-se a entorns cada vegada més canviants». Com veiem,
el pla és tota una metàfora de l’home modern: summament flexible i adaptable, sempre a l’aguait d’una oportunitat, autònom i singular i, al mateix
temps, amb tot allò que fa al servei d’un conjunt que ja no és un sistema que
es tanca sinó una xarxa que s’obre mitjançant la creació de nous nodes. És
una persona oberta a «les modes de vida sostenible» que preconitzen els
organitzadors del Fòrum 2004, i algú que es deixa mobilitzar per actes
lúdics-reivindicatius sempre i quan s’emmarquin dins de formes cíviques.
La innovació constant a la qual vol contribuir el pla equival exactament a
les prioritats de la política econòmica «neoliberal» i el seu credo de la innovació constant i la competitivitat. En aquest sentit no és cap casualitat que la
mateixa flexibilitat i adaptabilitat considerades un do en el camp de la cultura i de l’art, es tradueixin en altres camps de l’economia en una qüestió de
supervivència i, sovint, vagin lligades a una condemna a la precarietat.
El pla data de 1999 i va ser el resultat d’una sèrie de fòrums com «Interacció» que se celebra des de 1984. I posat que l’Ajuntament s’ha enamorat
de fòrums socials i altres, les autoritats municipals han llançat conjuntament amb les de Porto Alegre el projecte d’una «Agenda 21 de la Cultura».
Es tracta d’un document exclusivament pensat des de i per a les ciutats que
pretén adquirir el seu reconeixement internacional en el marc del Fòrum
2004. A part dels ingredients ja tractats a l’apartat anterior, aquesta Agenda insisteix en el paper central de la cultura en la globalització i en el desenvolupament territorial. Per poder desplegar aquest paper vol convertirse en un referent «per a les organitzacions privades, les organitzacions no
governamentals i el tercer sector (no lucratiu) que desenvolupa una missió
eminentment cultural». D’aquesta manera, l’escena d’art, que amb el seu
entramat de galeries, museus i col·leccionistes ja per ella mateixa és un
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«model d’harmonia» entre el sector públic i privat, es veurà enriquida per
les aportacions innovadores d’un sector encara no mercantilitzat.
Com la sostenibilitat, aquests oracles són llançats des de les instàncies
públiques que, al mateix temps, s’encarreguen de proveir un marc, perquè
els seus enunciats puguin plasmar-se a la ciutat i fer que la ciutat-empresa
rodi. Els exemples d’aquest tipus d’iniciatives són un munt: tenim els Grecs,
els Anys Gaudí, els Anys Disseny i un llarg etcètera. Són iniciatives que aporten un marc de sentit i activitats al parc temàtic en el qual s’ha convertit la
ciutat i bona part de la seva vida, donen feina (sovint precària) a gent que es
mou al món universitari, artístic i cultural, i al mateix temps aporten incentius per a l’economia, sigui en forma d’un nou impuls per a la indústria turística o per un nou enfortiment de valors econòmics d’importància estratègica per a la marca (com és el cas de l’art i el disseny). Però a part d’aquestes
iniciatives limitades en el temps, hi ha un seguit de fòrums permanents que
vertebren aquesta estratègia, la cohesionen i li donen nous impulsos. El Centre de Cultura Contemporània —i el seu «complement» el MACBA— són de
llarg les entitats públiques més importants en aquest context.

EL CCCB

I ALTRES ORACLES

L’evolució del CCCB està estretament lligada a la nova configuració de l’ordre urbà. La seva construcció (i la del MACBA), en el marc de les reestructuracions urbanístiques amb ocasió dels Jocs Olímpics del 92, va suposar
l’expulsió massiva d’un gran nombre de veïns per poder convertir-se en un
nou «eix urbà» que articularia la modernització del centre històric de la ciutat. Al començament, un immens espai buit que tan sols disposava d’un
guarda de seguretat i la seva cadira, la projecció estratègica de la cultura
l’ha convertit en un referent central, tant a nivell local, com a nivell nacional i internacional.
De forma que al CCCB hi ha debats, simposis i jornades de tota mena
amb una marcada tendència de juxtaposar veus i visions amb uns discursos
«crítics» —que són directament orientats a consolidar i perfeccionar l’ordre establert— i d’altres proveïdes d’una crítica més radical. La seva programació no solament pretén reflectir els punts calents de les realitats
urbanes, socials, culturals i artístiques, sinó que s’inscriu també en els
temes d’actualitat marcats per l’Ajuntament. De vegades, aquesta tasca d’aportar el punt crític es converteix en un joc de cinisme. Així, per exemple,
en el marc de l’Any Disseny, el CCCB va organitzar unes jornades amb el
títol «Can Barraca» on un grup d’experts crítics van debatre el tema (naturalment des d’una perspectiva interdisciplinària, i recuperant experiències
d’autoorganització de barriades del sud), per muntar després un taller on
uns estudiants becats per la Fundació Mies intentaven donar solucions
«imaginatives» al problema de l’infrahabitatge tan estès al Raval, on s’erigeixen el CCCB i el MACBA. No sabem si en aquests debats es van plante-
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jar la gratuïtat dels habitatges i els possibles passos per aconseguir-la. De
totes maneres, un plantejament així seria perfectament admissible en el
marc d’uns fòrums, la funció dels quals consisteix precisament en parlar de
tot mentre es parli de forma cívica.
Però l’aposta per la modernitat de la marca Barcelona dóna un pas més
enllà: aquí la creativitat crítica no tan sols s’integra, sinó que es produeix
en els fòrums establerts per les instàncies del poder. Evidentment, això té
a veure amb la projecció internacional de la marca, els ingredients estructurals de la qual hem vist més amunt i als que s’hauria d’afegir el buit deixat per la transició postfranquista i l’actual paper nimi de les universitats
en la producció del saber crític. Mentre que en elles almenys es donava la
possibilitat d’una gestació col·lectiva d’aquests sabers, aquestes noves factories de la crítica (cívica) es basen exclusivament en l’individu isolat, encara que sigui en el marc d’escenificacions d’interactivitat. A això s’ha d’afegir el fet que el procés de mercantilització ha arribat a uns extrems
absolutament inèdits, amb la qual cosa la visibilitat i la visualització de tot
allò que es mou, i que per tant produeix energies potencialment aprofitables, adquireix una importància cada vegada major.
La institució encarregada de recollir i promoure la musealització d’aquestes tendències és el MACBA. Però aquestes tasques encara inclouen un
cert risc. Això va quedar demostrat al primer «Reclaim the streets» que va
ser muntat gràcies a ajuts prestats pel MACBA. Ja que el personal es va
prendre el missatge d’una forma massa literal i va entendre que la destrucció, el sabotatge i l’apropiació directa poden ser una forma creativa,
aquesta forma d’activitat artística i lúdica va sortir de (la seva) mare. El fet
que no hi hagués destitucions després del «festival» al Passeig de Gràcia va
demostrar el poder «hegemònic» de l’Ajuntament i la seva aposta estratègica per les «noves tendències» culturals; no obstant això, no hi va haver
una nova edició de l’esdeveniment. Els intents posteriors de muntar un
«Reclaim the streets» es van veure rodejats de tal desplegament policial que
van quedar reduïts a l’acte testimonial de passejar pels carrers al so d’una
música eixordadora. Després d’experimentar aquests límits, el MACBA va
tornar a centrar-se més en la seva funció de «musealització» de les crítiques
amb algun exercici de crítica estetitzant que es planteja la superació de la
frontera entre l’actor i l’espectador i entre el productor i el consumidor —
sense sortir de la plaça dura davant de les seves portes.
En resum, acollir les últimes tendències de la crítica social i artística,
canalitzar-les als espais públics de funcionament privat, seleccionar els
seus elements directament aprofitables i tornar a posar-les en circulació en
forma d’una escenificació festiva i lúdica per projectar la imatge internacional de Barcelona: aquests són els elements que articulen la part light de
la marca Barcelona.
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FUNDACIÓ TOT R AVAL

Els plans urbanístics de l’Ajuntament de convertir el centre històric en un
parc turístic i cultural daten dels anys 80 i han tingut un èxit notable com
queda demostrat, entre altres coses, per les repercussions urbanístiques
(preus dels habitatges) i socials (gentrificació) que institucions com el
CCCB i el MACBA han tingut sobre la zona nord del Raval. Una de les últimes grans operacions per finalitzar aquests plans és l’entorn de la Rambla
del Raval i l’illa Robador. També s’hi ha constituït un fòrum de la Barcelona
sostenible, multicultural i de convivència pacífica. La cosa es diu Tot Raval i
reuneix la flor i nata del barri: estan presents totes les institucions culturals
(CCCB, MACBA, Liceu, Massana, etc.), Foment de Ciutat Vella (FOCIVESA),
les associacions de comerciants de la zona, associacions caritatives com
Cáritas, sindicats com UGT i CCOO (que tenen negocis a la futura illa Robador), i les dues associacions d’immigrants de la zona que gaudeixen de més
reconeixement institucional —el Consell Islàmic i Ibn Batuta.
La cosa va néixer l’any 2001 a partir d’una iniciativa de dues propietàries
de sengles restaurants de pedigrí enclavats a les zones més «fosques» del
barri i un empresari cultural amb interessos al barri. L’objectiu declarat era
impedir que «es reprodueixi al Raval la concentració de zones de marginació i la concentració de nova immigració que viu en condicions altament
deficients». Aquest objectiu que figura en qualsevol manual de qualsevol
departament de policia i que podria ser el banderí de qualsevol associació
racista, té una aplicació sorprenent en la Barcelona sostenible i multicultural. Aquí no es parla de repressió i expulsió dels indesitjables, sinó de «regeneració del teixit urbà, comercial i social a través de la imatge, disseny, l’oferta lúdicocomercial i el turisme». Evidentment, un objectiu d’aquestes
característiques necessita molta imaginació i un recolzament unànime en
un barri amb una de les rendes per càpita més baixes de la ciutat, que a causa dels plans i projectes urbanístics de l’Ajuntament s’ha convertit en la
segona zona més cara de Barcelona. El recolzament a la Fundació va arribar
de seguida de l’Ajuntament, del Departament de Benestar de la Generalitat,
de la Diputació, de Caja Madrid i de la Caixa de Pensions. El negoci de les
taxes hipotecàries explica per ell mateix la participació de les caixes. El
suport decidit de l’Ajuntament no s’explica només per la sinèrgia dels
objectius de la Fundació amb els seus propis plans, sinó també perquè estava desitjós de suplantar l’associació de veïns del barri que amb la seva
estructura caciquista i la seva defensa de la identitat tradicional del barri li
porta més problemes que cap altra cosa. En canvi, el finançament del
Departament de Benestar s’explica per la concessió d’un pla comunitari a
aquesta particular «associació de veïns». Els seus bons contactes han permès
que la Fundació tingui una presència destacada a mitjans de comunicació
com El Periódico, La Vanguardia i BTV.
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La imaginació la posen les institucions culturals «progres», l’ímpetu el
proporciona la cobdícia dels comerciants, mentre que les associacions caritatives s’encarreguen de les iniciatives integradores. De tot plegat en surt
una barreja entre associació de comerciants, laboratori sociocultural i delegació de funcions socials en terrenys en els quals l’Estat ja no pot penetrar.
De manera que Tot Raval propaga les delícies de la multiculturalitat mitjançant la promoció i difusió de l’oferta multicultural del barri a nivell de
restaurants, botigues i actes culturals exòtics. Inserint-se «subsidiàriament»
en l’estratègia de l’Ajuntament de «consolidar la Rambla del Raval com a un
nou espai de referència de la ciutat», munta allí festes i activitats com un
mercadillo d’artesania internacional amb les seves haimes i parades que
compten amb una placa prefabricada: «Aquí se aceptan tarjetas VISA». Una
autèntica oferta alternativa si no fos per què no permeten que ningú estengui una manta al terra per oferir els seus productes ecològics i multiculturals. Perquè això no passi, i per vigilar que elements de la banda fosca del
Raval no contaminin aquest nou espai referencial, l’Ajuntament posa una
dotació considerable de policies.
Però no solament de la multiculturalitat viu l’home i menys en un barri
com el Xino, de manera que la Fundació està muntant un «pla de dinamització comunitària» a fi d’estendre la seva xarxa d’influència i prevenir possibles conflictes. També formen part de les seves tasques subsidiàries la realització d’estudis socioeconòmics per detectar els sectors més dinàmics del
barri, conjuntament amb els més «necessitats».
Posat que és una organització jove, de vegades perd la xaveta, com quan
proposen a Turisme de Barcelona de modificar la ruta del bus turístic a fi que
passi també per les «zones més fosques» del Raval. Tampoc ha rebut una acollida favorable la idea de muntar una pista ludicoesportiva a la plaça Salvador Seguí. Volien crear unes instal·lacions provisionals fins que comencessin
les obres de la nova Filmoteca per tal d’oferir un lloc als joves que volten pels
carrers. També aquí l’Ajuntament els va dir que res de res: no fos que s’hi
acostumessin. No obstant això, Tot Raval és tot un model d’agència de l’ordre urbà postmodern que, sense el més mínim aval «democràtic» i preconitzant un discurs integrador, confia que el mercat es desfaci dels elements
incommensurables del social.

DEL FÒRUM

DE LES

CULTURES

I ALTRES SIMULACRES

Les tendències i estratègies descrites fins aquí tenen un punt de partida
comú que es remunta a l’any 1994, quan l’antic gauchiste divin Maragall i el
seu equip, després de fracassar amb el seu intent d’aconseguir la celebració
d’una Exposició Universal, es van treure de la màniga la idea de muntar un
fòrum de les cultures. Un esdeveniment que en paraules d’en Clos «no són
unes olimpíades, ni una exposició universal, ni un parc temàtic sinó una
mica de tot això i molt més». Així es va passar de l’equip administracions
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públiques més Samaranch al nou equip administracions públiques més
Mayor Zaragoza: d’un aval internacional proporcionat per un alt càrrec de
l’antic règim a una plataforma proporcionada per un alt càrrec dins de l’antic règim. Es va passar del muntatge al simulacre. Mentre el primer esdeveniment va suposar una reinvenció de la ciutat mitjançant la mobilització
dels seus ciutadans, gràcies a una nova aliança entre els organismes de l’Estat i sectors del capital com el Corte Inglés, la Caixa, etc. (amb el que al
mateix temps es va generalitzar el model del patrocini); el segon busca bàsicament una aliança entre l’Estat, els sectors punters de l’economia postfordista i els nous actors socials per establir el simulacre d’un diàleg entre
totes les parts implicades en el qual la preocupació desinteressada pel bé
del planeta i els seus habitants és l’única cosa que prima.
En aquest sentit, el Fòrum prova d’escenificar una aposta per la multilateralitat contra la unilateralitat. La multilateralitat de l’ONU i de les seves
dependències contra la unilateralitat del Sr. Bush i el seu equip, la mort lenta i silenciosa com durant el bloqueig comercial de l’Iraq imposat per l’ONU contra la unilateralitat desestabilitzadora dels EUA. Per a aquesta escenificació val qualsevol excusa, com la del Sr. Clos quan, durant la signatura
del conveni de col·laboració entre el Cercle d’Economia i el Fòrum 2004, va
advocar per un nou model d’arbitratge citant com exemples a seguir les
dues majors matances de la segona meitat del segle XX: els conflictes armats
a Amèrica Central i Timor Oriental. Segons aquesta particular visió de solució de conflictes, aquest procés va ser possible, gràcies a una societat civil
alternativa que s’havia unit als gestors civils de la crisi global: «Fins ara ha
estat l’Estat-nació, però ara han començat a parlar les empreses, les multinacionals, les ONG, les Nacions Unides, la Unió Europea.» I per si la patronal local no ha entès la gravetat de la situació i continua creient que tot això
no l’afecta, fa referència a la possibilitat que «des de Tarragona es va dissenyar una part de l’operació de l’11 de setembre a Nova York».
Des d’aquesta perspectiva els patrocinadors del magne esdeveniment
que vol moure el món són perfectament coherents amb el seu objectiu, a l’igual que amb el paper destacat que s’està donant a responsables del Fòrum
de Davos als actes principals del Fòrum. És la farsa que segueix a la tragèdia que la cimera Rio + 10 va suposar per a les majories del món: la conversió de les empreses capitalistes en agències humanitàries i de les ONG
en empreses de l’ordre. És la mateixa farsa que les festes de diversitat patrocinades per Coca Cola o les fires de la terra que serveixen de plataforma a
Agbar. S’inscriu dins de l’estratègia dels fòrums socials de Barcelona que eliminen les paraules capitalisme, explotació i repressió per poder «estudiar
els efectes de la globalització a la vida quotidiana», presentant-se ells mateixos com la superació de «la cultura del no» que vol entrar en «la cultura del
sí», en la qual es creen «noves formes participatives sense oblidar els mecanismes democràtics existents». Són els fòrums de la vella esquerra que a la
guerra global hi oposen la pau interior del ciutadà modern, tolerant, culte
i respectuós amb el medi ambient i els «pobres» indis amb la seva indu-
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mentària típica. Qui dóna contingut a aquests fòrums són els intel·lectuals
del règim que un dia ocupen un càrrec a la universitat, un altre a l’Administració pública i el tercer dia presideixen una de les innumerables fundacions de nobles principis. Al seu costat es troben els «Bingos» (big NGOs) —
majoritàriament procedents d’Estats Units— i les seves sucursals locals, així
com les distintes confederacions de les empreses humanitaristes a nivell
regional i local, totes elles subvencionades per l’Estat, patrocinades pel
capital i beneficiàries de les «campanyes d’ajut».
Una representació significativa d’aquest entramat ha desembarcat al Port
Alegre del Besòs per pregonar unes «alternatives» que, en el millor dels casos,
podran pal·liar algun dany «col·lateral» de la globalització armada. Fora d’això serveixen per potenciar el propi procés d’expansió i una major penetració
del règim capitalista en esferes i regions encara massa poc explotades. El capital humà el posaran els ciutadans que es deixin mobilitzar per aquest altre
món possible del supermercat de bones intencions. Tot envoltat amb un apassionament de tintes surrealistes per tal ubiqüitat i obvietat de la mentida i la
hipocresia que n’hi ha qui defineix com «feixisme postmodern» el sistema que
articula aquesta estratègia.
Encara és una incògnita el caire que adoptarà la Barcelona oberta, sostenible i multicultural després dels fastos del Fòrum i com a capital d’una
nova entesa de l’esquerra. Molts indicis fan pensar que es complementarà
amb un augment renovat d’estratègies repressives. La tolerància zero
envers l’okupació de cases i les amenaces de desallotjament dels últims
grans centres socials okupats ja indiquen per on aniran els trets. La ciutat
alliberada per metges, biotecnòlegs i (altres) congressistes de qualitat
necessitarà un marc encara més net, estable, elitista i segur, que serà proporcionat mitjançant estratègies de repressió preventiva basada en la participació ciutadana i el civisme. En Clos i el seu equip ja han donat els primers passos per aconseguir per a Barcelona un Centre d’Estudis
Estratègics d’una importància comparable als de Nova York i Londres; seria
tot un exercici d’honestedat si es muntés a Montjuïc.
J.Roser

15. La sostenibilitat: entre el rentat de cara i
els negocis verds
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Dins l’estratègia de vendre la ciutat, la marca Barcelona incorpora el discurs de la sostenibilitat per presentar-se com una ciutat amb les qüestions
mediambientals molt ben encarades —encara no s’atreveixen a dir que és
una ciutat ecològica— i amb una qualitat ambiental excel·lent. Així, la presenten i difonen com la primera ciutat en qualitat de vida per als executius
segons el rànquing de l’enquesta Healey & Baker de 30 ciutats europees,
aprofitant el bon clima i el mar.
Des de les cimeres organitzades per les Nacions Unides a finals dels 80 i
sobretot amb la Cimera de la Terra de Rio el 1992, sembla que les grans ciutats del món pretenen assumir les responsabilitats de la degradació
mediambiental mundial i, en tant que actores principals, s’erigeixen com a
promotores de canvis en la seva relació amb els entorns naturals planetaris.
Fou en aquest context que en diverses reunions al llarg dels anys 90 els
governs municipals d’algunes de les metròpolis es van apropiar del concepte de «sostenibilitat», encaixant-lo dins dels seus models de competitivitat i acceleració-tecnificació de la vida.

LA

SOSTENIBILITAT VEN

Com ens pot convèncer com a mitjà de transport sostenible una bicicleta
fabricada a Escandinàvia, muntada a Indonèsia, repassada i etiquetada als
EUA i venuda a Europa? En el marc de la cimera de Rio, el concepte de sostenibilitat s’explica com aquelles accions que satisfan les necessitats del present sense comprometre les de les generacions futures... Sembla ser que les
amenaces abstractes de l’efecte hivernacle i l’ús depredador generalitzat
dels recursos van pesar prou entre la classe política «occidental» com per
llençar les propostes de «desenvolupament sostenible», aconseguint abordar els problemes ambientals i el desenvolupament sense qüestionar la desitjabilitat del creixement econòmic, l’economia de mercat o el procés
mateix del desenvolupament. Així, les propostes es construeixen sobre
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fonaments ben dèbils i ja neixen amb fins més propagandístics i de justificació política que amb capacitat concreta de canvi; és el que s’ha anomenat
green marketing. Amb aquest terme ens referim a tot l’entramat propagandístic de les administracions, i en especial dels governs locals, que pinten
els espais de verd i qualitat. És la publicitat que sota la disfressa d’informació poc a poc ha anat creant la imatge que es té, més enllà dels ramats de
turistes, d’una ciutat abocada a la preservació mediambiental i capdavantera en solucions tecnològiques i organitzatives en aquest sentit, i de retruc
popularitza un artificial marc teòric. Alhora aquest rentat verd obre mercat
a certes empreses parasitàries de les doctrines municipals sense perdre pes
econòmic ni canviar massa els hàbits de consum.
És així com, per exemple, es posen sobre la taula materials sobre biodiversitat sense plantejar-se el lliure comerç, o sobre clima sense aprofundir
en el model automobilístic o sobre desenvolupament sostenible sense qüestionar-se les desigualtats, i els desequilibris que el propi sistema porta a la
sang. En parlar, doncs, de desenvolupament sostenible, es trenca la dialèctica que els dos conceptes suposen i es lliguen a la sostenibilitat paràmetres
neoliberals tan obscurs com qualitat de vida, capacitat de càrrega, competència, eficàcia i altres calamitats quan, en definitiva, són aquests conceptes
els que la sostenibilitat en el seu marc teòric hauria de qüestionar. A més,
s’entra en la dinàmica d’analitzar estadístiques i càlculs matemàtics absolutament parcials i llunyans a la gent (forat de la capa d’ozó, contaminació
atmosfèrica, índex de desenvolupament humà, petjada ecològica, creixement econòmic...) com a veritats absolutes i indicadors explícits tant de la
necessitat de reconducció dels models d’organització com de la seguretat
de mantenir el mateix equilibri de poders entre les diferents regions del
planeta. S’accepta, doncs, que un camperol africà que produeix per a la
Nestlé comparteixi el mateix planeta amb un executiu suís de la multinacional però es considera absurda la idea que comparteixin un futur comú.
És en aquest marc històric i teòric en el que l’Ajuntament de Barcelona, que podria considerar-se un exemple capdavanter de les tendències de
les administracions públiques, va encabir els paràmetres pseudoecologistes a les seves campanyes de màrqueting, que des dels 90 pretenen captar
el màxim nombre d’inversors i consumidors —executius i turistes— i vendre una ciutat capdavantera en termes ecològics i, de retruc, socials. L’alcalde Clos i els seus socis l’any 2002 havien pressuposat en publicitat uns
3,7 milions d’euros, però se n’han acabat gastant 10,2 milions. S’insisteix
molt en un centre per a vianants, platges netes i bon clima, bona qualitat
de l’aire o multitud de zones verdes. Però cal deixar ben clar des del principi que no caurem en el parany de tractar la Barcelona municipal com un
ens aïllat, és a dir, que l’anàlisi de l’impacte ecològic i del «producte Barcelona» no es pot quedar en la Barcelona municipal.
És pot dir que en el terme municipal hi ha alguns indicadors que milloren
en els darrers anys (més arbres, més espais verds i platges, menys contaminació per SO2); però quan ens fixem en la conurbació, moltes dades es trans-
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formen, ja que certes zones de les perifèries reben les deixalles i els materials
nocius que la ciutat s’espolsa. Si en els plans d’acció les ciutats assumeixen el
lideratge de la qualitat mediambiental global seria absurd reduir els impactes
de les ciutats als seus termes municipals quan els territoris que les envolten
en reben les conseqüències més directes. En el cas de Barcelona, en els
darrers 20 o 30 anys la població ha anat dispersant-se arreu de l’àrea metropolitana, seguint les tendències de les ciutats contemporànies d’especialització i de compartimentació social. Així, mentre la tendència històrica de les
ciutats mediterrànies sempre ha estat la compacitat, el sistema d’habitació
actual —l’adossat unifamiliar suburbà— fa que la tendència sigui cap a la dispersió; és la mediació que permet negar la ciutat sense desenganxar-se’n i el
model més insostenible d’ús del territori donat les infraestructures i la mobilitat que requereix, convertint els espais de vida quotidiana en parcs monotemàtics (àrea de residència, de trànsit, de compres, de treball, d’esbarjo...),
que impliquen l’ús generalitzat poc qüestionat dels combustibles fòssils.
Ja des de Rio s’havia proposat que sota aquest aparat de la sostenibilitat s’havien de concretar accions des de les Agendes 21. Paral·lelament sortien un munt d’entitats i campanyes globals que impulsa o a les que s’uneix
Barcelona: Campanya europea de ciutats i pobles sostenibles, Comitè
mundial per a iniciatives mediambientals, Aliança europea sobre el clima,
Programa ciutats saludables de l’OMS i un llarg etcètera de fòrums que produeixen tones de paper mullat. En el cas de Barcelona, l’entitat encarregada d’elaborar els plans d’acció metropolitana va ser el Consell Municipal
de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMMAiS) que s’encarregaria d’elaborar
l’Agenda 21 local barcelonina, és a dir, anar teoritzant, organitzant, venent
i gestionant les noves estratègies vers la sostenibilitat. Un dels punts claus
dels plans d’acció és la reducció de la sobreexplotació, és a dir, de la pressió que la ciutat exerceix sobre els seus sistemes de suport, i això depèn
directament dels models de gestió i organització urbana. És en aquest punt
que la Barcelona ecoilògica aposta per la informació organitzada com a
pedra filosofal a l’hora de reformar l’estratègia de consum de recursos sense perdre competitivitat ni clientela; i de retruc es penja la medalla de ciutat fashion, jove i moderna. «Obreres de 20 anys, autèntiques condemnades
a les galeres en un polígon industrial instal·lat sobre una illa a l’ample de
Singapur (amb les seves tanques altes, les seves trinxeres i les seves càmeres de seguretat) perden la vista en 2 o 3 anys fabricant comandaments a
distància; mentrestant, lluny d’allà, desconeixedors d’aquests objectes
apagats, manipulant distretament l’estoig tancat a aquests patiments desconeguts, altres esclaus s’afanen per apagar la seva mirada davant de telepantalles, mentre al seu voltant la llum calla i cau la nit de la raó» (Jaime
Semprún, El abismo se repuebla, Précipité Editorial, Madrid, 2002). La informació sostenible, que utilitza piles recarregables ecològicament correctes
en comandaments a distància que ja neixen contaminats...
En aquesta era de la informació, els espais públics, nuclis de la vida
social i tret característic dels assentaments mediterranis, queden en segon
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terme, trepitjats constantment pels avenços tecnològics i els nous models
de vida. És així com els vehicles ocupen a Barcelona entre el 65 i el 70%
d’aquest espai, fet que, junt amb l’excés d’edificació, el fa inexistent fora
de les zones de vianants. Pels vianants, l’atractiu d’una ciutat depèn de la
irregularitat, la diversitat i la imprevisibilitat del que li arriba als sentits; pel
conductor, tot el contrari, regularitat, uniformitat, previsibilitat són la seva
raó de ser... L’efecte de la motorització de la ciutat no ha estat guanyar
temps ni el domini de l’espai, sinó sobretot l’acceleració de la vida. Moltes
dimensions de la societat actual, des de les pautes d’urbanització fins a
l’organització de l’oci, passant per les xarxes de comercialització i les jerarquies de prestigi, són cotxedependents; i no sembla que res enfoqui en cap
altra direcció, per molt que al centre de la ciutat guanyin terreny els espais
de vianants, més encarats al benefici comercial que a l’ús sociocultural.
Ben al contrari, la dispersió territorial acostuma a anar de bracet de la
construcció de grans infraestructures viàries que s’equilibraran en la congestió. No obstant aixó, s’utilitza com a prova de civisme i de bona orientació de la gestió municipal l’èxit ultrapublicitat del «dia mundial sense
cotxes», sense fer massa explícit el que passa la resta de dies de l’any ni les
estadístiques que parlen de la tendència exagerada a l’alça de la mobilitat
en els darrers anys. Entre el 1991 i el 1996 hi hagué un increment de 1,2
milions de km addicionals en els desplaçaments amb finalitats laborals, i és
ben explícit que és l’entorn el que s’adapta al cotxe i no a l’inrevés.
En un marc global tan complex, on les xarxes que es despleguen des de
les grans metròpolis actuen arreu del planeta i fins i tot foraden l’estratosfera, penjar bombetes de nadal d’estalvi energètic i posar-se medalles per
això més aviat fet fa riure. En quant a altres accions concretes de les agències mediambientals municipals, a part de l’exagerada creació de tríptics i
altres merchandisings, pavimentar amb asfalt sonoreductor sense incidir en
el volum de desplaçaments també sembla més aviat posar un pedaç més
que abordar un problema concret. Tampoc la gran propaganda que es fa
entorn els carrils bici es correspon amb la realitat, doncs la majoria estan
mal fets, es continua sense pacificar realment el trànsit i són molts menys
dels esperats, quedant en paper mullat la normativa que obligava a incloure un carril bici en les noves construccions de vials. Es podria també parlar de les campanyes de compost als parcs, com un absurd mentre no es
practiquin altres criteris molt més sostenibles en quant a la gestió de les
zones verdes com serien la implantació d’espècies autòctones per reduir
manteniments, la superació del concepte de zona verda merament com a
lloc d’esbarjo o ornamental, apuntant, per exemple, cap a un concepte de
parc que inclogui certes característiques hortícoles o minimitzant la despesa d’aigua... I podríem continuar citant un munt de petites accions que
són realitzades més de cara a la galeria que per solucionar directament els
problemes estructurals i ètics que la Barcelona aquesta tan de moda pateix.
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PATI DEL DARRERE BARCELONÍ

Com hem dit, aquest model de maquillatge del centre, de tenir una suposada zona d’alta qualitat ambiental, genera una superior degradació de les
perifèries. Es fa funcionar la ciutat exportant la merda a la resta del territori,
i saquejant-ne els recursos. S’allunyen els conflictes ambientals; la Barcelona que vol competir al món no fa sinó traslladar la problemàtica ambiental a
una escala cada cop més gran, esdevenint així un major número de comarques el «pati del darrere» de la ciutat cosmopolita.
Per a què la ciutat funcioni com volen, els recursos i l’energia que necessita han de ser majors, però les deixalles i les emissions que expulsa són cada
cop més nocives. Hem d’analitzar la realitat de Barcelona des d’un punt de
vista metropolità, doncs és en aquest territori i els seus ecosistemes on es
donen la major part d’interrelacions de la dinàmica urbana. Per això, moltes
de les dades que manega el màrqueting sostenible municipal no serveixen
en referir-se només a la ciutat. Segons dades del CMMAiS, el consum d’aigua
no augmenta a la ciutat, però buscant les dades de la Regió metropolitana,
el consum augmenta d’uns 40 h³/any el 92 a gairebé 60 h³/any el 1997, i continua augmentant per la demanda de certes activitats metropolitanes de
recent popularització com els camps de golf, les piscines privades, els jardins
de les urbanitzacions —en els que la gespa consum el 90% de l’aigua— o
altres activitats turístiques. Aquest augment del consum fa que s’hagi de portar aigua cada cop de més lluny i que es parli de la necessitat de transvasaments com el del Roine o també portar aigua de l’Ebre, amb la gran agressió
ambiental que aquestes grans infraestructures suposen, no només pels cicles
naturals dels rius d’origen sinó per la resta del territori. Actualment només
el 5% de l’aigua de la ciutat prové dels aqüífers propers i l’aprofitament de
l’aigua de la pluja és pràcticament inexistent.
La ciutat i la seva realitat metropolitana cada cop consumeixen més sòl
tot i no créixer tant en població. La petjada ecològica de Barcelona és de 3,5
ha/habitant; tot i que molts d’aquests indicadors són poc concrets, sí ens
poden donar una visió de conjunt veient com l’impacte de Barcelona sobre
el territori és, doncs, d’una àrea de 621 Barcelones, és a dir, gairebé dues
Catalunyes. Per assegurar una regió competitiva, el territori es troba saturat
d’infraestructures per garantir l’increment de la velocitat que demana la
nova economia. El Baix Llobregat és una de les comarques amb més elevada invasió d’infraestructures per km² arribant a l’absurditat de les dues
autovies paral·leles —l’A7 i la NII—, assimilant que el cotxe continuï devorant el territori en detriment de les persones i les seves vides; i ho fa desplaçant altres activitats com l’agricultura, amenaçant parcs naturals, zones
humides i aqüífers amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat i suportant
una economia basada artificialment en la «totxana» (paraula del Govern): el
projecte del Quart Cinturó amenaçant espais litorals i prelitorals és una
mostra. En el marc que Barcelona vol ser un dels principals eixos de competència de la Mediterrània, grans operacions com l’ampliació de l’aero-
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port, el megaport amb la Zona d’Activitats Logístiques i l’AVE —de les que
es parla en altres capítols— esdevenen prioritàries, acaparant el 30% de les
inversions d’infraestructures mentre les inversions en ferrocarril convencional previstes en el mateix moment eren del 5%; unes obres que segueixen un model agressor depredant els aiguamolls del Prat i el delta del Llobregat en nom de l’acceleració i el desenvolupament inevitable.
Els espais verds queden empresonats dins les tones de ciment; entre
Collserola i Sant Llorenç, el corredor biològic imprescindible per mantenir
sana la biodiversitat d’ambdós ecosistemes està sent destruït per autopistes, autovies, rotondes i caravanes de gent estressada. En aquest cas, es fa
ben explícit com les propostes de l’Agenda 21 sobre la realitat esdevenen
una fal·làcia; lluny de protegir els pocs espais restants d’aquest corredor,
les administracions autoritzaven la construcció del golf a Torrebonica i Can
Bonvilà, d’on suca l’omnipotent la Caixa, que privatitza un espai que en el
seu moment havia estat una donació a la seva «obra social» i el ven al Club
de Golf del Prat, que ha talat milers d’arbres per «guanyar» 270 ha per una
activitat que consumirà l’aigua equivalent a una ciutat de 40.000 habitants
en benefici de ben pocs. Per la seva banda, la serra de Collserola, com es
parlarà més endavant, és pressionada per tot arreu amb diferents projectes
que van fent que les empreses constructores i les màfies de l’especulació
vagin esgarrapant zones verdes al Central Park metropolità.
Paral·lelament, la urbanització s’estén pel territori amb cada cop més
gent treballant lluny d’on viu; un dels pocs cinturons agrícoles que quedaven —el de Gallecs— s’està urbanitzant a marxes forçades, i l’horta del
Prat és un altre espai greument afectat, en aquest cas també pel pla Delta,
contribuint a un procés que fa que a Barcelona i a la seva regió el menjar
s’hagi de portar cada cop de més lluny. A Mercabarna el percentatge d’aliments vinguts de zones d’agricultura intensiva com el mar de plàstic d’Almeria no deixa d’incrementar-se, model que porta aparellat l’increment
de la desertització del sòl i l’ús interioritzat de material fitosanitari fortament corrosiu, les deixalles de tones de plàstic dels hivernacles, l’augment del transport per autopista i la descomposició del paisatge. Alhora,
el port de Barcelona és una via d’entrada d’aliments transgènics i empreses com Monsanto, Novartis o Bayer han obert noves oficines a la ciutat.
Pel que fa al litoral, aquestes operacions al Llobregat i les actuacions pel
Fòrum al Besòs donen l’estocada de mort al litoral de l’àrea de Barcelona,
per si no en teníem prou amb la pèssima qualitat de les aigües —amb
hidrocarburs, aigües fecals, plaguicides i altres compostos cancerígens—
i la desaparició d’aiguamolls i la conseqüent agressió a les aus i altres
espècies. L’operació Fòrum acabarà de trencar a mig termini el precari
equilibri costaner actual portant a la desaparició d’aquesta part del litoral;
ports com el del Fòrum o el de Sant Adrià conduiran a la pèrdua de sorra
de les platges i la depredació dels fons marins de la zona, conseqüència
de les extraccions per reposar la sorra. Barcelona és la província mediterrània amb menys espai lliure al seu litoral, ofegat per ports i zones urba-
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nitzades. Tot i això, des del govern socialista s’anuncia la construcció de
nous ports i l’ampliació dels que calguin.
Com dèiem, les comarques es transformen en el pati del darrere on
també s’encolomen les infraestructures nocives que no vol la capital. En
quant a energia, a la llista de tèrmiques a Foix, a Sant Adrià del Besós, Cercs
al Berguedà, polígons petroquímics a Tarragona i nuclears més enllà, hem
d’afegir les propostes de construcció de noves centrals tèrmiques al port
de Barcelona i a Martorell. Si ja de per si la qualitat de l’aire a zones com
el Baix Llobregat és nefasta, una nova tèrmica de cicle combinat com la
promoguda per Gas Natural al port agreujaria les emissions causants de
malalties respiratòries i de pluja àcida, alhora que evidencia que es promou un model energètic basat en els recursos no renovables i fòssils deixant en simbòliques les propostes de l’Agenda 21 en termes d’energia; les
noves normatives que obliguen a posar plaques per la calefacció a les
noves construccions no estan en condicions de capgirar la situació actual.
La generació d’energia elèctrica d’origen renovable (eòlica o solar) no
arriba a l’1% a Barcelona —sent el 1997 un 0,64% del total— quan es
podrien satisfer les necessitats d’electricitat del consum directe domèstic
cobrint amb plaques fotovoltàiques una tercera part de la superfície de les
teulades. Les mesures d’estalvi que es pregonen des de les agendes 21 queden en evidència quan veiem que les noves formes de vida han provocat un
augment de la demanda energètica d’un 25,7% en els darrers 4 anys, mentre que el PIB només va pujar un 16%.
Pel que fa als residus, l’abocador del Garraf ja està saturat i s’hauria
d’haver tancat fa temps; incineradores com la de Montcada continuen funcionant, tot i la forta campanya popular que s’en va fer en contra, i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR)
proposa la possibilitat d’una nova incineradora i preveu obrir nous abocadors (un es proposa a la Mina Berta de Collserola, un de residus industrials
a Cardona i volen ampliar alguns existents). Respecte l’any 1993, el 2000
es van cremar un 27,7% més de residus i la quantitat abocada va augmentar un 30%. Així doncs, més infraestructures nocives que es fan per donar
cabuda als residus generats que no paren d’augmentar a l’Entitat Metropolitana (de 1,13 kg/habitant al dia el 1991 es passa a 1,37 kg/habitant al
dia el 2002) pel model de vida que es porta. Mentre, la recollida selectiva
ha esdevingut irrisòria aquests darrers anys, situant-se la mitja de recuperació en només un 14% dels residus produïts; i esdevé un fracàs encobert
als municipis grans com Barcelona ciutat, on no acaba de funcionar el sistema de recollida separada de la brossa orgànica i alhora és dels llocs on es
llueix més sobre aquestes «pràctiques sostenibles». Per intentar solucionar
la persistència del problema dels residus a nivell metropolità l’EMSHTR va
treure la proposta dels ecoparcs com instal·lacions versàtils de tractament
de residus, quan en realitat es tracta de plantes de transferència, on la
majoria de residus serien embalats per portar-los a abocadors i incineradores, ja que la recollida selectiva no acaba de funcionar. Un ecoparc ja
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està en funcionament a la Zona Franca, altres dos es preveuen al Besòs i al
Llobregat, i un altre està programat sobre un corredor verd prop de Ripollet generant un fort moviment veïnal de rebuig que ha estat silenciat i criminalitzat.
Més enllà de l’entorn metropolità, es tendeix a un territori que es transforma en extensió residual de la ciutat, en un parc temàtic; a nivell regional —a part de trobar infraestructures nocives com petroquímiques, abocadors o nuclears— cada cop més zones es veuen afectades pel model de
turisme i oci que s’exporta des de la metròpoli. La costa i l’interior del
territori català estan totalment urbanitzats sovint amb segones residències
i zones d’esbarjo, un virus que encomana l’especulació i exigeix infraestructures que les comarques no necessitaven abans, com la línia elèctrica
de les Gavarres, l’eix de Bracons, els ports esportius o ampliacions d’estacions d’esquí com la de Vaquèira.
Però l’esquitxada de la ciutat arriba més enllà i pren una escala global.
El model consumista fa que se saquegin recursos de més lluny: fustes que
suposen la desforestació de selves tropicals, gas o, cada cop més, petroli
que seguirà desplaçant poblacions i generant guerres i conflictes a Iraq o
Argèlia; i residus amb caràcter cada cop més global com les emissions de
milions de tones de CO2 responsables del canvi climàtic i milers de tones
de SO2, NO, CO, O3, etc. Aquest model de civilització, amb ciutats com Barcelona com a punta de llança, es mostra explotador i depredador del territori esdevenint a tots nivells clarament insostenible.

NEGOCIS

DE LA SOSTENIBILITAT

El tema de la sostenibilitat no és només una qüestió de màrqueting de l’Administració per netejar-se la cara en relació a les seves polítiques depredadores del medi i vendre la ciutat al món, sinó que també és utilitzat per les
empreses per rentar-se la cara i tenyir-se de verd.
Com dèiem al principi del capítol, tot l’entramat perdria sentit i no seria
un símbol d’exercici democràtic global si no comptés amb tots els seus
actors (governs, empreses i societat civil). Mentre que les organitzacions
cíviques i associacions ambientalistes i ecologistes esdevenen comparses,
empreses i grans multinacionals aprofiten per enverdir els seus productes
i erigir-se en maquiavèl·liques promotores d’una sostenibilitat mercantilitzada. Al CMMAiS hi trobem Gas Natural, Endesa, Agbar, Repsol, Renfe, Telefónica i altres. És el que anomenem green washing o rentat verd, procés pel
qual algunes multinacionals de l’energia o el sector alimentari es fan un
rentat de cara davant el consumidor endormiscat. Aquest és el cas de Repsol que ja fa anys que patrocina la previsió meteorològica maquillant el
reguitzell de desastres humans i mediambientals dels quals la seva política
és responsable (amb contaminació de mars i rius, invasió de territoris indígenes, desforestació i desaparició d’un munt d’espècies d’animals i plantes
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o milers de tones d’emissions tòxiques). O el de Gas Natural, que patrocina
el medi ambient televisiu intentant imposar la imatge d’un producte «net».
A autobusos de Barcelona es pot llegir «viatjo amb gas natural, sóc ecològic». No viurien gaire bé les papallones de la seva publicitat vora una de les
tèrmiques de cicle combinat que promouen... En el cas de Barcelona, la
central d’aquest tipus projectada a les noves infraestructures portuàries
alliberà SO2 i òxids de nitrogen que afectarien l’ozó a més de 300 tones de
CO2 per hora de funcionament, fent cas omís als acords de Kioto contra el
canvi climàtic. Aquesta actuació concreta i altres ens mostren com és de pervers utilitzar l’eficiència com a únic paràmetre a tenir en compte a l’hora de
valorar les polítiques energètiques. El cas del Fòrum és un altre exemple de
patro-cinisme, doncs, a canvi de milions d’euros, es permet que empreses
depredadores es posin sota la bandera de la sostenibilitat; un altre cop
Endesa, Agbar, la Caixa, Nestlé —que incompleix acords internacionals de
respecte al medi—, Coca-Cola —que està construint a zones de valor ecològic com Can Fenosa i contaminant centenars de rius i fonts al món amb
els seus residus—, i també Toyota, Cola-Cao, BBVA o Iberia.
Però a part de rentar la imatge, la nova moda eco o sostenible bàsicament
dóna diners, molts diners, dins un món on les companyies es diversifiquen
per captar clients de tot tipus de sectors; «¿eres ecologista? tranquilo, también tenemos algo para ti». Així, un munt d’empreses de tot tipus han espavilat per acaparar aquest sector de negoci: BP fabrica plaques solars; al Corte Inglés es venen productes biològics; hi ha baralles per les patents de
cotxes ecològics; Mercedes Benz fabrica els autobusos d’hidrogen de Barcelona, etc. En la difusió del negoci verd que s’escampa a totes les escales, a
més de nous arribats per la vitalitat del sector emergent, es notòria la presència d’alguns sectors de l’ecologisme amb les seves ecoempreses de producció, distribució o assesorament, que entren directament en el mercat o
aterren amb l’aval de bones pràctiques a tota mena de subvencions o ajudes.
A més alt nivell, Iberdrola i Endesa venen certificats verds que cobren l’energia «verda» un 2,45% més cara, quan és obtinguda bàsicament de centrals hidroelèctriques que no compleixen els criteris de qualitat ambiental i
el cost de les quals ha estat amortitzat fa anys. Amb aquests ingressos que es
carregarien sobre els consumidors, les companyies pretenen finançar la
construcció d’un dels parcs d’energies renovables més grans d’Europa i que
costaria aproximadament 19.500 milions d’euros d’aquí al 2011. La liberalització del mercat energètic provoca l’efecte pervers que els ciutadans haurien de pagar més cara l’energia «neta», quan les mateixes empreses mai
pagaran pels residus que produeixen ni per l’impacte mediambiental de les
seves activitats; i quan, a més, han rebut des del principi subvencions estatals per a la producció de les energies depredadores. Les emissions de CO2
procedent de les seves tèrmiques superen els 70 milions de tones l’any.
Per la seva banda, la gestió dels residus també esdevé un sector on les
empreses aconsegueixen un gran volum de negoci amb les concessions per
part de l’Administració. És el cas de FCC (Fomento de Construcciones y Con-
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tratas) y CESPA que s’han fet amb bona part del pastís del negoci de la merda, gestionant les deixalles mitjançant uns criteris mercantils que han dificultat enormement la recollida separada de matèria orgànica i la recuperació
dels residus a escala metropolitana, i sense pretendre incidir en aspectes com
els hàbits de consum o l’excés d’embalatge. El 86% dels residus sòlids urbans
metropolitans es queden sense reciclar. En canvi, experiències com la de Residu Mínim a Torrelles del Llobregat, el Papiol o Molins de Rei han permès la
recuperació d’entre el 50 i el 80% dels residus dels seus municipis. En el cas
de la gestió del drenatge de les aigües, trobem una empresa mixta com CLABSA —Clavegueram de Barcelona SA— participada en un 60% pel grup Agbar,
un 22,5% per FCC i el minso 17,5% per l’Ajuntament.
Les privatitzacions dels 80 també afectaren el sector de l’aigua; des de
llavors Aigües de Barcelona SA —Agbar— ha anat desplaçant cada cop més
l’Estat espanyol com agència recaptadora, acaparant els beneficis del subministrament d’aigua al 50% i amb uns 38 milions de clients al món. Un
gran salt en el negoci de l’aigua es va originar en passar a cobrar als usuaris el sanejament de l’aigua. Entre 1991 i 1996 es donà un increment del
176% sobre els ingressos previstos pel cànon de sanejament, que van haver
de pagar les famílies, mentre es reduïa el preu de venda de l’aigua a les
indústries —principals contaminants— i es rebaixaven les taxes a entitats
com el FC Barcelona i els camps de golf. Com a conseqüència d’aquesta
forta pujada de preus es va desencadenar a l’àrea de Barcelona la «guerra
de l’aigua», la insubmissió de 80.000 llars a pagar el rebut de l’aigua, desactivada finalment pels mediadors socials. Paral·lelament Agbar ha anat
incrementant els seus beneficis —una pujada del 28,5% a finals del 2002
respecte l’any anterior—, diversificant el negoci i gestionant instal·lacions
com les depuradores, fent impossible així la depuració real de l’aigua ja
que els criteris de rendibilitat trepitgen els biològics. Com que l’aigua de
l’aixeta i de les fonts és un fàstic, el sector de l’aigua embotellada ha esdevingut estratègic, arribant a facturar 180 milions d’euros l’any i concentrant-se en mans de les multinacionals. La contaminació i les privatitzacions han transformat l’aigua de patrimoni natural en mercaderia, fet que
tanmateix no ha impedit que empreses com Agbar es netegin la cara promocionant actes com la «Festa de l’aigua».

L’ECOLOGIA

ALS DESPATXOS I A LES TAXES

Amb el panorama del territori sotmès als interessos de la ciutat i amb les
empreses traient profit per totes bandes, ens trobem amb un ecologisme
atrapat dins la falsedat de la sostenibilitat i segrestat pel realisme de mercat,
en pensar que les úniques solucions possibles s’emmarquen dins de la lògica competitiva que fa funcionar actualment la ciutat. En l’estreta relació de
sectors de l’ecologisme amb els gestors municipals s’intenten solucionar els
problemes ambientals des del pragmatisme dels despatxos («no podem fer
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més», «ja anirem millorant») i triomfen mesures simbòliques que no solucionen res; i els estudis d’impacte ambiental no fan sinó maquillar o posar
el segell verd a molts projectes que són estructuralment depredadors.
També es creu en la fiscalitat verda com a via per a compensar agressions al medi. Taxes sobre empreses que contaminen o sobre la benzina
esdevenen una enganyifa, permetent que les classes adinerades puguin
continuar contaminant impunement. Impostos com l’ecotaxa han demostrat la inutilitat del concepte ja que el litoral de les Illes Balears continua
sent urbanitzat deixant cada cop menys racons lliures; a Barcelona de
moment s’ha rebutjat aquesta mesura, però s’estudien altres taxes ecològiques. De cara a regalar un rostre verd a una producció industrial insostenible i nociva, es proposa, per exemple, gravar els productes amb una
taxa a compte dels consumidors per garantir el seu reciclat al final de la
seva «vida útil»; o amb una altra taxa que s’anomena «de peatge al destí» o
«taxa de congestió», a cobrar en el moment d’aparcar, que justifiquen com
a mesura per a reduir el transport privat en cotxe i de pas com a finançament indirecte per un transport públic sense prou recursos públics.
També es donen situacions perverses —com mencionàvem anteriorment en el cas de l’aigua— quan els usuaris han d’assumir, mitjançant el
cànon de sanejament, els costos de neteja de l’aigua contaminada per les
empreses i, també amb el cobrament del cànon, els costos d’infraestructures hidràuliques i altres, com el de clavegueram. La fiscalitat acaba legitimant la mercantilització d’un recurs natural que sempre havia estat un bé
comú; en aquest sentit, el discurs de la «nova cultura de l’aigua» promogut
des de sectors de l’ecologisme ha fet un favor a les tesis mercantilistes,
donat que insistia en la idea de recurs escàs que cal preservar posant un
preu per assegurar la viabilitat econòmica de la seva gestió, desviant l’atenció i les responsabilitats sobre un dels orígens del problema: la contaminació bàsicament industrial.
Respecte els residus també es cobra a les famílies una taxa amb justificació ambiental per la gestió de les deixalles domèstiques municipals, quan ni
tan sols dóna resultats el sistema de recollida selectiva; aquesta només
representava el 6,64% del total de residus el 1997 a Barcelona. Aquesta taxa
—el Tamgrem—, incorporada a principis dels 90 al rebut de l’aigua, augmentava un 40% per a les famílies a finals del 1999.
Mentre el funcionament d’una ciutat com Barcelona —i de les altres,
per extensió en aquest sistema capitalista— esdevé insostenible depredant
el territori de l’entorn, mesures com la fiscalitat verda desvien les responsabilitats, esdevenen un pedaç i legitimen la capitalització de la natura. La
defensa del nostre territori i dels seus recursos com a bé comú no pot quedar atrapada en la gestió des dels despatxos —o en els tribunals per veure si es pot retardar una mica aquesta o aquella obra, o si la fan passar una
mica més lluny—, sinó oposant-se més fermament a la mercantilització del
territori i dels seus recursos. Això es podria donar amb un discurs de crítica a les pràctiques consumistes fugint de l’ambigüitat del vocabulari de la
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sostenibilitat que intenta estar entre Davos i Porto Alegre, picant l’ullet als
«moviments socials» però treballant de bracet amb les empreses. Tampoc
en aquest cas hem d’esperar res de les administracions i cal que, si volem
aturar la depredació del territori i vetllar realment per la millora mediambiental, les iniciatives sorgeixin des del carrer. En temps en què els botxins
van de víctimes, els que sotmeten a mig món van de guardes de la pau
mundial, els feixistes van de demòcrates, els que marginen van de tolerants
o els destructors del medi van de sostenibles, hem de fer sentir i valer la
nostra veu per desmuntar la falsedat oficial.
Can Pasqual

III. OPERACIONS

16. Pla Delta: un masterplan aeroportuari
per la Porta Sud

La ciutat també ens pertany?
27 de juny de 2002. Manifestació de la Plataforma Veïnal contra l’Especulació.
(Campanya «Procés de "renovació" de Barcelona (2002-2003)», postal núm. 1.
Arquitectes Sense Fronteres/Plataforma Veïnal contra l'Especulació/Fundació
30km/s)
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Catalunya que des de l’inici de la industrialització havia exercit de motor
de l’economia estatal, perd pistonada en el context de transició vers una
economia global on la centralitat de la producció decau en benefici de la
distribució i la circulació. Si fins als anys 70, la fàbrica representava, tant a
Catalunya com arreu d’Europa, l’agent central de producció de riquesa i
d’expressió del conflicte; en el nou cicle d’economia en xarxa de l’era
informacional, és el territori qui la substitueix en aquesta nova centralitat.
No hi ha cap axioma que garanteixi que les regions que van ocupar una
posició capdavantera del creixement industrial (Detroit, Torí, Manchester...) puguin mantenir-la en l’economia informacional. Més aviat al contrari, si no emprenen una profunda reconversió dels usos del territori en
infrastructures i d’adaptació a les noves necessitats per reinserir-se a l’economia-món, la dependència del passat pot convertir-les en erms postindustrials. Tanmateix, la desresponsabilització del capital transnacional,
comporta que siguin les administracions públiques (europees, estatals,
autonòmiques o municipals) les que financin la provisió d’infraestructures
a fi i efecte de transformar un territori en atractor dels fluxos de l’economia mundial. L’Estat/Administració canvia així el seu antic rol d’agent regulador del conflicte entre capital i treball, característic del model del welfare state, per passar a assistir (políticament i econòmica) al capital en el seu
procés de reestructuració productiva. Les polítiques territorials ocupen
cada vegada més les funcions de les polítiques industrials i la sagnia de la
despesa pública es fa en detriment de les despeses socials. Per atenuar els
efectes que aquesta transformació pot tenir sobre la governabilitat de les
poblacions, esdevé necessari activar nous dispositius narratius (participació, sostenibilitat, nous jaciments d’ocupació...) que generin el consens
necessari per garantir l’èxit de les esmentades operacions.
El Pla Delta representa una clara exemplificació d’aquest procés. Silenciat pels mitjans de comunicació i ignorat pels moviments socials metropolitans, a excepció dels ubicats en les zones directament afectades, constitueix una obra mestra d’enginyeria política per legitimar la creació d’una
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gran plataforma logística finançada majoritàriament per capital públic amb
un fort impacte social i ambiental (la dimensió més espectacular del qual
seria el desviament del riu Llobregat 2,5 km al sud de la seva desembocadura actual). L’anàlisi del Pla Delta ens forneix les claus per comprendre
les noves formes de gestió del conflicte així com el model «real» amb què
els interessos estatals i privats volen connectar la Regió Metropolitana de
Barcelona (RMB) amb l’economia món.

A
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LA RECERCA DEL TEMPS PERDUT: ESTÀS IN O ESTÀS OUT ?

Malgrat que en el nou cicle econòmic, les economies estatals perden rellevància enfront les noves economies regionals, ja siguin interestatals com la
Zona Euro o transfrontereres com l’Euroregió Mediterrània, l’Administració estatal com a principal proveïdora de fons públics (conjuntament amb
l’europea) i cogestora de les polítiques territorials continua jugant un rol
preponderant pel que fa a l’ordenació del territori. Així doncs, el dèficit
d’inversions estatals a la RMB ha comportat la seva pèrdua de competitivitat respecte a Madrid pel que fa a la localització d’empreses vinculades a
les noves tecnologies i, futuriblement, respecte al nou port de València i el
superport de Bilbao.
És un error pensar que la deslocalització productiva i la desregulació de
l’economia pròpies del nou paradigma productiu comporten una desconcentració dels òrgans de gestió empresarial, ans al contrari, els nodes de la
xarxa adquireixen una importància estratègica com a motors de la distribució,
alhora que les funcions de gestió i comandament central tendeixen a concentrar-se en les anomenades ciutats globals (Nova York, Londres, Toquio...)
La RMB, com a epicentre de l’economia catalana, pugna per esdevenir un
dels nodes estratègics de l’economia en xarxa, ja sigui pel que fa a l’economia de bits (22@), economia d’intangibles (ciutat del coneixement) o distribució de mercaderies físiques (Pla Delta). Són precisament les possibilitats
que obre el posicionament de la RMB com a node logístic un dels actius més
apreciats per les administracions autonòmica i municipal. D’aquí la importància concedida al Pla Delta com a eina per a la transformació del territori
a fi i efecte d’estar connectat (estar in) dins els fluxos de l’economia-món.
No obstant això, les infraestructures actuals amb les que compta la RMB
per a desenvolupar-se com a node logístic es troben al límit de les seves capacitats. El port de Barcelona ha vist limitada la seva ampliació per la barrera
natural formada pel riu Llobregat, alhora que l’aeroport veia reduït el seu
camp d’acció als vols intereuropeus davant la manca d’una tercera pista d’aterratge que permetés la seva obertura al mercat dels vols transcontinentals.
A més a més, les deficiències en la línia ferroviària i les seves dificultats per
connectar-se amb la xarxa europea, donat l’ample de via espanyol, ocasionen
que la majoria de transport terrestre de mercaderies es realitzi emprant una
xarxa viària saturada. El Pla Delta es concep amb la finalitat de solucionar
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aquestes disfuncions que acabarien situant l’economia catalana en una situació de desconnexió (estar out) dels fluxos econòmics transnacionals, relegantla a una posició de segon ordre (un altra forma d’estar in) com a mercat turísticoresidencial. Les administracions veuen en el Pla Delta l’oportunitat de
recuperar el temps perdut, i per això és necessari recuperar els terrenys
industrials i agrícoles que caracteritzen la plana al·luvial del Delta de Llobregat per a les noves necessitats logístiques i emprenedorials, subsumint o
esborrant els obstacles ambientals i garantint el necessari consens ciutadà
que una operació d’aquesta envergadura precisa.
L’objectiu central del Pla és convertir la RMB en un centre de distribució pel sud d’Europa, que en la nomenclatura del Depertament de
Polítiques Territorials i Obres Públiques (PTOP) de la Generalitat de Catalunya rep el nom d’Europorta; és a dir, un hub intermodal (node d’interconnexió) que connecti les xarxes viàries i ferroviàries europees amb les
rutes de tràfic marítim de l’Extrem Orient (via canal de Suez) i d’Amèrica
del Sud (via estret de Gibraltar) amb el recolzament d’un aeroport adaptat al tràfic aeri transcontinental. La clau de volta es troba en la infraestructura portuària i el rere-port logístic format per la Zona d’Activitats
Logístiques (ZAL), que té per objectiu ser competitiva amb els ports de
Marsella, Gènova i València; i alhora aconseguir que no esdeveningui un
simple intercanviador de transport de contenidors, sinó que s’aprofiti
per realitzar activitats que proporcionin valor afegit al territori, ja sigui
mitjançant operacions d’embalatge o manipulació en els equipaments
logístics, així com atraure la ubicació empresarial als nous parcs de negoci (Mas Blau, Viladecans...). Amb aquest afany s’ha creat l’associació Barcelona Centre Logístic on a més de les grans empreses carregadores i
operadors de transport, en formen part les administracions municipal,
autonòmica i duanera, l’Autoritat Portuària de Barcelona, el consorci de
la Zona Franca, AENA i CIMALSA.
No obstant això, els interessos del capital entren sovint en contradicció
amb els interessos de la ciutadania afectada, per la qual cosa caldrà que ens
deturem en el municipi del Prat, un dels més afectats per la creació de la
nova plataforma logística, per analitzar com s’ha gestionat el consens
necessari per engegar els projectes en marxa.

EL

MUNICIPI DEL

PRAT:

DE CINTURÓ ROIG A PLATAFORMA LOGÍSTICA

La colonització humana de la plana al·luvial del Delta de Llobregat s’inicià
amb la seva transformació agrícola, afavorida pel descobriment d’aigües artesianes l’any 1894. Durant anys, el Prat exercí la funció d’horta de Barcelona,
fornint de productes agrícoles els mercats urbans. Si bé la presència fabril a
la conca nord del riu Llobregat fou decisiva com a motor de la primera industrialització catalana, la industrialització de la seva conca sud fou escassa. La
primera gran indústria que s’instal·là fou la Paperera Espanyola el 1917,
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seguida de la Seda als anys 20. L’embranzida industrialitzadora del municipi
pratenc no s’inicià fins els anys 50 en el context del desenvolupisme franquista, afavorit per la proximitat de l’urbs barcelonina, del port i de la via
fèrria Madrid-Saragossa, el que comportarà la progressiva instal·lació d’indústries lleugeres i pessants que acabaran modelant la fesomia del territori
pratenc com a districte industrial. Tanmateix, les característiques del territori han permès el manteniment d’una extensa zona d’horta, si bé la seva
importància en l’economia del municipi és avui en dia marginal.
El Prat de Llobregat es transformà, doncs, en un municipi de classe
obrera, provinent en la seva majoria de la migració dels 60 i 70, amb un
considerable nivell d’acció sindical, controlada per Comissions Obreres,
que —no sense entrebancs— esdevingueren corretja de transmissió del
PSUC. El Prat formava part de l’anomenat cinturó roig, és a dir, el conjunt
de municipis circumdants de Barcelona que a resultes de la seva composició de classe presentaven un nivell elevat de conflicte social i que després
del procés de transició votaren majoritàriament a candidatures anomenades d’esquerres. A diferència d’altres zones industrials, l’hegemonia de
CCOO al Baix Llobregat va permetre una forta implantació del PSUC que
es traduí en resultats electorals en cadascuna de les eleccions municipals.
Així, a diferència de la migradesa de resultats en altres parts de Catalunya,
el PSUC —actual IC-EV— va mantenir el govern dels municipis de Sant
Feliu de Llobregat, fins a les darreres eleccions municipals, i encara reté el
govern del Prat.
Mentre el municipi del Prat creixia industrialment i poblacional en la
seva zona nord, les ampliacions de l’aeroport van desconnectar-lo de la
seva zona sud. La barriada marginal de Sant Cosme consituïa la frontera
entre l’espai urbà i el nou aeroport, revitalitzat pel turisme nord-europeu
com a via d’entrada a les platges del litoral català; mentre el riu Llobregat
el desconnectava dels municipis adjacents de l’Hospitalet i el complex format per la Zona Franca/Port de Barcelona. Aquesta barrera ha permès el
manteniment de diferents llacunes i marges emprats per les aus migratòries així com una flora i fauna deltàica que ha romàs fins els nostres dies,
malgrat els efectes contaminants de la proximitat de l’aeroport i les aigües
residuals del Llobregat fruit de la concentració fabril
Així doncs, la industrialització només tocà dèbilment la franja litoral i la
zona de desembocadura del riu. El que en un principi representaven un
terreny d’escàs valor estratègic, canvià arran de les necessitats d’ampliació
del Port de Barcelona. Després de l’amputació de la Zona Franca al municipi de l’Hospitalet i l’ampliació del complex portuari fins al marge dret del
riu Llobregat, el Port de Barcelona ansiava la seva ampliació vers el sud,
com a port logístic de transport de contenidors, per la qual cosa, ja des de
la dècada dels 70 es programà el desviament del riu Llobregat 4 km al sud
de la seva desembocadura actual.
Aquest projecte, si bé fou retardat per raons pressupostàries i polítiques
per l’administració franquista, va revifar amb les noves administracions
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«democràtiques» que —al marge de les seves ubicacions ideològiques—
s’han caracteritzat per primar els criteris tècnics per tirar endavant el «projecte modernitzador espanyol» per davant dels impactes ambientals i socials.
Tanmateix, els habitants del Prat respongueren en una forta mobilització política que culminà amb la manifestació de milers de persones amb
que finalitza la Marxa en defensa del Llobregat (setembre de 1979). L’oposició al projecte de desviament del riu va comptar des de 1979 fins a 1994
amb el recolzament del seu Govern municipal en mans del PSUC/IC-EV, el
que suposava un seriós entrebanc al projecte. Malgrat que fos possible que
en les mobilitzacions de rebuig pesés més la concepció «not in my garden»,
el cert és que posava un pal a la roda del projecte de remodelació metropolitana iniciat amb els «festeigs olímpics». Per solucionar-lo, s’engegà un
procés d’enginyeria política i social destinat a negociar-ne la implantació
que culmina l’any 1994 amb la seva signatura per part de l’administració
central, l’autonòmica i la municipal del Pla, incorporant a cadascun dels
projectes un seguit de compensacions mediambientals. D’aquesta manera,
els ciutadans del Prat podran «gaudir» de platges acondicionades pel bany,
gràcies a la nova depuradora, i d’un parc temàtic on passejar amb carril
bici; com si el fet de resoldre les externalitats ambientals negatives causades pel model fordista anterior servissin de moneda de canvi per legitimar
el nou cicle. Amb la signatura per part de l’Ajuntament d’IC s’inicia el procés de desactivació de la protesta ciutadana, que quedaria gairebé circumscrita als nuclis conservacionistes (Depana, SEO-Bird Life) i els moviments socials radicals (Kasal Okupat del Prat-Alta Tensió).
La torna del Pla Delta ha vingut donada pel recent anunci de tancament
d’empreses a la comarca del Baix Llobregat, que afecten en especial mesura el municipi del Prat. Si bé es tracta d’una dinàmica global fruit de la tendència a la deslocalització industrial derivada de la nova divisió internacional del treball, la reconversió dels usos del territori —de districte
industrial a plataforma logística— no n’és aliena. Així doncs, en els darrers
mesos (març-abril de 2004) s’han produït diverses mobilitzacions al marge
dels sindicats majoritaris (CCOO i UGT) contra l’anunci del tancament
d’empreses ubicades al municipi del Prat: Fisipe, Viscoseda, Catalana de
Polimers, Esteban Ikeda, Eugène, Reno de Medici i Megatex, que comportaran la pèrdua de prop d’un miler de llocs de treball.

L’ANÀLISI

DE LES OPERACIONS

L’ampliació del port i el desviament del riu

El tòpic que Barcelona vivia d’esquenes al mar ha canviat en les darreres
dècades, fruit del descobriment de la seva potencialitat econòmica com a
ciutat portuària. Si el port comercial representava fins als anys vuitanta un
servei subaltern per a les indústries properes monopolitzat per un reduït
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nombre d’empreses familiars, la necessitat de posicionar Barcelona en les
xarxes econòmiques regionals ha comportat l’enlairament de l’activitat
portuària com a nou motor de l’economia metropolitana. Aquest fet ha
estat afavorit per la dinamització de l’Autoritat Portuària de Barcelona i la
cooperació del Consorci de la Zona Franca.
De forma paral·lela, s’ha dut a terme una operació de recuperació del
litoral marítim que s’exemplifica mitjançant la creació d’instal·lacions
«lúdiques» com el Maremàgnum, el Moll de la Fusta, la Marbella, el Museu
d’Història de Catalunya, el complex del Fòrum i el Port Olímpic; a més
d’equipaments residencials al Poblenou; científics, com el Parc de Recerca Biomèdica, i turístics com la nova terminal de viatgers, el port esportiu
i el trànsit de creuers. Malgrat sigui necessari realitzar un anàlisi segmentat de la seva zona sud, on es concentra l’activitat comercial, cal tenir present que forma un continuum que s’insereix en la mateixa lògica de transformació urbana.
Des de la plaça de Drassanes i en direcció sud, sota la Ronda del Litoral, s’estén el port comercial (el moll de Sant Bertran, el moll d’inflamables, el moll Petroliers, el Moll Sud...) que constitueixen conjuntament
amb la Zona Franca la plataforma logística de distribució metropolitana. El
port es veu així enclotat entre la muntanya de Montjuïc, la Ronda del Litoral —amb l’anomalia de la barriada marginada de Can Tunis de pròxima
desaparició— i el teixit urbà a partir del Paral·lel, per la qual cosa la seva
ampliació ha de produir-se necessàriament cap al sud, on el frena la desembocadura del riu Llobregat.
Arran del procés de negociacions que va donar lloc a la signatura del Pla
Delta, el desviament del riu ha quedat fixat en 2,5 km vers el sud, el que permetrà la creació d’un dic de recer i l’ampliació de la Zona d’Activitats Logístiques, la ZAL 2, que s’instal·larà sobre la llera dessecada de l’actual cabal,
que té per funció oferir noves àrees i serveis per activitats especialitzades
(magatzems de trànsit, oficines, centres de control) derivades de l’augment
de trànsit comercial causat per l’ampliació del port. D’aquesta manera, es
duplicarà la superfície marítima passant de les 374 ha actuals a 786, mentre
la superfície terrestre es multiplicarà per 2,3 passant de les actuals 558 ha a
1.265. El pressupost d’aquest projecte està en 1.773 milions d’euros, dels
quals 1.241 milions aniran a compte de la despesa pública. El termini de finalització del projecte s’estima que sigui l’any 2011. A aquest pressupost cal
afegir-hi els 53,85 milions d’euros invertits en la desviació del riu Llobregat,
les obres de la qual ja s’estan realitzant i es preveu que finalitzin l’any 2005.
Les obres d’ampliació del port comporten la creació d’un nou dic sud
de 4,8 km de llargada, la ubicació del qual comportarà —a causa els
corrents marins— la periòdica desaparició de sorra de les platges del Prat
(recentment sanejades i obertes a l’ús públic). Tanmateix, la compensació
«mediambiental» proposada és el drenatge del fons marí per recuperar la
sorra malmesa, acció que malauradament ja comença a ser habitual en moltes platges del litoral català.
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Si l’ampliació del port es restringeix exclusivament a la seva zona de
molls i activitats logístiques, l’ampliació de l’aeroport adquireix una
dimensió més àmplia en incloure una nova pista d’aterratge, que possibilitarà l’escala de vols transcontinentals; l’ampliació d’una de les pistes
existents; una nova torre de control; una nova terminal de passatgers; la
creació d’una ciutat aeronàutica que incorporaria hotels, centres de convencions i parc empresarial en connexió amb l’actual parc de negocis Mas
Blau; la connexió amb les línies ferroviàries d’alta velocitat, i noves zones
d’atenció a les aeronaus per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
Alhora, pel que fa a la seva gestió, en mans ara exclusivament d’AENA, es
preveu incorporar l’Administració autonòmica, les municipals així com el
capital privat.
L’aeroport de Barcelona estava restringit fins ara al trànsit europeu,
donat que l’Administració central havia privilegiat Barajas com a aeroport
transcontinental. Tanmateix, les necessitats derivades de la regionalització
i enxarxament de l’economia, enfront dels vells Estats centralitzats, ha
impulsat les administracions municipals i autonòmica amb el recolzament
de les organitzacions empresarials vers una transformació de l’aeroport:
D’una banda, s’integra en un hub central format per la confluència del
port i l’alta velocitat, a fi i efecte d’assolir una supremacia regional dins l’àrea euromediterrània.
De l’altra, s’insereix en un continuum territorial que incorporaria els
actius derivats de la societat del coneixement (com la creació de la ciutat
aerospacial de Viladecans i el Campus i Parc Mediterrani de la Tecnologia
de Castelledefels, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya, com a
centre punter d’ensenyament i recerca) i la emprenedoria empresarial, a
partir dels diferents parcs de negocis de Viladecans i Mas Blau, destinats a
la prestació de serveis mitjançant oficines, hotels i equipaments. Donada la
previsió de creixement de la superfície empresarial, es preveu una àrea de
reserva de 43 ha per a la seva futura ampliació.
En concordància amb la generació de nous equipaments, una de les
mesures de legitimació del Pla Delta ha estat el reclam de creació de nous
llocs de treball. Allò que s’oculta és que les economies del terciari avançat
generen tant un segment reduït i mòbil de treballadors altament qualificats, com un ampli segment de treballadors i treballadores precaritzades,
destinades a la construcció, manteniment, neteja i hostaleria, que és el
futur previsible d’inserció laboral de la gent jove del Prat.
Qüestió a part mereix les possibles cohabitacions entre la nova zona
empresarial i l’empobrida barriada de Sant Cosme, que poden oscil·lar
entre una remodelació agressiva del barri o l’establiment d’un cordó de
«seguretat» per evitar contagis indesitjats.
L’ampliació de l’aeroport està pressupostada en 2.705 milions d’euros i
es preveu que estigui finalitzada l’any 2005. El seu objectiu és convertir
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l’aeroport en un centre interconnector internacional per donar resposta a
un trànsit de 40 milions de passatgers/any.
Unir encaixos: la creació de l’estació intermodal

Un cop assenyalades les dues principals àrees d’actuació del Pla Delta,
l’ampliació del port i de l’aeroport, cal atendre a les formes d’interconnexió entre les mateixes i les xarxes de mobilitat de persones i mercaderies
que utilitzen el transport terrestre. Així, segons consta en el Pla Director
d’Infraestructures, la zona del Prat adquireix un paper estratègic com a
porta sud d’entrada del transport terrestre a Barcelona i de connexió amb
el port i l’aeroport. En aquest sentit, el Pla Delta contempla la realització
de la Pota Sud (ja en funcionament) que millora l’accés a l’aeroport, la connexió entre el port i l’aeroport, la connexió de la C-32 amb la Ronda del
Litoral i l’ampliació de la mateixa en el tram entre Sant Joan Despi i l’entrada del port, i la prolongació de la línia 1 i la creació de la línia 9 del
metro a fi de millorar la mobilitat entre Barcelona, El Prat i l’aeroport.
Tanmateix, la pedra de toc de la mobilitat terrestre ve representada per
l’alta velocitat. La nova xarxa ferroviària d’ample europeu permetrà interconnectar l’aeroport del Prat amb els dos aeroports catalans (Reus i Girona), amb el port de Tarragona, amb Madrid i Saragossa, i obrir el flux de
passatgers i mercaderies a les principals ciutats europees.
En aquest sentit hi ha prevista la construcció d’una gran estació intermodal al nucli urbà del Prat que connectaria les dues línies de metro, les
línies de rodalies i una llençadora vers l’aeroport amb l’alta velocitat. No
obstant això, aquest procés pot veure’s afectat pel canvi de govern, ja que
des de l’Administració autonòmica s’havia reclamat que l’estació s’ubiqués
a l’aeroport i no al municipi del Prat, a la qual cosa el Ministeri de Foment
es va negar adduint raons pressupostàries amb un rerefons polític. Tanmateix, és possible que les actuals negociacions entre el PSC i la direcció del
PSOE acabin traslladant l’estació dins el complex aeroportuari.

EDULCORANTS

AMBIENTALS : SOSTENIR L’ INSOSTENIBLE

El procés de negociació previ a la signatura del Pla Delta va comportar que
cadascuna de les megaoperacions realitzades comportés una compensació
mediambiental, el que fou presentat per l’Administració municipal pratenca com un triomf dels criteris de desenvolupament sostenible. Si l’etapa fordista es caracteritza per la grisor dels paisatges industrials, la transferència
de les indústries més contaminants als països de la perifèria del sistema
món permet la il·lusòria harmonització del verd amb el paisatge post-industrial, el que el converteix en un actiu econòmic com a bé de consum lúdic.
Ara bé, això no implica la desaparició de les externalitats negatives
ambientals, en forma d’un malbaratament dels recursos energètics, sinó la
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invisibilització dels seus efectes més punyents. De la mateixa manera que la
sorra de les platges és periòdicament recuperada mitjançant el drenatge del
fons marí per a gaudi dels banyistes, les intervencions ambientals sostenibles
reconstrueixen contínuament els paratges «naturals» com a parc temàtic.
Dins les accions «sostenibles» engegades pel Pla Delta, la més destacable és la depuradora del Baix Llobregat (ja en funcionament) amb un cost
de 240,4 milions d’euros i que forma part de les infraestructures previstes
a Catalunya pel Pla Hidrològic Nacional. L’estació ha estat construïda per
Depurbaix, la mateixa empresa que gestionarà la futura depuradora del
Besòs. Es tracta d’un gran equipament que té per objectiu sanejar les
aigües contaminades del riu per què siguin aptes pel consum i regenerarne la seva part baixa, el que ha permès que les platges del Prat puguin tornar a ser aptes pel bany, alhora que s’eviti la intrusió salina derivada de
l’explotació del riu. No obstant això, aquesta estació depuradora hauria
d’haver estat construïda al marge del Pla Delta per complir la Directiva
europea referent al sanejament d’aigües, per la qual cosa presentar-la com
a mesura compensatòria és fruit de la fal·làcia legitimadora del Pla.
Al marge esquerre del riu s’ha creat una àrea inundable, on s’insereix la
llacuna artificial de Cal Tet, a fi i efecte de compensar el desviament del riu
i el dessecament de les zones humides, on s’instal·laran la ZAL 2 i l’ampliació del Port de Barcelona. Aquesta llacuna s’ha realitzat a partir de l’excavació d’una jonquera, el que no implica compensar sinó substituir un
espai d’interès natural per un altre construït ad hoc. Aquesta àrea s’insereix
dins l’anomenat Parc Fluvial, entès com a complex d’oci amb carrils bici i
zones d’esbarjo que permetran una explotació «lúdica» de l’àrea.
Continuant la línia de costa, a la zona situada entre les llacunes de la
Ricarda i el Remolar, en el marge entre el nou aeroport i el mar, es crearà
un parc litoral de 90 ha de sòl com a zona de lleure i espai de «preservació
natural», que connectarà amb el Parc del Delta de Viladecans, una zona de
500 ha complementat amb la construcció d’un polèmic camp de golf i que
enllaça amb el complex turísiticoresidencial de Castelldefels.
A aquesta mesures cal afegir-hi la construcció del Parc Agrari, avalat per
la Diputació de Barcelona, amb el que es pretén recuperar i integrar els
usos agrícoles que han caracteritzat l’àrea deltàica. Tanmateix, caldria
demanar-se si la pressió humana derivada dels usos «lúdics» a què estan
dirigides la majoria de mesures compensatòries no acabarà per afectar irremeiablement allò que l’ampliació del port i l’aeroport no hagin destrossat.

CONCLUSIONS

El desenvolupament del Pla Delta és un dels factors claus per posicionar la
regió metropolitana de Barcelona com un dels nodes centrals de l’economia en xarxa d’abast internacional, mitjançant la integració d’infraestructures (port, aeroport i alta velocitat).
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La creació d’una plataforma logística adaptada al cicle de la nova economia precisa d’un consens sense fisures, per la qual cosa els criteris de sostenibilitat en forma de compensacions ambientals —que converteixen l’entorn natural en un parc temàtic per l’oci— han servit per l’exercici de doma
i domesticació del Prat de Llobregat, que per la composició política del consistori i el llegat d’activisme social podia suposar un entrebanc per a la seva
realització. Aquest fet ha permès a la formació «ecosocialista» IC-EV erigirse com a garant del desenvolupament sostenible, sense que les mesures
compensatòries hagin posat en qüestió les seves línies mestres. Pel que fa a
l’articulació de la crítica social contra el Pla, aquesta ha quedat minoritzada
reduint el seu impacte en l’esfera mediàtica a criteris conservacionistes,
sense que hagi estat possible socialitzar un debat ciutadà al voltant de quin
model de desenvolupament (econòmic, ambiental i urbanístic) es prioritza.
Per contra, el grau de coneixement de les actuacions del Pla Delta a la
resta de municipis de l’àrea metropolitana ha estat gairebé inexistent
(sobretot pel que fa a les seves intervencions més espectaculars com el desviament del riu), el que és un indicador del silenci mediàtic imperant i del
grau de descoordinació dels moviments socials metropolitans, que continuen prioritzant una actuació localista centrada en els barris i municipis.
Aquest fet ha impedit la configuració de les sinergies necessàries per generar una oposició global. Actualment, el Pla Delta es troba en una fase força
avançada, el que comporta que les mobilitzacions socials es dirigeixen vers
els seus efectes més agressius (com les protestes contra la tala de pinedes
per l’ampliació de la pista d’aterratge), davant la impossibilitat de frenar-lo.
Tanmateix, la seva anàlisi global hauria de ser un element de reflexió
tant pel que fa a les transformacions derivades del nou ordre productiu; el
pes específic de les administracions municipals enfront les macrooperacions territorials; els dispositius narratius (sostenibilitat, participació,
foment de l’ocupació) de gestió de consens, i les dinàmiques de la protesta social. Correm el risc que, emmirallats en les transformacions urbanes
que es realitzen a la desembocadura del Besòs (el Fòrum del 2004), menystinguem les que es realitzen a la desembocadura del Llobregat, que potser
d’una forma més precisa marquen les pautes de quin és el model d’acumulació que s’imposa a Barcelona.
Jordi Bonet i Martí

ANNEX:
LES CONSEQÜÈNCIES

MEDIAMBIENTALS DEL
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PLA DELTA

Un passat no tan remot

Els espais naturals dels voltants de Barcelona, els fèrtils cinyells de la ciutat que tanta anomenada van tenir al llarg dels segles posteriors a l’Edat
Mitjana, han entrat en un procès d’extinció que sembla no tenir aturador.
Físicament semblen lluny, temporalment no ho són, les imatges del tio
Nel·lo, el darrer pescador de Can Tunis, reparant curosament els ormeigs
a prop de la platja que havia existit on ara s’acumulen els dispòsits d’inflamables del Port de Barcelona, tampoc estan tan lluny en el temps les imatges dels camps de conreu de la Marina de Sants.
El nostre valuòs delta, un paradís de les orquídees i d’altres delicades
espècies botàniques, mor poc a poc, dessolat per les perennes infraestructures i pel crexeiment econòmic sense miraments. Semblen ingènues ara
les paraules pronunciades per l’alcalde «eco-socialista» del Prat de Llobregat tot just desprès de firmar, el 16 d’abril 1994, el Pla Delta: «el Pla Delta
és un problema i una oportunitat alhora. De fet, la paternitat del Pla és nostra. No se l’inventa el Ministeri ni ens cau a sobre com una pedra que no
sabem d’on ve. El Pla Delta posa sobre la taula la legislació ambiental, que
abans existia però que tothom obviava, i que ara sembla impossible saltarse. És sobre la base de la legislació ambiental que l’Ajuntament del Prat
construeix les seves exigències» (D. Miquel, El Baix Llobregat: la segona
transformació, La Factoria Cultural, El Prat de Llobregat, 2002).
L’Europorta i les ampliacions

Europorta és una de les denominacions oficials del Pla Delta, és a dir, de la
transformació radical que les administracions, amb el vist-i-plau de tots els
partits amb representació, duran a terme al Baix Llobregat durant la primera dècada del segle XXI i que gira en torn a l’ampliació de l’aeroport i el
port de Barcelona.
La darrera ampliació del port de Barcelona es va consumar l’any 1965 i
va acabar amb la platja de Can Tunis. El port, llavors, va arribar a les 786 ha
de superfície. Segons els estaments oficials era encara petit i per poder ferlo més gran es va rescatar un projecte del segle XIX, el desviament del riu
Llobregat. Ja es va intentar desviar a finals de la dècada dels 70, però l’oposició ciutadana (amb una manifestació que va congregar més de 25.000
persones al Prat de Llobregat) ho va impedir. Finalment al segle XXI s’aconsegueix tirar endavant l’antiga idea, desviar elz riu Llobregat 2,5 km al
sud de la seva desembocadura per a poder construir noves instal·lacions i
nous dics que, sumats als espais guanyats al mar, faran engrandir el port
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514 ha. Per a l’any 2011, quan es preveu que acabin totes les obres, el port
haurà pràcticament doblat la seva superfície.
Pel que fa a l’aeroport del Prat, actualment, i segons fonts d’AENA, el
nombre d’operacions és de 52 avions per hora i transporta uns 19,8
milions de passatgers per any. Quan les noves instal·lacions funcionin a
ple rendiment s’espera un volum de passatgers de 40 milions/any i una
freqüència d’aterratges de 90 avions/hora. Aquest frenètic augment de
trànsit aeri tindrà nefastes conseqüencies ambientals, per exemple, un
inevitable increment de la contaminació acústica que afectarà especialment els nuclis urbans propers a l’aeroport o la més que probable condemna definitiva per al que quedarà de reserves naturals, doncs la nova
pista de l’aeroport es troba just entre les dues llacunes més importants del
delta, i ningú no ignora la incompatibilitat existent entre els estols d’ocells i els estols d’avions.
Pèrdua i destrucció d’hàbitats

L’ampliació del port i el desviament del Llobregat elimina terrenys agrícoles i alguns masos centenaris que es trobaven entre l’antiga i la nova llera
del riu, més l’estany de la Podrida i totes les maresmes adjacents. Desapareix la platja entre la vella i la nova desembocadura, on criaven espècies
interessants com el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), la relativament abundosa població del qual donava anomenada internacional a les
Reserves Naturals del Delta. Com a mesura compensatòria, aprofitant el
contrafort del nou dic abric del port, s’habilita una nova platja que, des
d’un punt de vista ambiental, de cap manera pot substituir la desapareguda i que molt probablement desapareixerà al seu torn a causa dels erosionants corrents marins; també es crea una nova llacuna, la de Cal Tet, que
s’excava en una extensa jonquera de Ca l’Arana; és a dir, per a fer la llacuna, un ambient ja representat a les reserves naturals, es destrueix una
extensa jonquera (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae), de les poques d’aquestes característiques i dimensions que restaven al delta.
Per a construir la tercera pista s’han hagut d’eliminar 20.000 pins, la
majoria dels quals centenaris, el 70% de la millor pineda litoral sobre duna
catalana, catalogada per la Unió Europea com a hàbitat prioritari. Aquestes
pinedes, tot i que artificials, doncs van ser plantades a principis de segle
XX per a fixar les dunes, constituien un ambient idoni per a diverses espècies d’orquídea, i inclús per a una subassociació vegetal que només es troba o trobava al delta del Llobregat (Crucianelletum maritimae subas. Ophrydetosum).
Tot i que es va anunciar que aquesta tercera pista de l’aeroport no arribava a tocar les reserves naturals de la Ricarda i el Remolar, també s’han
vist afectades, ja que la instal·lació dels sistemes de senyalització lumínica
ha comportat la tala i l’esclariment de centenars d’hectàrees de vegetació
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i, per tant, ha produït una afectació directa sobre aquests espais. A l’exígua
pineda que quedarà paral·lela a la tercera pista, entre aquestes llacunes, li
atribueixen el presumtuòs atribut de ser corredor biològic; no obstant, i al
mateix temps, es potenciarà com a destí recreatiu i lúdic, amb la qual cosa
quedarà compromesa aquesta necessària funció ecològica.
La nova terminal de l’aeroport se situarà sobre el que havia estat una de
les zones humides més importants del delta, el Pas de les Vaques, ja totalment arrasada. Era zona de cria d’espècies d’aus protegides com l’arpella
vulgar (Circus aeruginosus) o l’ecassíssim rasclet (Porzana pusilla). També
les noves zones de rodadura dels avions eliminen grans fragments de zones
humides i agrícoles.
El desviament de l’autovia de Castelldefels i la construcció de la zona
logística de Viladecans suposa l’eliminació d’una porció important de Can
Sabadell, una altra zona humida de rica vegetació i important refugi per a
ocells hivernants.
L’evolució dels espais naturals protegits del delta del Llobregat després
de totes aquestes transformacions és una incognita. Hem de tenir present
que entre els aiguamolls de l’Empordà i el delta de l’Ebre no hi ha cap altra
zona humida litoral de certa entitat que no sigui aquesta, la qual cosa fa
que, per exemple, els ocells que en depenen no tinguin altra alternativa que
fer escala o nidificar en aquesta cada cop més restringida àrea. No hi ha dubte, però, que la seva funció ecològica quedarà distorsionada i que fins i tot
el miratge de la presència d’ocells —malgrat les brutals transformacions—
pugui trencar-se definitivament si es dóna alguna incompatibilitat amb la
seguretat de l’aeroport. De fet, per tal d’evitar col·lisions que podrien provocar greus accidents, han parlat de convertir aquestes àrees senzillament
en reserves botàniques, forçant la reducció de la població d’ocells.
Sergi García
(Associació Galanthus
www.asgalanthus.org)
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«Dit això, és inútil decidir si ha de classificar-se Zenobia
com a ciutat feliç o infeliç. No té sentit dividir les ciutats
entre aquestes dues classes, sinó entre d’altres dues:
aquelles que a través els anys i les mutacions segueixen
donant la seva forma als desitjos i aquelles on els desitjos, o
aconsegueixen esborrar la ciutat, o són esborrats per ella.»
Italo Calvino, Les ciutats invisibles

Aeròdrom del Prat a principis del s. XX; es veu al fons la llacuna del
Remolar i el canal de la Vidala (perpendicular a la llacuna), a la dreta
del qual es veuen les maresmes (això es conserva); a la dreta de l'imatge les maresmes i els marjals del Pas de les Vaques, actualment
desapareguts sota la nova terminal de l'aeroport; a l'esquerra les pinedes i dunes litorals, actualment desaparegudes sota la tercera pista.

La necessitat d’eliminar distàncies i estalviar temps ha estat sempre la condició de la circulació capitalista. Que el transport juga un paper fonamental
en la formació de capital i en la unificació total dels mercats europeus és més
cert que mai. La producció de mercaderies és recolza cada vegada més en
l’alta mobilitat gràcies a la qual pot «deslocalitzar-se» i moure ràpidament les
seves masses d’executius. Les despeses per transport suposen més del 10%
del PIB de la Unió Europea, i tant els colls d’ampolla de la xarxa circulatòria
com la saturació del trànsit les augmenten cada vegada més; per tant, tot el
que es faci per rebaixar-les beneficia l’economia, és a dir, les grans empreses
multinacionals que dirigeixen el procés productiu i financer, especialment
les que formen part de la Taula Rodona Europea d’Industrials, l’ERT. Amb
aquesta fi es contemplava ja el 1993 en el Llibre Blanc de Jacques Delors —si
més no abans, el 1984, quan l’ERT va començar a parlar-ne— la creació de
les xarxes europees de transport. Aquestes Trans-European Networks són
noves infraestructures per facilitar els «fluxos» de mercaderies i garantir la
mobilitat de les elits dirigents, quan tot plegat es troba compromès per culpa de la congestió de les carreteres i de l’espai aeri. El Tren d’Alta Velocitat
n’és la principal. Sobre el TAV descansa la missió d’absorbir l’increment del
trànsit generat pels negocis i pels homes de negocis.
Entre els projectes seleccionats al Consell Europeu d’Essen (1994) hi
havia nou línies d’alta velocitat, una de les quals era la línia Madrid-Barcelona-Montpeller, que hauria de començar a construir-se en 1996. A la cime-
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ra de Barcelona de març de 2002 es va parlar d’un espai europeu del transport, corol·lari del Mercat Únic. Aleshores, tots els sectors de la dominació
local se n’adonaven de la conversió d’un nombre determinat de ciutats en
regions metropolitanes, concentrant la majoria de l’activitat econòmica dels
Estats i la totalitat de la decisió. Europa ben bé no era una federació d’Estats sinó un mercat amb una forta necessitat «logística» per comunicar les
seves seus urbanes. Les noves infraestructures, bé «situarien en el mapa», bé
n’hi esborrarien; la jerarquia del poder vindria establerta per la millor connexió a les xarxes de l’economia globalitzada. L’espai intermedi es buidaria
i deixaria de comptar. Per això, les classes dirigents locals reclamaran totes
les infraestructures possibles. Per a unes són condicions de l’autogovern o
motors de la nació; per a les altres són impulsores de la transformació de
les ciutats. Totes volen tenir estacions del TAV i totes volen que la seva ciutat sigui aeroportuària, ja que totes volen romandre en el plànol europeu.
Les infraestructures en general i el TAV en particular són la garantia que la
ciutat afectada es col·locarà en primera línia de la mundialització.
Al mateix temps l’àrea metropolitana està superpoblada i segregada, i el
vehicle privat és el mitjà obligatori de transport. Si abasta un espai de 3.000
km2, la tendència dominant definida pels elements bàsics de la nova «cultura territorial» (velocitat, creixement i rendibilitat) l’empenta cap als altres
aglomerats urbans —Tarragona-Reus, Lleida-Mollerussa i Girona-Banyoles—,
escampant-hi els problemes de la perifèria. Davant d’un augment imparable
del parc automobilístic i dels embussos de trànsit que cap eix ni cap pla de
transport arreglaran mai, el TAV, a més de complementar l’avió, servirà d’enllaç —o llançadora— amb els esmentats centres secundaris. El TAV assegura
«el progrés», o sigui, l’expansió il·limitada de la conurbació barcelonina. És
el tren d’aquesta mena de progrés.
La importància del TAV és tan gran per la consolidació de la classe dirigent local, formada a partir de la fusió de l’Administració pública, la política i els interessos privats, que no ha deixat de provocar constants friccions entre els diversos components locals per qüestions de competències,
i entre aquests i l’Estat, que és la principal font inversora del procés, per
qüestions de finançament. En 1995 la Generalitat havia promogut l’acord
Felipe González-Chirac per la construcció del tram Barcelona-Montpeller,
i volia veure reconeguda per l’Ajuntament de Barcelona la seva autoritat en
el que respecta a la planificació d’infraestructures, especialment les ferroviàries. La versió capitalista dels greuges crònics de Catalunya amb el
Govern central, el dèficit fiscal, havia d’eixugar-se amb inversions. Un any
després exigia al nou govern del PP un pacte «d’Estat» per infraestructures
a canvi de recolzament parlamentari, i un pacte «català» del transport a l’equip que dirigia el municipi. Les dificultats en la tramitació del pacte «català» causaren que en un primer moment la Generalitat fes costat al Ministeri de Foment en les diferències que mantenia amb l’Ajuntament de
Barcelona. El govern pujolista no volia que els beneficis polítics de les
seves gestions i inversions fossin pels rivals socialistes de l’Ajuntament.
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Així les coses, la negativa del govern de Madrid a cedir la gestió de l’aeroport i la conveniència de rendibilitzar electoralment l’arribada de l’AVE,
van obligar la Generalitat a pujar al carro d’aquells que reclamaven les estacions del Prat i La Sagrera; però al febrer del 2000 el ministre de Foment
Álvarez Cascos i el president Pujol signaren un pacte pel bucle de l’aeroport, a esquenes de l’alcalde Clos. L’estació seria obra de l’arquitecte de
tots els poders, Bofill. El pactes no funcionaven i encara la Generalitat es
va arriscar a retardar més l’arribada de l’AVE proposant un túnel alternatiu
per sota del carrer Provença. Després de la derrota electoral del pujolisme
a les eleccions de 2003 la disputa Ajuntament-Generalitat es va extingir.
Més importants foren els desacords entre l’Ajuntament i l’Estat. El primer
TAV, el TGV de 1981, era un metro de llarga distància que lligava París amb la
resta de França. El caràcter centralista d’aquest mitjà de transport era obvi i
així semblava pensar el govern socialista quan construí la línia Madrid-Sevilla. Paral·lelament, quan la dreta arribà al govern, pensà aturar el TAV a Rubí.
El ministre de Foment Arias Salgado no tenia cap pla a banda de l’heretat de
Borrell i l’única idea que tenia al cap era la de reduir despeses ajornant pagaments i obres. L’Ajuntament de Barcelona, digne representant dels interessos econòmics del turbocapitalisme a Catalunya davant la incompetència
burocràtica centralista, no volgué ni parlar de l’estació terminal del Vallès i
menys encara de retards en la connexió amb França. Això significaria a curt
termini fer de Barcelona una rodalia de Madrid, cosa que si tenia sentit en
l’època franquista, quan la resta d’Espanya era una mena de mercat captiu de
Catalunya i una pedrera de mà d’obra, no en tenia gens ara, quan el mercat
es trobava a Europa i la mà d’obra als països de l’Est. L’Ajuntament defensà
un TAV de «segona generació», complementari de l’avió i associat a maniobres urbanístiques. Recordava el compromís del president Aznar de portar
l’AVE a la frontera el 2004 i demanava una estació a l’aeroport (com la de
Roissy a París i Satolas a Lyon) i una de «intermodal» (alhora pàrquing, estació de metro, de rodalies i d’autobusos) als terrenys de l’antiga estació de
mercaderies de Renfe a La Sagrera-Clot. Per als urbanistes que parlaven en
nom de l’Ajuntament la ubicació de les estacions de l’AVE era una qüestió tan
estratègica com l’acoblament amb el TGV francès, donat què no es tractava
només de parades del tren, com les de Atocha a Madrid i Santa Justa a Sevilla, sinó de «focus territorials de la mobilitat regional», amb gran poder de
transformació dels barris que els envoltaven i de les perifèries que comunicaven, afegint valor a les propietats i potenciant les inversions. Això volia dir
que aquests futurs «nous centres urbans», a banda de situar Barcelona en el
mapa del capitalisme europeu, eren serioses operacions immobiliàries.
Amb la requalificació dels terrenys de Renfe el Ministeri va deixar de dir
que la seva feina era portar l’AVE i no pas solucionar problemes urbanístics,
tanta veritat és que les plusvàlues resolen tots els problemes, i també va ratificar el seu compromís de portar el TAV a la frontera francesa el 2004. A
finals de 1999 fou pactat que l’AVE tindria dos caps, és a dir, dues estacions:
una a Sants, la principal, el punt d’arribada de les línies internacionals (com
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volien a l’inici la Generalitat i el Govern espanyol), i una altra a La Sagrera,
per a les línies nacionals (de només un nivell, en lloc de quatre, i 12 vies en
compte de les 20 demanades), connectades totes dues pel vell túnel del
carrer Aragó. Exactament el contrari del que desitjava l’Ajuntament, que es
queixava d’haver incrementat l’edificabilitat de la zona de zero a mig milió
de m2 a canvi d’un simple baixador. Els buròcrates de Madrid no entenien
el que volia dir «intermodalitat». Finalment el projecte «inacceptable» de
Foment fou admès per tal de concentrar els esforços negociadors en la «irrenunciable» estació de l’aeroport. Altra vegada l’Ajuntament quedà
descol·locat quan el 2001 la Generalitat i els alcaldes del Baix Llobregat van
subscriure amb el nou ministre Cascos un acord que —si bé descartava l’entrada de l’AVE per Cornellà— no passava tot per l’aeroport, sinó que només
es desviaven dues vies fins allí. Com res no podia impedir aquest «atemptat
a Catalunya», segons paraules de l’alcalde Clos, l’Ajuntament defensà «l’interès de Barcelona» plegant-se a la benevolència del ministre; el 17 d’abril
de 2001 signava un protocol respecte a l’estació de La Sagrera que recuperaria la major part del projecte inicial, al que seguiria l’acord de juny de
2002 amb la Generalitat i Foment sobre el traçat del TAV per la ciutat. Aleshores Cascos ja disposava del seu Pla d’infraestructures i estava al dia de les
modes urbanitzadores capitalistes. Així es tancava la «crisi» del TAV, veritable tempesta en el vas d’aigua de la dominació modernitzadora.
Llavors el TAV travessarà el terreny d’ús agrícola del Baix Llobregat fins
al Prat, des d’on girarà cap a l’Hospitalet. Les vies seran soterrades a l’Hospitalet però no a la barriada de La Torrasa ni a la de Sants. L’impacte visual
i el soroll es tractaran de reduir amb viseres o cobrint el tram pròxim a l’estació amb una caixa de formigó, amb alçades de 8 a 15 metres a nivell de
carrer. De l’estació principal de Sants continuarà per un nou túnel de 30
metres de profunditat sota el carrer Mallorca —doncs així ho deia el projecte de Foment— i tindrà un baixador a Gràcia, tal com reivindicava la
Generalitat; però no s’hi aturarà l’AVE sinó els trens de llarg recorregut que
facin servir les seves vies. Es desviarà pel carrer València per tal d’evitar la
Sagrada Família i desembocarà a La Sagrera, la porta nord de Barcelona.
Les vies no estaran soterrades a l’entrada de l’estació ni a l’estació propera de Sant Andreu Comtal, però sí cobertes de material translúcid, no transitable, quedant a cel obert al nus de la Trinitat. Divuit hectàrees de vies,
tallers i oficines romandran a l’aire.
El projecte de La Sagrera hauria d’enquadrar-se dins l’urbanisme tecnocràtic especulatiu, un fenomen nou que aprofita el valor mercantil de la
nova tecnologia per refer vells espais en desús, convertint-los en àrees residencials i terciàries al voltant d’una macroestació, és a dir, en centres d’oci,
comercials i administratius. Pel que fa a La Sagrera, més que centre és vèrtex del triangle que forma amb Diagonal Mar i el nus de Les Glòries, completant les «infraestructures culturals» per a usos espectaculars i l’oferta
«lúdica», totalment alienes a la gent que viu als voltants. Encara que no va
néixer al si de l’Ajuntament, ans va ser proposat per una plataforma ciuta-
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dana, el projecte no té res d’original; el mateix es va fer o es fa a Lyon (estació Part-Dieu), a París (Tolbiac, Montparnasse) i a Londres (King’s Cross). A
més a més, estava avalat per l’arquitecte Norman Foster, el mateix que s’encarregà de King’s Cross, un dels inventors de l’estil arquitectònic high-tech,
que associa el formalisme geomètric del moviment modern amb elements
industrials, és a dir, amb interessos industrials. La coincidència d’interessos
entre els arquitectes, les administracions locals, el govern de l’Estat i les
empreses no és casual: tots surten beneficiats en l’operació. Els arquitectes
tenen la possibilitat de fer obra monumental «de marca» amb la que engreixar les factures, els ens ferroviaris financen les obres amb la requalificació
dels terrenys i el seu canvi d’ús; les empreses constructores guanyen amb
l’increment d’edificabilitat i la revalorització de la zona, i els ajuntaments i
governs regionals milloren la seva oferta de serveis a les multinacionals.
Això és tan cert que podem dir sense por d’equivocar-nos que és l’operació
qui ha buscat l’estació i no pas al contrari. El TAV ha estat en gran part el
pretext per fer diners ràpidament.
Els terrenys ocupen parts dels antics pobles de Sant Andreu del Palomar
i Sant Martí de Provençals, annexionats per Barcelona i fets servir per allotjar successives onades migratòries de treballadors. La primera fou la dels
obrers vinguts per l’Exposició Universal de 1929, per als quals es van construir les anomenades «cases barates», de les que encara en queden exemples. La segona allau fou durant els anys 50, a l’arrencada del desenvolupisme franquista. El cobriment de les vies va donar lloc a l’avinguda
Meridiana, veritable ganivetada al flanc de la ciutat que, juntament amb
d’altres, com el carrer Guipúscoa o el passeig Valldaura, van deixar completament esquarterat el territori, infantant els «barris» actuals com La
Sagrera. El projecte abasta unes 100 hectàrees que van des del carrer
Espronceda fins al nus de la Trinitat, a distribuir entre zona d’equipaments, restaurants, multicinemes, hotels i oficines (60 ha), nous habitatges
de força alçada (8 ha) i un parc (de 30 ha, encara que en altres llocs es diu
que arribarà a les 43 ha), a les quals cal afegir altres espais com les casernes abandonades de Sant Andreu, les indústries tancades com la fàbrica de
Colorants i la Maquinista (aquesta per a centre comercial), els sectors afectats del carrer Prim, passeig de la Verneda i Baró de Viver, la connexió amb
la Ronda del Mig, fins arribar a 230 ha en total. Unes 200.000 persones es
veuran afectades en major o menor mesura. El projecte contempla inversions oficials de l’ordre de 400 milions d’euros, la meitat dels quals vindran d’aprofitaments urbanístics, conseqüència dels espais cedits a l’explotació privada; la resta serà finançada pel Ministeri de Foment, la
Generalitat (que gestiona els fons d’ajuda europeus) i l’Ajuntament. A tal
fi el 27 de juny de 2003 fou creada la Sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad, participada per les tres administracions, i un consorci per tancar el
finançament, vendre els blocs terciaris i encarregar les obres. Els homes de
palla del Consell d’Entitats proposaren que el districte canviés de nom i
s’anomenés «Sant Andreu-La Sagrera».
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L’estació és un gran edifici prismàtic, meravella de la monotonia que els
arquitectes qualifiquen de funcional, degut a què sembla per fora un malson climatitzat i per dins una màquina de dispersió pràctica dels fluxos
humans entre les diverses modalitats de transport gràcies a tres nivells
soterranis. Els nivells sobre el vestíbul només es poden considerar funcionals si veiem als éssers humans com a màquines de consum, car són els
espais comercials i lúdics ni menys vulgars ni amb menys mal gust que els
hipermercats dels afores. Si la línia recta i l’angle de noranta graus van
estar lligats al capitalisme, l’estil arquitectònic del conjunt n’està ple, a
l’extrem de no haver-hi d’altra geometria. Malgrat que les fàbriques pròpiament dites han estat foragitades de Barcelona, no hi ha cap ruptura
entre aquestes i el «nou centre urbà», puix tot plegat són expressions d’una societat regida pel rendiment i dominada per la tecnologia. Deambular
per una nova estació, prendre un dels trens aerodinàmics o entrar en un
conjunt de màquines per a viure com són els blocs de pisos, té un regust
de fàbrica-massa evident. Les autoritats afirmen que els barris quedaran
millor comunicats. Això només vol dir que hom podrà anar d’un a l’altre
fàcilment amb vehicle privat. En quant a la gent, ja no és que les noves
construccions, i especialment el parc, no siguin barreres tan bones com ho
fou abans la platja de vies i que, per tant, no romangui igual de separada
que en els temps del pont del Treball; el que passa és que la separació i la
incomunicació s’obté menys per la segregació i les trinxeres urbanístiques
que per la mobilitat constant. En efecte, si dues persones volen comunicarse s’han d’aturar, i la perversió del turbocapitalisme fa que tothom estigui
sempre en moviment, anant d’aquí cap enllà, fent alguna cosa. La velocitat
de la vida sota aquestes noves condicions suprimeix el temps que es dedicava a no consumir ni treballar, i la nova arquitectura reflecteix a la perfecció el procés de mobilització permanent, la paorosa invenció totalitària
a la que tothom sembla sotmetre’s de grat.
Els primers beneficiaris del mullader del TAV han estat les grans constructores lligades a les obres públiques com Necso (Entrecanales y Cubiertas), ACS-Dragados (presidida por Florentino Pérez), el grup OHL (Obrascon
Huarte Lain), Ferrovial Agromán, Grupo Sorigué, FCC (de les germanes
Koplowitz), Isolux, Abengoa, etc. Després venen les empreses fabricants de
trens i llançadores com l’alemanya Siemens, la francesa Alstom, Talgo, la
canadenca Bombardier i CAF (que depèn de les tres kutxa basques); i les responsables de la senyalització i el trànsit: la italiana Ansaldo-Cobra, Indra,
Elecnor, Electren, Alcatel, Nortel, etc. Al final arriben les concessionàries de
serveis: Heineken, que instal·larà vagons cerveseria, Telefónica Móviles,
Amena i Vodafone, que s’encarregaran de la xarxa de telefonia; la central de
reserves Galileo, que comerciarà els bitllets, Spanair i, fins i tot, les galeries
d’art, que subministren a les terminals al·legories decoratives del viatge. La
política del Ministeri de Foment consisteix en distribuir al màxim la participació, de forma que s’evitin trames de corrupció com les de l’AVE MadridSevilla. Les grans necessitats de diners per les obres o la compra de material
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han fet que el GIF, l’ens de finançament de les infraestructures ferroviàries,
negociï crèdits amb el Banco Europeo de Inversiones, el Citibank, la financera anglesa Angel Trains i Caja Madrid, entre d’altres. Per la seva banda, els
grups immobiliaris com Metrovacesa, Colonial (la Caixa), Landscape (Banc
de Sabadell), Llave de Oro, etc., davant les espectatives creades en 1992, van
començar a acaparar sòl per tota Barcelona i rodalies, especialment a les
zones de les futures estacions com La Sagrera, Sant Andreu, Sants i Sant
Cugat, obrint l’apetit del capitalisme immobiliari internacional, que ja ha
intentat col·locar-se en el mercat espanyol a qualsevol preu (exemple, l’Opa
hostil d’un holding italià a Metrovacesa). L’efecte de l’especulació es va notar
de seguida; el preu de l’habitatge a Barcelona ha pujat tant que ja és el més
car de tot l’Estat. I les oficines i els pisos impersonals i carrinclons que es
construeixen ara al voltant del projecte d’estació de La Sagrera són els més
cars de Barcelona, cosa que indica dues coses: primera, almenys una tercera
part són inversions i, per tant, romandran buits; segona, els habitants que
ocuparan la resta seran neoiuppies de classe mitjana alta, imposant-se definitivament a les barriades el tipus de vida consumista i elitista propi d’aquesta
gent. El TAV provoca una cascada de plusvàlues allà per on passa i totes les
empreses capitalistes que s’hi acostin en trauran beneficis, particularment
els sectors lligats a la «nova» economia: les consultores, el turisme de negocis i de cap de setmana, la gran distribució, el menjar immundícia, la seguretat, les ETT, la indústria de l’oci, etc. Barcelona és bona...
A Catalunya el TAV no ha tingut mai una oposició seriosa. Els ecologistes endegaren amb alguns responsables menors dels partits IC i ERC una
Coordinadora de Plataformes per una Alternativa al TAV que ni va qüestionar l’alta velocitat, ni el model social que la justificava; amb una estratègia
centrada en el diàleg institucional i, per tant, renunciant a les mobilitzacions; tota la protesta va aturar-se definitivament en denúncies i recursos
inútils davant els tribunals. Per la seva banda, l’oposició dels municipis
afectats no ha dubtat mai de la necessitat del TAV, i ha consistit bàsicament
en proposar modificacions del traçat, viaductes i soterraments de vies. Res
no ha servit per endarrerir un xic les obres, ja que els jutges estimen que
els contenciosos no són motiu suficient per paralitzar-les. Evidentment el
principal obstacle del TAV ha estat el desacord entre els seus partidaris,
incapaços de solucionar els immensos problemes tècnics plantejats i de
garantir les enormes inversions requerides. Això sembla arreglar-se amb la
primera reunió del 10 de febrer de 2004 de la Sociedad Barcelona Sagrera
Alta Velocidad, on les tres administracions fixaren definitivament el traçat
barcelonès i van admetre un retard de tres anys, segurament inferior al
real. Aquest veritable pacte d’Estat fou rematat el 17 de febrer amb la concessió de l’enllaç internacional Figueres-Perpinyà al grup TP Ferro, de les
constructores ACS i la francesa Eiffage, que preveu que les obres s’acabin
el 2009. El Govern francès afegeix més retards i preveu l’arribada del TAV
a Montpeller per al 2011. A més, bona part del trajecte fins París es farà per
molt de temps a velocitat convencional.
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L’acció veïnal ha estat decebedora. Si abans el nord de Barcelona era una
àrea de recol·locació d’emigrants, una zona eminentment proletària, al cap
de 25 anys, una vegada suprimida la base industrial de l’economia urbana, la
composició sociològica del barri és diferent. Ara, les reivindicacions, completament despolititzades, només apunten a la conservació més equipada de
les insulses condicions de vida dels pobladors. A més, les associacions de
veïns depenen més del cas que els faci l’Ajuntament que de l’interès que
manifestin els habitants dels barris, per la qual cosa no té res d’estrany que
en el seu moment fessin costat a l’Ajuntament i defensessin el projecte faraònic de l’estació del TAV a La Sagrera («vital per a Barcelona») en companyia
de promotors immobiliaris, empresaris i comerciants. Quan el ministre Arias
Salgado va dir que no hi havia diners per l’AVE, l’alcalde Clos i el seu equip
van organitzar amb els militants veïnals plataformes de defensa de l’AVE i de
l’estació. Eren moments de campanya electoral i l’Ajuntament va tenir diverses reunions amb les associacions per prometre escoles, ambulatoris, inversions en transport públic i habitatges de protecció oficial a canvi de vots; una
Comissió de Sants i la AVV de La Sagrera aprofitaren l’avinentesa per demanar el cobriment total de vies. Un manifest de la Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona recolzada per les associacions de Sants, Sagrera, Sant
Andreu, Baró de Viver, Bon Pastor i Camp de l’Arpa, adreçat al ministre Álvarez Cascos i datat el 8 de març de 2001, demanava l’acompliment total del
programa de l’Ajuntament: estació a l’aeroport, estació principal a La Sagrera, Parc Lineal i finançament a compte del Ministeri i dels fons europeus.
Malgrat els canvis de posició de l’alcalde Clos els representants dels veïns no
s’amoïnaven; ben al contrari, els implicats clamaven per fer part del futur
consorci Barcelona Sagrera Alta Velocidad amb la idea de treure profit de les
plusvàlues del sector immobiliari —degudes a l’elevació del sostre edificable— en forma de serveis per als barris i habitatges barats. Respectaven l’especulació si part dels guanys repercutien a les barriades. Amb aquesta finalitat neix el juliol de 2002 la Plataforma Veïnal de Sant Andreu-Sagrera.
D’altres més crítics crearen el setembre la Plataforma Veïnal contra l’Especulació de Barcelona. La primera està formada per totes les associacions afectades pel pla de l’estació de l’AVE. La majoria creu que el pla impulsarà la
renovació de la zona per tal que la plataforma hi participi. Les associacions
del Clot i Sant Andreu-Tramuntana (Nord) no n’estan tan convençudes i parlen d’altres formes de pressió. Tots plegats insisteixen en el cobriment i suggereixen el soterrament del nus de la Trinitat, a més d’exigir un CAP, un
poliesportiu i escoles.
Al novembre de 2002 la postura de les associacions de veïns es va tornar
més bel·ligerant, desvinculant-se en bloc de la preparació del Fòrum de les
Cultures. En el segon Fòrum Veïnal Barcelonès celebrat el desembre de
2002 constataren que, passades les eleccions, l’Ajuntament es desentenia
de les seves promeses i es deixava dur pels promotors immobiliaris, venentlos sòl públic per finançar els seus projectes. Tants milions per infraestructures injustificables i, en canvi, tant pocs recursos per a equipaments i habi-

L’estació de La Sagrera: les altes velocitats dels negocis

241

tatges. Això se sentia com una provocació, perquè el Pla d’Equipaments era
la reivindicació central de la Federació d’AAVV de Barcelona, la FAVB. Per
primera vegada es denunciava el model urbà «fragmentari» que feia de les
necessitats socials un mitjà per fer diners. Es recordava que encara quedaven blocs afectats per aluminosi. Reconeixien les associacions de veïns que
l’especulació, l’oci i les grans superfícies determinaven la urbanització dels
barris. Pel febrer de 2003 la FAVB valorava negativament la reforma del Pla
General Metropolità respecte l’estació de Sants i el seu entorn i la zona de
Sant Andreu-Sagrera. Les peticions de soterrament total de les vies fetes per
la Comissió pel Soterrament de les Vies de Sants havien estat ignorades i, en
quant a La Sagrera, el material de cobertura deixava els barris igual de separats que abans. Les associacions de la zona afectada es planyaven de què
només el 20% dels habitatges a construir serien protegits, millor dit, a preu
taxat, un pèl menys cars que els altres. Cada pas en la concreció del projecte eixamplarà més l’esquerda entre la FAVB i l’Ajuntament: la venda per part
del Ministeri de Defensa de les casernes abandonades de Sant Andreu al
Consorci de Zona Franca, el 13 de febrer de 2004, fou qualificada d’estafa
pels veïns, ja que la meitat dels terrenys edificables (uns 25.000 m2) servirien per especular. Aquests demanaven que tots els habitatges fossin de
caràcter públic. Uns dies abans les casernes s’havien acabat d’enderrocar i
els últims indocumentats refugiats a dins havien estat dispersats. El 6 de
març hagué pels carrers de Sant Andreu una manifestació de 2.000 veïns
protestant per l’actuació consistorial.
Al contrari que el ferrocarril convencional, el TAV s’inscriu perfectament en el paisatge que travessa. Per això les estacions noves no es distingiran gaire dels voltants. No han d’harmonitzar dos tipus de circulació diferent, la de la ciutat i la de la indústria; per tant, no han de tenir una
aparença de palau per fora i de nau per dins. La ciutat sencera ja sembla
una fàbrica gegantina; no n’hi ha, doncs, cap ruptura entre els seus edificis i l’estació. La tasca del funcionalisme ha estat precisament suprimir l’ornamentació i proclamar ben fort l’aspecte industrial de les coses: tan de les
estacions com de les cases. L’única justificació de l’estació monumental era
el caràcter fragmentat de la vella ciutat burgesa, on la classe dirigent n’estalviava sectors a l’economia per gaudir-ne ella sola. La invasió del capitalisme recolzat amb la tecnologia, tot i conservant les separacions, ha donat
a les ciutats un caràcter horrorosament unitari, i per això no calen ja construccions que moderin el xoc i que filtrin la visió de l’aparell tecnològic
entrant com un bòlid a la ciutat. La ciutat és tota ella un vestíbul d’estació
i l’estació és una ciutat en petit. Hom surt del tren i dos nivells més amunt
es troba com a casa, com al barri, enmig de botigues, cinemes, menjar, despatxos, etc. I per quan, escoles, bressoles, gimnasos i ambulatoris, diran
els veïns? En un futur no gaire llunyà serà així.
Miquel Amorós

18. Tram (pa’l) Baix: el cavall de ferro de l’especulació
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Acció a la Cambra de la Propietat durant la manifestació «Stop Especulació», l'1
d'abril de 2000 (Contra-Infos)
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INTRODUCCIÓ

L’any 1971 l’alcalde franquista Porcioles tanca l’última línia de tramvia a
Barcelona, fent un pas més en la definició d’un model de mobilitat urbana
centrat en el trànsit rodat i el metro. A finals del segle XX, reapareix la idea
de recuperar el tramvia com a transport col·lectiu: el tàndem format per les
administracions i la unió temporal d’empreses que desenvolupa el projecte presenten aquest enginy com l’alternativa més adient per connectar els
municipis del Baix Llobregat i la zona del Besós amb Barcelona. La construcció del Trambaix i el Trambesós s’acompanyarà d’una intensa campanya propagandística basada en el discurs de la mobilitat sostenible. Es vol
crear la idea que el tramvia és una necessitat òbvia per a una àrea metropolitana que camina cap a una major consciència ecològica, que vol ser
cívica, moderna i europea.
Tot i el desplegament de mitjans per convèncer la població de les bondats del Trambaix, no s’ha soterrat l’oposició a un projecte que és injustificable des de la lògica de la mobilitat, per vàries raons:
1) les poblacions del Baix Llobregat han demanat històricament el perllongament del metro, una xarxa de comunicacions més ràpida i
àmplia;
2) el Trambaix circula per trajectes coberts per línies d’autobusos;
3) no millora la comunicació entre les poblacions del Baix Llobregat;
4) no passa pels municipis del Baix més aïllats de Barcelona;
5) presentat com una alternativa sostenible, no només circula sobre
una catifa de gespa, sinó que ni tan sols pren terreny als automòbils
i tendeix a escatimar l’espai i la prioritat de pas a vianants i ciclistes.
El per què d’aquest meravellós tramvia que ningú ha demanat cal buscar-lo per vies molt llunyanes al concepte de mobilitat. Les raons estan
estretament lligades amb l’etapa especulativa més gran que ha viscut l’àrea
metropolitana de Barcelona des dels Jocs Olímpics, i que es desenvolupa
sota el fil musical del Fòrum 2004. El projecte Trambaix només s’explica
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com a punta de llança d’un procés especulatiu al Baix Llobregat, consensuat per ajuntaments, Generalitat, empreses immobiliàries i constructores
d’infraestructures. Paral·lelament, constitueix un pas decisiu en el camí
per la privatització gradual del transport púbic col·lectiu, que fins al
moment depenia en gran mesura de les administracions. Com veurem, no
existeix una línia que limiti l’antiga gestió pública del territori i el transport
de les noves concepcions de gestió privada: els gestors de l’espai metropolità tenen un peu a cada banda i estenen la seva capacitat d’influència i
de benefici en la totalitat d’un complex entramat.

HISTÒRIA D’UN

TRAMVIA IMPOSAT

El 1984 es desestima la connexió del Baix Llobregat amb Barcelona mitjançant el metro. Posteriorment, diferents alcaldes de la comarca, entre els
quals destaca l’antic batlle d’Esplugues, Antoni Pérez Garzón, es comencen
a posicionar a favor del que anomenen «metro lleuger», és a dir, el tramvia.
El 1991 l’EMT (Entitat Metropolitana del Transport) i l’Ajuntament de Barcelona encarreguen un estudi sobre la implantació del metro lleuger a l’agència Barcelona Regional, societat anònima formada per entitats i empreses del sector públic presidida per l’actual arquitecte en cap de
l’Ajuntament de Barcelona, José Antonio Acebillo. Arran d’aquest estudi
apareixen diferents empreses interessades que avalen tècnicament i econòmica el projecte, des de l’empresa municipal TMB a companyies privades
d’autobusos, multinacionals del ram ferroviari i empreses constructores.
De 1992 a 1996 el procés d’implantació s’atura degut a divergències
entre la Generalitat i l’Ajuntament. Tot i que encara no hi ha acord entre les
dues administracions, el 1997 es fa una prova pilot, una mena d’aparador
del que serà el futur Trambaix i que consisteix, curiosament, en un tram que
circula per la Diagonal connectant el centre comercial Illa Diagonal amb El
Corte Inglés. S’inicia una campanya de màrqueting on els ciutadans poden
viatjar en diferents models de tramvia de les empreses que posteriorment
concursaran per obtenir la concessió (Alstom, Siemens i AdTranz, tot i que
finalment només les dues primeres exposen els seus models). En aquesta
fireta pro tramvia hi participen TMB i, per descomptat, les administracions
locals representades per Joan Clos i els alcaldes d’Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Feliu i Sant Just Desvern. Mentrestant la Generalitat es resisteix a
fer una inversió en una infraestructura fora del seu control directe i s’oposa al tramvia. Com a solució planteja la creació d’un carril bus i el reforç de
les línies d’autobusos per millorar el servei de transport cap al Baix Llobregat mentre no arriba la L121. Conforme avança aquesta fase d’incertesa la
majoria d’alcaldes del Baix Llobregat juguen un paper decisiu reivindicant
el tramvia com una necessitat inqüestionable per a la comarca.
El 1997 es crea l’ATM, Autoritat del Transport Metropolità, un consorci
integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’EMT, que s’enca-
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rregarà de coordinar i planificar les infraestructures del transport públic
metropolità. Serà a partir d’aquest moment en què es produirà l’acord
entre totes les administracions per avançar en el projecte del Trambaix.
El 1999 l’ATM torna a encarregar l’elaboració d’un avantprojecte a l’empresa Barcelona Regional; al mateix temps, convoca un concurs internacional
al qual acudeixen empreses de construcció, de subministrament de material
mòbil (tramvies i ferrocarrils), de seguretat, de transports, i entitats financeres disposades a gestionar l’aspecte econòmic de l’operació. Segons l’arquitecte Oriol Bohigas, les grans indústries ferroviàries són les entitats determinants en pressionar per la construcció de tramvies a escala internacional, ja
que darrerament estan elaborant nous models de tramvies aplicant els avenços tecnològics de les noves generacions de trens d’alta velocitat. D’aquesta
manera es multiplica la reintroducció de tramvies a moltes metròpolis europees com Milà, Lió, Estrasburg, París, Montpeller, Dublín, València, Bilbao...
Segons aquest arquitecte de renom, «és curiós que a totes les ciutats on es torna a parlar de tramvies apareixen sempre dues multinacionals que ofereixen
els arguments més peregrins i inclús els dicteris urbanístics més disbaratats,
sovint esquitxats de demagògia consumista» (El País, 8/9/2001).
La concessió del Trambaix girava principalment entre les multinacionals
Alstom i Siemens. Després que el Govern central atorgués els principals subministraments de l’AVE a Siemens era d’esperar que el Trambaix anés a parar
a les mans d’Alstom. Per una banda, la Generalitat volia recompensar aquesta multinacional que té una planta instal·lada a Santa Perpètua de la Moguda
i a la que constantment agraeix que no deslocalitzi. Per l’altra, l’Ajuntament
de Barcelona, governat pel PSC, estava pràcticament obligat a actuar en favor
d’una companyia amb la que manté estrets vincles i la qual no ha dubtat en
mobilitzar en més d’una ocasió els seus treballadors, a través del sindicat
majoritari UGT, com a forma de pressió per a obtenir concessions de les
administracions2. Un cop més, observem com la construcció d’infraestructures multimilionàries són projectades, en gran mesura, per a què la indústria
col·loqui els seus productes i no pas pel que anomenen «interès general»3.
D’aquesta manera, el simulacre de concurs públic convocat per l’ATM recau
en una Unió Temporal d’Empreses (UTE) integrada —a part d’Alstom— per
FCC, Acciona-Necso i Comsa, pesos pesants en la construcció d’infraestructures tipus AVE, Jocs Olímpics del 92, Fòrum 2004... També trobem les
empreses privades d’autobusos Soler i Sauret i Sarbús, a les que calia compensar per les previsibles pèrdues que pot ocasionar el tramvia que circularà per línies fins al moment cobertes pels seus vehicles. Finalment, aquest
consorci l’integren Banc Sabadell i Societé Générale que han aportat la
cobertura financera del projecte. Uns mesos més tard, aquesta UTE es constitueix oficialment sota el nom de Trammet SA, i amb el temps realitza diferents subcontractes a empreses com Indra que ha subministrat el sistema de
venda i control de bitllets.
Dins d’aquest període de concessions val la pena esmentar el paper que
juguen dos personatges concrets com són Albert Vilalta i Carmen Sanmi-
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guel i Ruibal, i que ens serveixen per veure l’estreta comunitat d’interessos
dels gestors públics-privats.
Albert Vilalta va ser president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 1983 i 1991, posteriorment va ocupar alts càrrecs a la Generalitat i des del Govern central intervé en el procés de privatització de Renfe. L’abril del 2000, moment de la concessió definitiva del projecte
Trambaix, el nostre amic era secretari d’Estat d’Infraestructures al govern
del PP; el 6 de maig del mateix any es feia públic el seu cessament i cinc
mesos més tard es fundava oficialment la UTE Trammet amb ell com a president (El Triangle, 18/2/2002). Albert Vilalta és, a més a més, president del
World Trade Center Almeda Park i representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Mesa d’Infraestructures de la Mobilitat de Catalunya4.
Per la seva banda, Carmen Sanmiguel i Ruibal, que havia estat presidenta de TMB, de la Societat Municipal d’Aparcaments, de la Comissió de
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i membre del Consell d’Administració de Barcelona Regional, recentment ha fet el salt com a delegada
territorial a Barcelona del Govern de la Generalitat. Sanmiguel va aparèixer a les portades dels diaris per concedir el permís d’obres de la construcció del Trambaix abans que Trammet presentés el projecte d’execució
i el calendari d’obres definitiu (El Mundo, 18/10/2001).
L’inici de les obres per construir el traçat va ser com a mínim precipitat
amb un gran nombre de carrers aixecats i l’expropiació de cases, mentre
ajuntaments i empreses encara discutien el traçat definitiu.

EL TRAMBAIX,

UN PAS MÉS EN LA PRIVATITZACIÓ

DEL TRANSPORT PÚBLIC

És rellevant que des de la seva creació, l’ATM dediqui tots els seus esforços a
elaborar el Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010, que es caracteritza per avançar en un model centrat en les concessions a empreses privades, perquè desenvolupin i explotin les noves línies de transport col·lectiu.
El Trambaix ha estat un primer pas en aquest procés. La UTE Trammet, com
a consorci privat, ha fet un negoci rodó: rep l’explotació del Trambaix durant
25 anys, i l’elevat preu que hauria de tenir el bitllet del nou tramvia es reparteix en l’increment global de la tarifa integrada de tot el transport metropolità. I no només això, Trammet guanya en la construcció del projecte i en cas
que l’explotació sigui deficitària continua obtenint beneficis, doncs la Generalitat és l’avalador del projecte i ha de respondre econòmicament.
Des d’un principi les plataformes que s’oposen al Trambaix denuncien
que la seva implantació implicarà una reducció del servei d’autobusos de
TMB. Els alcaldes neguen rotundament aquesta realitat, però uns mesos
abans de la inauguració del Trambaix l’ATM retira 500 milions de pessetes
d’inversió a TMB, que es destinaran al tramvia. I, tot i que es manté el nombre de vehicles destinats a aquestes línies, TMB anuncia que els vehicles i
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les línies existents conviuran amb el tramvia durant dos mesos i posteriorment es revisarà si són realment necessàries. Davant aquesta situació,
l’ATM no permetrà que el tramvia circuli buit i sacrificarà els autobusos que
calgui. Veiem, doncs, que el sector públic dirigit per l’Ajuntament de Barcelona està disposat a disminuir l’entrada d’ingressos a TMB perquè el
tramvia vagi ple i doni una sensació d’èxit totalment falsejada.

EL TRAMBAIX

FALCA D ’ ENTRADA D ’ UNA REESTRUCTURACIÓ URBANA

¿Per què han coincidit tants interessos en implantar un mitjà de transport guiat
de superfície, que precisa d’una gran quantitat d’espai físic i un important
esforç de reordenació urbana? L’única resposta lògica —a part de les influents
empreses interessades en col·locar la seva tecnologia punta en metros lleugers— és que existeixen empreses immobiliàries interessades en les requalificacions urbanístiques, la disponibilitat de sòl i la revalorització que aporta la
construcció del tramvia. Així, la implantació d’un transport anomenat «públic»
ha legitimat actuacions urbanístiques i ha permès reestructurar unes ciutats on
la distribució de sòl obliga a fer malabarismes per seguir donant rendiment a
la política de l’asfalt i el totxo. Els ajuntaments precursors del tramvia han
aconseguit fer les reordenacions que es planificaven en molts casos des dels
80, i sovint han justificat el Trambaix com un element que ordena el territori i
«posa maques» les zones més degradades del municipi.
En el cas d’Esplugues feia temps que el consistori parlava de la segona
gran transformació de la ciutat. Recentment, aquesta ha anat plasmant amb
una ordenació urbanística autoritària, ampliant voreres, realitzant polèmiques expropiacions i atorgant permisos d’obres a projectes d’immobiliàries
i centres comercials que no només coincidien a la perfecció amb plans urbanístics de l’Ajuntament, sinó que també estaven alienats amb el pas d’un
tramvia que encara no estava aprovat.
Per aquells que no estem dins de l’entramat públic-privat se’ns fa difícil esbrinar des de quan s’estava gestant la reordenació que empeny el
Trambaix. Malgrat tot, observem com fa més de 10 anys que diferents
constructores es posicionen a banda i banda de l’esperat cavall de ferro.
Uns anys després, quan els plans urbanístics i les requalificacions corresponents eren aprovades, aquestes promotores han desenvolupat projectes com la Diagonal d’Or, les construccions de Promociones Ruve, SA o
d’Iberhogar, a part de l’esperat Pla Caufec. Al mateix temps han proliferat
centres comercials de primera classe com Caprabo o Champion i, a Cornellà, l’Eroski.
També es pot constatar que no només s’han beneficiat d’aquesta reordenació les immobiliàries vinculades a l’Administració local. Per exemple,
l’arquitecte Miquel Roa, membre destacat de Ciutadans pel Canvi i un dels
primers defensors del tramvia, ha dissenyat moltes promocions a banda i
banda del Trambaix7.
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Promociones
Ruve

Iberhogar

Sacresa

Tram (pa’l) Baix: el cavall de ferro de l’especulació
VINCULACIÓ AMB EL TRAMBAIX

Desenvolupa promocions a banda i banda del tramvia a Esplugues, Cornellà i Sant Feliu. Altres terrenys de la seva propietat han
estat expropiats per les obres del Trambaix. Existeix una relació
directa entre aquesta promotora i Antoni Pérez Garzón, exalcalde
d’Esplugues que va deixar el càrrec acusat de prevaricació; a més,
recordem que Pérez fou l’alcalde pioner en reivindicar un metro
lleuger al Baix Llobregat5.
Ha edificat a peu de tramvia a Esplugues i Cornellà. Per exemple,
als terrenys de les casetes Pons (Esplugues) va enderrocar diverses
finques catalogades com a patrimoni per l’Administració d’Antoni
Pérez Garzón. En el procés per aconseguir que la Generalitat descatalogui les casetes intervé l’Ajuntament d’Esplugues i l’arquitecte Miquel Roa6.

Construeix hàbitats integrals connectats amb el tramvia com la
Diagonal d’Or, promoció d’habitatges d’alt estànding (Esplugues
de Llobregat); o el Pla Caufec/Porta Barcelona, polèmic macroprojecte (al límit d’Esplugues amb l’Hospitalet i que arriba fins a
Collserola) que inclou habitatges, centres comercials, oficines,
espais d’oci… actualment aturat per un contenciós interposat per
l’Associació de Veïns.
Sacresa és la promotora propietària de l’Illa Diagonal, on es va
realitzar la prova pilot del Trambaix.

Aquesta dinàmica especulativa es multiplica durant tot el recorregut del
tramvia i s’imposen a gran escala els projectes immobiliaris que els promotors defineixen com a «hàbitats integrals»: complexos d’edificacions
d’alt estànding que inclouen habitatges, oficines, centres comercials,
espais d’oci i botigues cares.
A més de la vessant purament residencial i administrativa, la idea és articular un perllongament de la Diagonal on també es construeixen hotels o
oficines per a transnacionals. Progressivament es connecten zones que
empresaris i entramats especulatius feia anys tenien entre mans, com la
zona industrial-terciària entre Esplugues, Cornellà i Sant Joan Despí, o la
zona de TV3. A part, ja pensen en les ramificacions del Trambaix cap al
World Trade Center de Cornellà i els futurs emplaçaments dels complexos
especulatius del RCD Espanyol i FC Barcelona.
De cara a la població, les administracions locals han remarcat que en un
moment de retrocés industrial a la comarca, la transformació urbanística
lligada al Trambaix dinamitza l’economia dels municipis. Així la modernitat contaminant del tramvia ha de ser assumida per la població, igual que
la revalorització del preu de l’habitatge que ja estava pels núvols. En cas
contrari, més val anar fent les maletes.
El que es pretén és crear una il·lusió consumista, la nova joguina s’entén com la portadora d’una nova personalitat ciutadana8. La conseqüència
és l’establiment d’un eix que travessa els barris amb expositors i cafeteries
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de disseny. De moment, els primers nouvinguts disfruten del confort i la
tranquil·litat del seu hàbitat integral, mentre altres sectors de la població
miren des de l’altre cantó de l’aparador i reculen per anar a comprar als,
també nous, hipermercats de segona i tercera classe que han instal·lat barri
endins, lluny de la vista del tramvia.
Els danys col·laterals del Trambaix ja estan pràcticament esborrats de
l’escenari urbà: cases enderrocades i famílies desnonades, petits comerços
tancats, geriàtrics que es queden sense pati, empreses i tallers familiars traslladats, un agrupament escolta sense local, un hort esquinçat, un hospital
sense arribada d’urgències, un centre social mossegat, patrimoni històric
menystingut, etc. En pocs anys hem vist com exterminaven els punts foscos
entre municipis que els polítics consideraven que només portaven problemes, conflictes i sobretot mala imatge, espais fronterers que cap municipi
ha volgut dignificar i dels que ara tots volen treure suc. És paradigmàtic que
mentre l’Ajuntament d’Esplugues concedeix llicències per obrir un Caprabo, 50 m més enllà les parets del mercat municipal caiguin a pedaços.
Seguint la via del Trambaix cap a Cornellà veiem com els edificis de la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat, Siemens o Alstom es veuen
millor que mai. A qui dóna vida el Trambaix?
La realitat, però, és més complexa i aquells particulars que han sobreviscut a l’operació Trambaix ja no pensen si és maco o no, sinó quan val ara
el seu pis sobrevalorat, perquè un il·luminat va situar una parada davant la
porta de casa seva.

OPOSICIONS

AL

TRAMBAIX

Quan es coneix l’aprovació del projecte sorgeixen a Esplugues, Sant Joan
Despí, Sant Feliu i Sant Just unes plataformes ciutadanes que es plantegen
recuperar la vella reivindicació d’un metro que uneixi el Baix Llobregat amb
Barcelona. El seu discurs centra la crítica al tramvia com a mitjà de transport
de qualitat en comparació amb el metro, per tant, qüestionen el seu cost de
realització —que constituirà una nova barrera arquitectònica—, la perillositat, rapidesa i contaminació acústica, la capacitat de viatgers, la no viabilitat
del traçat amb el trànsit rodat. En cap cas trobem una anàlisi que destapi les
intencions del capital privat i les administracions d’articular una reestructuració urbana que, com apuntàvem, té clares conseqüències socials.
Observem que la reivindicació, tot i que ha estat més que molesta als
ajuntaments, ha pretès obrir un debat entorn la mobilitat (metro sí, tramvia
no), una crítica que les administracions han resolt prometent la futura arribada de la L12 i una possible connexió d’aquesta amb la línia 9 del metro9.
No seria just desestimar l’esforç que han desenvolupat i desenvolupen
aquests col·lectius, capaços de generar una mobilització que feia anys que
no es produïa a la comarca, tot creant una coordinació estreta entre plataformes. També han implicat una forma d’agregació social que, en principi,
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se situava en un espai paral·lel als partits polítics, sindicats i associacions
de veïns. Aquest fet ha preocupat tant al PSC com als partits de l’oposició:
els primers han intentat deslegitimar les plataformes, i els segons absorbir
una inèrcia d’expressió política que cada dia sembla més escassa i es revela com una possibilitat de legitimar el model de representació electoral i
els processos de participació ciutadana que plantegen algunes formacions
polítiques. Els límits de la reivindicació s’han vist condicionats, com en
molts altres casos, per una realitat generalitzada en què la concepció del
ciutadà va cada cop més lligada a la idea del client (aquell que rep els serveis dels gestors públics-privats). Així, en el millor dels casos, s’espera
influir en les decisions que han pres els «representants democràtics» i els
«experts» quan aquestes no es consideren justes o raonables. Veiem, per
tant, que cada dia és més complicat desenvolupar un discurs crític i de confrontació amb el model imperant que pretengui arribar a l’entorn social.
En relació a aquests límits en la socialització del conflicte, val la pena
pensar com es van produir els processos d’expropiació forçosa del Trambaix, que afectaven especialment a persones que habitaven en zones condemnades per ajuntaments i propietaris a la degradació. En aquests casos
no va fructificar cap tipus d’acció conjunta, ni tan sols per negociar amb
l’Ajuntament que canalitzava el procés, mentre sospitosos advocats trucaven a la porta dels afectats oferint-se com a assessors en les negociacions.
El conflicte va quedar, doncs, soterrat als despatxos i les compensacions
van ser certament miserables.
Tornant a la dimensió del discurs que van generar les plataformes, s’ha
produït un enfrontament des de la idea de l’interès general on administracions i plataformes han contraposat la seva bateria de raons a favor i en contra del tramvia amb arguments que podien semblar intercanviables i que
giraven entorn el progrés, la sostenibilitat o el transport públic. L’amalgama
d’interessos públics-privats ha generat una curiosa estratègia per generar
opinió i contraposició a les plataformes ciutadanes promovent la misteriosa PTP (Plataforma pel Transport Públic), una associació presidida per Pau
Noy (membre d’IC-V) que a part de les subvencions de les administracions,
rep directament de Trammet el 5% del seu pressupost anual. Aquesta organització ha distribuït milers de revistes a tot color on apareixien articles en
defensa del Trambaix amb un estil de maquetació i continguts gairebé idèntics als fulletons de propaganda de Trammet. És un cas a tenir en compte ja
que, des del discurs de l’interès general i la mobilitat sostenible, la PTP no
només ha venut la idea del tramvia com una eina de progrés —situant les
mobilitzacions socials com a reaccionàries—, sinó que, per exemple, en
algunes vagues d’autobusos ha acusat públicament als treballadors que
incomplien els serveis mínims d’atacar els interessos de la població.

Tram (pa’l) Baix: el cavall de ferro de l’especulació
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ESPONTÀNIES , INTENTS D ’ OPOSICIÓ

I OPOSICIONS INEXISTENTS

Les plataformes no han estat l’única oposició al Trambaix. Mentre duraven
les obres, a peu de carrer s’han sentit crítiques generalitzades pels col·lapses circulatoris, per la impracticabilitat dels carrers pels vianants, així com
pels múltiples accidents i lesions que han causat els treballs de construcció. Conforme s’han iniciat els períodes de prova dels tramvies la indignació s’ha estès, ja que la gent ha començat a experimentar la perillositat d’aquest artefacte circulant entre la xarxa viària, el seu impacte acústic i
multitud de desavantatges que apuntaven les plataformes i que s’han
demostrat amb escreix10.
Malgrat tot, el que s’ha trobat a faltar —o alguns hem trobat a faltar— ha
estat un discurs i una pràctica de confrontació directa amb aquest nou cavall
de ferro del capital i dels gestors públics-privats, alguna expressió que desemmascarés els interessos que acompanyen al Trambaix. Segurament el que
ha passat és que és molt difícil transcendir a una crítica més enllà del tramvia,
sense quedar-te en la soledat més extrema. Des del sindicat CGT es va intentar iniciar una campanya informativa sobre les implicacions del Trambaix en
la privatització del transport públic, però no va rebre la resposta social que
esperaven. També és significatiu que el Trambaix hagi expropiat part d’un
hort i d’un pati de dos centres socials okupats amb un cost públic i mediàtic
certament baix. En el cas de Kan Kadena (Esplugues de Llobregat), es va fer
una resistència física al desnonament d’alguns m2 d’hort i també es va fer un
intent de parlar de quelcom més que del tema de la mobilitat. Tot va quedar
en un intent que es va dissoldre mentre les obres seguien avançant.
Segurament també hi ha hagut diferents expressions espontànies i nocturnes de rebuig, però o no han estat prou efectives o simplement s’han
dissolt a la llum del dia.
Ingrid i Ralph Ahrensburg
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Notes

1. Ampliació de la línia de FGC que sí està directament controlada per la Generalitat.
2. El 6 de març de 2004, en plena campanya electoral, Josep Montilla, acompanyat del
secretari general d’UGT, José Álvarez, fa un acte electoral a la fàbrica d’Alstom. L’acte
acaba amb la imatge de Montilla conduint un tramvia.
3. Alstom ha redirigit en els últims quatre anys la seva política de vendes que se centrava
en exportacions a l’estranger (70%), actualment se centra en l’obtenció de concessions de les administracions públiques (60% de les vendes).
4. Organisme integrat per organitzacions empresarials, administracions públiques, sindicats, etc., encarregat de planificar les infraestructures de transport, telecomunicacions i logística d’aquí a l’any 2025.
5. Demagogia Songs, Esplugues una ciutat per viure-la…, Esplugues de Llobregat, 2002.
6. Ibíd.
7. Miquel Roa intervé al Pla Caufec-Porta Barcelona, a Iberhogar-casetes Pons, a l’hotel
de 4 estrelles i a l’edifici d’Oficines Bayer (Sant Joan Despí), a més de ser arquitecte
d’algunes obres de Ruve (Sant Feliu). Es va presentar a les llistes del PSC a les darreres
eleccions a la Generalitat.
8. L’objectiu estètic està obertament justificat en les revistes de propaganda de Trammet:
«El disseny del tramvia genera un impacte visual positiu que augmenta la sensació de
confortabilitat de veïns i usuaris».
9. Tal com diu la plataforma Volem el Metro d’Esplugues, de moment tot això és ciència ficció, doncs al ja mencionat PDI 2001-2010 cap d’aquests dos projectes està especificat.
10. 18 accidents fins el 30 de març; també s’han vist pintades i manifestacions contra l’impacte acústic dels combois.

Mapa de la Porta Sud
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La Barcelona logística necessita connectats el port i l’aeroport, integrada la
Fira (saltant Montjuïc) i garantida la intermodalitat perquè, com diu el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, «la competitivitat dels ports
i aeroports es guanya en terra, no en el mar o en l’aire». Només per aquesta raó l’Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya en número d’habitants,
s’ha convertit en la segona en inversió. Però no tota la ciutat. Només una
part. La que ocupa el Districte Econòmic Gran Via (DEGV) que, en la seva
gran part, està ubicada en el seu terme municipal.
Serà la tercera operació més rellevant de Catalunya en sostre edificable
(1.500.000 m2) després del 22@ (3.100.000 m2) i del Centre Direccional
de Cerdanyola (2.100.000 m 2), i generarà entre 30.000 i 40.000 llocs de
treball. La inversió prevista ronda els 1.800 milions d’euros, la major del
país després de la del Fòrum de les Cultures de 2004; i de la vocació de
l’espai, que concentrarà una inusual quantitat d’actors i interessos econòmics, donaran fe el (de moment) segon hotel més alt de Barcelona, la (de
moment) ciutat judicial més gran del món, el (de moment) segon recinte
firal més gran d’Europa i una de les (de moment) places més grans de Barcelona. De donar forma a aquesta monumentalitat, per garantir que la zona
s’identifiqui fàcilment com a peça d’una de les capitals globals, s’encarreguen alguns dels arquitectes estrella a nivell mundial.
Aquests artefactes urbans creixen al marge de les ciutats on s’instal·len,
però les desactiven progressivament. En el cas de l’Hospitalet promouen
clarament els canvis que permetran, en un futur no gaire llunyà, que no
hagi diferències, ni de cos ni d’ànima, entre la primera i la segona ciutat de
Catalunya que quedarà integrada així, d’una manera «natural», dins de la
gran metròpoli global.
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DEGV-l’Hospitalet, la gestació d’un nou pol
econòmic de desenvolupament

Quan les diferents administracions van apostar per transformar bona part
del Baix Llobregat en un «hub (centre) logístic d’àmbit supraregional», via
Pla Delta, van decidir el futur d’aquesta zona, i Gran Via Sud i el polígon
Pedrosa (nom dels dos sectors del polígon industrial abans de ser rebatejats
conjuntament com DEGV) van començar a projectar-se com l’«espina dorsal» de les infraestructures del Llobregat. El triangle Gran Via-Ronda litoralPasseig de la Zona Franca era un espai cèntric de l’àrea metropolitana, relativament gran, infrautilitzat i barat, però incomunicat, aspecte que es va
solucionar el 2001 quan la Generalitat va treure a concurs la línia 9 del
metro i es va aprovar el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 de l’Autoritat del Transport Metropolità, ATM. Aquestes iniciatives faran arribar al
districte una nova estació dels Ferrocarrils Catalans de la Generalitat, tres
estacions de la nova línia 9 (de fet, la línia que connecta els nusos neuràlgics de la Barcelona logística amb la resta de la ciutat) i una de la línia 2.
D’altra banda, el gener de 2002 la Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet van crear el Consorci per a la transformació de la Gran Via; i, en
quant a la darrera peça fonamental per la connectivitat, l’AVE, el Ministeri
de Foment, la Generalitat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els
ajuntaments de Sant Boi, El Prat, l’Hospitalet i Cornellà van firmar finalment el 2003 un protocol de cooperació.
En quant als promotors, segons l’alcalde de l’Hospitalet, C. Corbacho,
la magnitud de la superfície per urbanitzar, el caràcter fragmentari de la
propietat del sòl i l’escassetat de recursos econòmics van obligar a dissenyar un model diferent per cada un dels sectors del DEGV: en el cas de
Gran Via Sud la iniciativa pública va jugar un paper «catalitzador de la iniciativa privada», i en el cas de Pedrosa (on el propietari majoritari era l’Institut Català del Sòl) fou necessària la cooperació entre les administracions.
El resultat final és que, com a la resta de les operacions de la gran Barcelona, costa diferenciar els interessos dels actors públics i privats que, a
més, intervenen paral·lelament en la resta dels projectes vitals per l’àrea
logística. Així passa amb la Cambra de Comerç de Barcelona, l’òrgan
empresarial per excel·lència, present a la Fira, el port i el Parc de Negocis
de Viladecans; o amb el Consorci Zona Franca (CZF) que controla el polígon industrial de Zona Franca i el seu Parc Logístic, a més d’organitzar un
saló internacional específic i haver fundat l’associació Barcelona Centre
Logístic (BCL) que agrupa totes les institucions i empreses amb interessos
en el sector (http://www.bcncl.es/es/actividades/asociados.html).
El CZF mereix especial atenció com un dels agents presents en el DEGV
més significatius ja que, com a organisme públic de promoció econòmica,
està format per l’Ajuntament de Barcelona, el Govern central, la Cambra de
Comerç, Foment Nacional del Treball, Renfe i el port, i les seves àrees de
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negoci són, precisament, aquelles sobre les que s’assenta el sistema que
està destru-constru-int Barcelona en general i aquesta zona en particular:
la logística, la inversió immobiliària, les noves tecnologies i les fires.
Fira 2000, la societat constituïda per gestionar les obres d’ampliació de la
Fira, i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) són els altres dos actors a
tenir en compte, i exponents últims de la confusió públic/privat. Fira 2000
està formada pels ajuntaments de Barcelona i de l’Hospitalet, la Mancomunitat de municipis de l’àrea metropolitana, la Generalitat, la mateixa Fira i la
Cambra de Comerç. Jordi Oliveras va abandonar el càrrec de president de Fira
2000 per ser director general del Fòrum 2004. Abans havia estat director de
la Cambra de Comerç, i encara abans gerent de l’UPC. Per sobre d’Oliveras al
Fòrum hi ha Jaume Pagès, exrector de l’UPC. Al seu torn, el Centre de Política del Sòl i Valoracions de l’UPC, que ha realitzat l’estudi de viabilitat del
DEGV, és ubicat en un dels edificis Nexus construïts pel Consorci Zona Franca perquè aquesta universitat pugui prestar a les seves empreses els serveis de
«transferència de tecnologia, formació continuada, cooperació educativa i
inserció laboral». La UPC està implicada, a més, en altres projectes com la Ciutat Aeroportuària i el Parc Mediterrani de Tecnologia a Castelldefels.
Respecte als projectes urbanístics concrets, i per ordre d’aparició, entrant
a Barcelona la primera peça que trobem, immediatament després de l’Hospital de Bellvitge, és l’hotel Porta Llobregat, de la cadena Hesperia. Dissenyat
per l’arquitecte Richard Rogers, ocuparà 32.000 m2 i tindrà 105 m d’alçada
repartits en 29 plantes. Serà el segon més alt de l’àrea metropolitana i aspira
a ser la porta d’entrada a la seva capital. A banda d’un palau de congressos
propi i d’altres serveis, l’element distintiu serà una gran cúpula vidriada amb
un restaurant mirador circular. La concentració de la inversió hotelera en
aquesta zona (10 hotels, la majoria de 4 i 5 estrelles, d’aquí al 2010) és un dels
aspectes que millor permeten fer-se una idea de la seva rellevància.
Ikea i el centre comercial Gran Via-2 ocupen aproximadament 170.828
m2. Deixant de banda el gegant Ikea, el centre comercial està promocionat
per la Societat General Immobiliària d’Espanya (SGIE), Carrefour i Filmax,
i ha suposat una inversió de 150 milions d’euros. Segons els càlculs dels
inversors, 1.250.000 persones poden arribar al Gran Via-2 en 10 minuts.
Darrera del centre comercial Gran Via-2 es durà a terme l’«ampliació de
l’ampliació» de la Fira, que continua dient-se Montjuïc-2 per no perdre expositors, i que inclourà sis pavellons, auditoris per a 3.000 persones, quatre
hectàrees de zona verda i 21.000 m2 per serveis. Els 470 milions d’euros que
costa Fira-2 seran assumits gairebé en la seva totalitat per la Generalitat, i 70
milions d’euros es reserven pel sistema de transport que connecti els recintes a ambdues bandes de la muntanya de Montjuïc, ja que sense aquesta connexió, de fet, no es podria parlar del segon recinte firal més gran d’Europa.
Aquesta nova zona d’exhibició dissenyada per l’arquitecte japonès Toyo Ito
tindrà almenys tres entrades interconnectades: una per l’Hospitalet, una pel
passeig de la Zona Franca i la principal per la Gran Via, on s’ubicaran dues
«torres bessones» que, amb tota probabilitat, constituiran un dels símbols
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del DEGV. Les torres tindran 114 m d’alçada i 28 pisos, i albergaran un altre
hotel de luxe, oficines i centres i instal·lacions comercials. L’arquitecte, conscient de la necessitat de facilitar i gestionar el moviment en un espai que
combina vàries façanes, edificis i zones d’activitat, l’organitza a través d’una
enorme i serpentejant passarel·la que comunica tots els elements, a més de
posar els mateixos pavellons en moviment en donar-los «formes orgàniques»
i utilitzar la natura amb la mateixa intenció (fonts, dunes artificials, etc.). La
pròpia arquitectura, segons les seves paraules, «expressa visualment el moviment d’objectes, gent, informació i natura».
Just al costat de Fira-2, el Consorci Zona Franca ha promogut, en els
antics terrenys de Repsol-Butano, la City Metropolitana, un parc empresarial
on s’invertiran 240 milions d’euros. Els 100.000 m2 de terreny industrial que
establia el PGM es convertiran en 162.000 m2 de sostre que es repartiran
entre una dotzena d’edificis «singulars» on, a més d’oficines, restaurants i un
tercer hotel de luxe, Jean Nouvel construirà un palau de congressos de vidre.
La reforma de la Gran Via, promoguda per la Generalitat i l’Ajuntament de
l’Hospitalet, costarà 86 milions d’euros i convertirà l’actual autovia, al seu pas
per l’Hospitalet, en un passeig de gairebé 3 km. L’UTE formada per Construcciones y Contratas, Copisa i Comapa s’encarregarà de la depressió de 2 km de
carrils centrals i del cobriment de 700 m. El terreny guanyat permetrà construir la plaça Europa, un centre «direccional» de 335.000 m2 de sostre a la confluència del carrer Amadeu Torner amb la Gran Via. Els 52.300.000 euros que
costarà han de generar-los els edificis d’entre 15 i 20 plantes (hotels, oficines
i blocs de pisos) que es construiran en ella.
Finalment, als antics quarters de Lepant s’aixecarà el darrer macroprojecte: la Ciutat Judicial. Aquest complex, dissenyat per David Chipperfield,
tindrà 11 edificis de vidre reflectant d’entre 40 i 72 metres d’alçada i, amb
una inversió de 230 milions d’euros, preveu 200.000 m2 construïts sobre
53.000 m2 de terreny (47.000 de l’Hospitalet). Aquest equipament albergarà els 200 jutjats de l’Hospitalet i de Barcelona i les 18 sales de l’Audiència Provincial de Barcelona, el que significarà 3.500 persones treballant i entre 12.000 i 20.000 usuaris al dia.
A totes les estrelles de l’arquitectura cal afegir el nom de Javier Mariscal
que ha dissenyat un logotip «dinàmic» (no podia ser d’altra manera) per
aquesta zona, completant la missió de «dotar-la de personalitat».

L’H OSPITALET

CIUTAT EMERGENT

L’Hospitalet està en procés de transformació, i les intervencions urbanístiques no només ho fan visible, sinó que l’acceleren i condueixen aquest procés en funció de les necessitats econòmiques de la metròpoli. La classe
social que vol Barcelona convertida en la capital mundial de l’«oci-negoci»
ha obert sucursal al DEGV i li ha concedit un nou paper que oscil·la entre
ser la «Diagonal del sud» o el «22@ del Llobregat».
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Així les coses, l’abans anomenada ciutat sense llei ha patit un rentat de
cara d’última hora en els mitjans de comunicació i s’ha convertit en la penúltima ciutat «emergent», circumstància que l’equip de govern local ha intentat
capitalitzar. De fet, sense competències en promoció econòmica o en urbanisme, ha venut tots els projectes de reforma urbana que afecten la ciutat com
a iniciatives pròpies, i els ha reunit en el denominat Pla estratègic l’Hospitalet 2010, encarregant-se, a més, de procurar la seva acceptació ciutadana. En
el cas del DEGV el presenta com «motor econòmic, dinàmic, generador de
riquesa i de llocs de treball i, al mateix temps, espai per a les persones».

LA GRAN VIA

COM A FONT DE RECURSOS

Darrera de les, en breu, luxoses façanes nord (Trambaix-Can Rigalt) i sud
(DEGV) de l’Hospitalet s’amaguen barris en crisi amb plans comunitaris o
integrals pendents d’implementació per manca de recursos, on es concentren els immigrants i els jubilats més pobres, i on existeixen seriosos conflictes de convivència. Malgrat la publicitat que insisteix en què s’ha superat
un obscur passat de misèria, a la ciutat high tech els principals problemes de
la població eren, fins fa ben poc, la inseguretat, la neteja, l’aparcament i la
immigració (segons sondejos de l‘Ajuntament). De fet, a la mateixa ciutat on
es construeixen centenars d’oficines i varis hotels de luxe, bona part dels
problemes estan relacionats amb l’accés o el manteniment de l’habitatge: la
sortida en massa dels fills del baby-boom, l’infrahabitatge dels immigrants, la
necessitat de rehabilitació i reformes als pisos més vells o la manca de sòl
públic per la construcció d’habitatges de protecció oficial.
Els macroprojectes urbanístics no només no soluciones els dèficits sinó
que els accentuen, provoquen la dualització i incentiven el recanvi poblacional. Es conceben a despatxos aliens a la realitat municipal, que ignoren
interessadament, i es porten a terme a un ritme de vertigen provocant brutals contrasts. Des de l’alcaldia es reconeix tàcitament aquesta situació
quan s’afirma que cal «rendibilitzar» el nou posicionament de la ciutat «en
benefici de la ciutadania»; però, en un gir pervers, es justifica la possible
especulació en relacionar les plusvàlues generades a la zona de Gran Via
amb el finançament dels plans de reforma dels barris més deprimits.
El nou districte i els seus 300.000 llocs de treball doblaran a més la quota
de mercat de l’Hospitalet, per la qual cosa, d’entrada, s’insinua un horitzó de
plena ocupació per a la ciutat. La trampa, no obstant, està en què els nous
llocs de treball estaran relacionats amb els serveis i les noves tecnologies i tindran caràcter qualificat, mentre la ciutat no arriba ni a la meitat de la mitja
relativa de Catalunya en nombre de directius i, sumats aquests als professionals i als tècnics, està set punts per sota de Barcelona. La població està ocupada majoritàriament en els serveis, però la seva estructura professional
actual, inclòs un percentatge d’immigrants que ja supera el 15% a alguns
barris, només cobreix algunes de les necessitats del DEGV. Com assenyala
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convenientment algun text oficial, «l’Hospitalet no només ha de ser atractiva
per la ubicació d’empreses, sinó fonamentalment de persones», ja que «part
important del canvi passa per una millora del poder adquisitiu de la població,
indicador que està associat al grau d’instrucció i al nivell cultural».
D’adequar l’estructura social s’està encarregant, de moment, el mercat
immobiliari ja que la segona ciutat catalana és també la quarta o la cinquena
amb els pisos més cars, el que suposa l’expulsió directa de molta de la seva
gent (a una de les darreres promocions d’habitatge de protecció oficial es van
presentar més de 7.000 sol·licituds per 134 pisos) i l’arribada d’aquells que ja
no poden pagar-se un bon pis a Barcelona. Si l’aposta pels serveis és clara, la
societat dual que precisa també ho és: professionals qualificats a les noves
zones elititzades, mà d’obra immigrant, precària i barata a les més antigues.
Donat que les transformacions urbanístiques van de la mà amb les transformacions al mercat de treball, i segueixen les mateixes pautes de flexibilitat
i mobilitat permanent, es precaritzen fins a tal punt les relacions socials que
converteixen les ciutats en espais hostils, impossibles de cohesionar. En el cas
de l’Hospitalet s’ha assegurat el control social (sense confiar, sembla ser, en
els diners que generi Gran Via), i la ciutat ha passat de tenir 70 policies nacionals a tenir 300 mossos d’esquadra (la comissaria més gran de Catalunya) i
una policia local que sanciona l’incivisme (a més dels megajutjats en tràmit).

LA GRAN VIA

COM A ESPAI URBÀ

Eliminar barreres i guanyar espai urbà és l’altre gran argument utilitzat per
a «convèncer» de la idoneïtat del DEGV; però, en aquest cas, cobrir una
carretera significa enderrocar una barrera física per aixecar una frontera
difusa però contundent. Els centres comercials i les torres bessones de Toyo
Ito taparan les entrades naturals a la zona de negocis i la mantindran raonablement aïllada, controlant així arquitectònicament les fronteres socials.
Que la plaça Europa s’ha dissenyat per què els edificis que es construeixin
en ella paguin el soterrament de la Gran Via, i aquest per millorar el trànsit
per sota (de cotxes) i per sobre (de la gent que compri als centres comercials), i no per la connectivitat ni el benestar dels barris, ho demostren les
queixes d’aquells que hi viuen: als pocs veïns de la façana sud de la Gran Via,
que ja hi van anar a parar reallotjats i que amb l’ampliació de la zona firal queden literalment tancats per ella, la Fira els està sotmetent a un escandalós
mobbing (assetjament telefónic, oferta de compra, carrers tancats, rumors
d’enderrocament, etc.) amb el beneplàcit de l’Ajuntament de la ciutat. A Santa Eulàlia temen que les 6.000 persones que arribaran a les noves àrees residencials de Fembasa i plaça Europa no suposin una ampliació proporcional
dels equipaments. Temen, a més, que la gran zona verda a la qual podrien
accedir fàcilment amb el cobriment de la Gran Via es sacrifiqui per habilitar
l’entrada a la Fira des de l’Hospitalet, i que el parc públic previst es converteixi finalment en un jardí d’ús privat. De la mateixa manera, i encara que teò-
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ricament la nova avinguda permetrà comunicar Santa Eulàlia i Gornal, aquest
últim és un dels barris històricament més pobres i conflictius, per la qual cosa
no sembla que la integració urbana i la social hagin de córrer en paral·lel.
A més, tant en el cas de la plaça Europa com en el de la «Manhattan judicial» s’ha denunciat la sobreedificació. De fet, en el primer cas, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va ajornar en un primer moment la modificació parcial del PGM fins que l’Ajuntament de l’Hospitalet incorporés al
projecte coses bàsiques com informes d’Ensenyament o de Cultura, a més
de recordar-li que havia de consignar a la part normativa que el 20% de
l’habitatge seria públic, i que havia col·locat 60 habitatges per hectàrea,
quan el límit estava en 50. Per la seva part, 750 famílies afectades per la
Ciutat Judicial han posat un contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en entendre que supera en 40.000 m2 l’edificabilitat permesa pel PGM. Encara que aquest conflicte ha estat convenientment vedat als mitjans de comunicació, amb les primeres queixes l’Ajuntament de l’Hospitalet va oferir, generosament —per reduir l’alçada del
conjunt— un terreny que estava reservat per a un geriàtric.
El DEGV no beneficia de cap de les maneres l’Hospitalet. Ben al contrari, transforma l’espai, segons un nou model de ciutat d’ús i de pas imposat
per l’ordre econòmic, i del qual la passarel·la que Toyo Ito està construint a
la Fira constitueix un element referencial. El DEGV és, per ell mateix, una
ciutat-passarel·la on tots els elements estan pensats per a una població flotant que, bàsicament, es mou: per places que ja no són llocs de trobada sinó
bulevards o centres direccionals, per espais per l’intercanvi mercantil (centres comercials o pavellons d’exposició), per hotels/no-llocs o per milers
d’oficines públiques o privades on la vida produeix. L’entorn de Gran Via
no és un espai urbà guanyat per a l’Hospitalet, sinó perdut per a la vida.

DE

CIUTAT- DORMITORI A CIUTAT DORMIDA

L’alcalde de l’Hospitalet va escriure el 1996 que volia que cada metre quadrat del terme municipal fos capaç d’«adaptar-se a les demandes de les
grans corporacions financeres i industrials«, i ha combinat pràctiques antigues amb tècniques i llenguatge postmoderns amb aquesta fi. És un bon
exemple de com els polítics locals han col·laborat decididament per a què
el capitalisme global s’assenti en els seus dominis, al temps que eviten fer
visible aquest procés jugant al municipalisme resistent i postulant-se per
governar la globalització. Utilitzen algunes paraules com si fossin conjurs
(cohesió, integració, sostenibilitat) mentre converteixen barris o territoris
concrets en camps de proves, sabent que les antigues ciutats-dormitori han
estat convenientment anestesiades, i que les persones que podrien fer front
a les noves ciutats-empresa o estan ocupades movent-se d’una banda a una
altra, o tenen un llenguatge que no s’entendrà en els antics barris obrers.
Encara a l’Hospitalet un dels objectius de l’equip de govern és aconseguir
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un 80% de la població amb «sentiment de pertinença». Les estratègies de
fomentar una identitat local i de controlar les xarxes horitzontals de comunicació (associacions) i verticals (mitjans de comunicació), unit a les característiques demogràfiques (immigració i envelliment) i a una cultura associativa de pacte i subvenció han anul·lat la capacitat crítica. L’Ajuntament
ha dissenyat la ciutat del futur, sense permetre als seus ciutadans, a molts
dels quals probablement expulsarà, opinar sobre ella.
Mentre la inversió s’acumula, impúdica, al voltant de la part de la Gran
Via que soterraran, a la resta de la ciutat associacions de veïns envellides fan
esforços per resistir els arguments de la inevitabilitat, com que cal prescindir d’equipaments perquè fan falta pisos per a joves, o que cal prescindir de
patrimoni perquè calen equipaments. Amb discursos i estratègies dels 70
intenten frenar la dinàmica d’exclusió que va convertint alguns barris en
guetos interiors fora de la metròpoli sense ni tan sols adonar-se’n d’aquest
procés. Els desitjos frustrats o les necessitats sense cobrir d’alguns sectors de
la població s’han traduït, de moment, en concentracions racistes als barris
contigus a aquells per on ha de circular el comerç de la Mediterrània i el sud
d’Europa. Com acostuma a passar en aquests casos, la víctima de la suposada inseguretat ha estat l’espai públic accessible i, a dia d’avui, els parcs estan
sota sospita i subjectes a un control estricte (els seus horaris i les activitats
que s’hi realitzen), quedant cada cop més restringida la socialització als
espais privats i de consum (el centre comercial com a paradigma).
La Plataforma contra l’Especulació del Sòl de l’Hospitalet ha sorgit amb
la intenció d’advertir sobre les amenaces i les contradiccions d’aquest model
sociourbanístic però és, sobretot, un bon exemple de les restes del naufragi.
Està formada per la FAVL’H, Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet, plataformes d’afectats per diferents plans urbanístics, una associació cultural, alguna ONG i un centre social okupat. Reivindica una major cohesió i
equitat a la ciutat, l’actuació urgent als barris envellits i empobrits, i la recuperació i la defensa de tot el que és públic —des del sòl fins al transport— i,
per suposat, dels equipaments i els serveis. Encara que és una iniciativa absolutament minoritària, la preocupació del Govern local és tanta que envien
periodistes-funcionaris a buscar informacions que només veuen la llum a
passadissos i a despatxos municipals.
Aquesta plataforma dista de ser, no obstant, un espai on reapropiar-nos
de les nostres vides, decidir sobre elles i crear xarxes de suport mutu que ens
permetin fugir de la precarietat imposada pel model de metròpoli que representa el DEGV, i que aboca les nostres vides a un procés de desarrelament i
despossessió contínua, que ens deixa cada cop més confusos i sols. Hem de
crear espais que representin la nostra pròpia esfera pública, la nostra voluntat política d’autodeterminació, d’experimentació i creació col·lectiva, i hem
de crear-los als llocs més durs i indefensos d’aquesta metròpoli canviant.
Només així capgirarem la metròpoli prevista i la transformarem en un espai
obert i ple de promeses.
Montse Prieto i Domi Muñoz

20. El 22@ i el seu traster, La Mina
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L’àrea del Poblenou i dels barris veïns fins a la desembocadura del riu
Besòs és una de les que més s’està transformant per les operacions urbanístiques que s’han anat imposant arreu de Barcelona.
Aquesta àrea, caracteritzada per la ubicació de la més important zona
industrial de Catalunya des de mitjans del segle XIX (el Poblenou) i una
forta presència d’obrers, sobretot a partir de 1960 amb la creació dels nous
barris (Maresme, Besòs, La Mina, La Catalana), ja fa anys que es veu transformada pels successius projectes que volen canviar de forma radical la
seva fisonomia i el seu teixit social.
El Pla 22@ és l’última estratègia per garantir al llarg dels pròxims anys
la culminació de l’operació urbanística començada el 3 d’agost de 1987
amb els primers enderrocs per la construcció de la Vila Olímpica. Mentrestant, altres macroprojectes han canviat i estan canviant el barri: el perllongament de la Diagonal, el Front Marítim, Diagonal Mar, les
instal·lacions pel Fòrum de les Cultures 2004, el front litoral i el marge del
riu Besòs, etc.
Amb la creació del districte d’activitats 22@ el que es fa és crear una
qualificació nova, a mig camí entre la industrial i la residencial, a la zona
22@ del Pla general metropolità de 1976, que afecta a unes 190 ha de
superfície equivalents a 117 illes del Pla Cerdà del Poblenou. O sigui, la
part del barri que encara estava qualificada com industrial.
La pretensió és atreure les activitats @ (petites empreses dedicades als
camps de la informació, la cultura i la comunicació basades en aplicacions
de tecnologia punta) per a crear «la ciutat del coneixement». Aquesta idea,
que imita molts altres projectes que ja funcionen arreu del món, persegueix aconseguir un entorn favorable al desenvolupament de les indústries
i empreses de la nova economia, molt més dinàmiques que les anteriors.
Així, ha de posar en contacte el món de la recerca amb el de la innovació i
el de l’explotació, o sigui: els estudiosos i creatius amb els productors. I tot
això d’acord amb les noves formes de vida dels treballadors d’aquestes
activitats. Persones adaptades a les condicions de flexibilitat i individualit-
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zació que imposen les noves formes productives. Treballadors amb necessitats personals molt diferents a les dels seus veïns, els antics obrers.
La creació d’aquest districte, més que per la real possibilitat d’èxit que
pugui tenir en quant a l’atracció d’e-bussines, s’ha de veure com una estratègia. Una de tantes estratègies que utilitzen els gestors municipals i els
lobbies ciutadans per aconseguir l’execució, sense entrebancs, dels plans
de remodelació proposats. També serveix de campanya de màrqueting per
mantenir la ciutat de Barcelona en una bona situació en els rànquings d’atracció d’inversions.
La qualificació 22@, segons indica la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), persegueix la diversitat d’usos permetent la convivència de
les petites indústries no contaminants, les oficines, l’habitatge, el petit
comerç, hotels, aparcaments, equipaments... En total es pretén rehabilitar
o construir més de tres milions de m2 de sòl per a usos productius.
El naixement d’aquest districte ja va ser fortament criticat atès que inicialment la MPGM declarava com a il·legals tots els habitatges construïts en
aquesta zona. L’explicació era que no responien a l’anterior qualificació
d’industrial. Els afectats mobilitzats van demostrar que la normativa vigent
fins 1953 no impedia la construcció d’habitatges i que el 90% dels 4.614
existents són de construcció anterior al 53. Així es van reconèixer com d’ús
admès (pendents de la seva adaptació o no als criteris establerts de consolidació, que es basen en una determinada quantitat de plantes o habitatges
—segons els carrers— o en que formin part o no d’un front).
Així mateix, quan es va aprovar la MPGM, el 27 de juliol de 2000, la pressió dels veïns va aconseguir que es respectessin les previsions d’equipaments i zones verdes, i que els nous habitatges a construir (entre 3.500 i
4.000) ho fossin sotmesos a un règim de protecció. A més, d’aquests, el
25% haurien de ser de lloguer. També es va preveure que els espais lliures
i els equipaments que caldrà cedir i urbanitzar siguin de 31 m2 de sòl per
cada 100 m2 d’habitatge, essent la dotació mínima d’espais lliures de 18 m2
per cada 100 m2 destinats a habitatges.
Teòricament, doncs, el Pla 22@ contenia en el seu plantejament un
intent de controlar a la zona la bogeria immobiliària que l’envoltava: habitatges de luxe, grans edificis, pocs equipaments i espai públic, etc. Ben
aviat, no obstant, es va veure que existien moltes formes d’eludir els condicionaments imposats, i que tant els PERI (Pla Especial de Reforma Interior) impulsats per l’Ajuntament com els promoguts per particulars utilitzaven diverses estratègies per treure el màxim rendiment pel capital privat
a pesar d’aquestes imposicions.
Part del negoci està en què el canvi de qualificació amplia l’anterior coeficient d’edificabilitat fins a un 3,2 m2 sostre/m2 de sòl màxim, segons l’activitat (el coeficient anterior era 2 m2 sostre/m2 sòl), la qual cosa garanteix l’augment dels metres quadrats a construir, a més de facilitar els percentatges
necessaris per les cessions de sòl. Però també permet, sobretot, jugar amb la
ubicació de les zones lliures, interpretant-se com a tals les d’ús privat pels
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veïns dels edificis. Així mateix, les cessions previstes per habitatges protegits
i zones verdes poden ubicar-se en terrenys llunyans a les operacions a què
pertanyen, a conveniència dels promotors.
Tant el tema dels equipaments, en aquest cas d’elit, com el de les zones
verdes s’han de veure com indispensables si es persegueix la creació d’una
zona urbana que atregui un sector de població escollit. Hem de tenir en
compte que gran part dels equipaments i els jardins postmoderns que s’estan instal·lant revalorarien la zona.
Inicialment es van establir sis PERI que afectaven el 43% del sòl en transformació i que serien impulsats directament per l’Ajuntament (encara que
cedint la realització a empreses privades). Aquests PERI (d’àmbits de transformació delimitats), per la seva importància, asseguraven una intervenció
urbanística que serveixi per caracteritzar la zona; el que vol dir: la construcció de grans edificis que destaquin per sobre de l’alçada de les construccions
característiques de Barcelona i un tractament aleatori de la distribució d’aquests sobre la trama de les illes.
1. Eix Llacuna (nou eix mar-muntanya en el centre del districte 22@).
2. Campus Audiovisual o Ciutat de la Imatge (transformació de sis illes,
amb l’antiga fàbrica Can Aranyó, en centre d’activitats culturals i
audiovisuals).
3. Parc Diagonal (construcció d’un centre d’activitats amb façana al
futur parc Diagonal-Pere IV).
4. Pujades-Llull Llevant (construcció d’edificis en unes illes de Diagonal
Mar).
5. Pujades-Llull Ponent (noves construccions per activitats i habitatges
a tres bandes horitzontals d’illes).
6. Perú-Pere IV (intervenció urbanística radical en set illes properes a la
Rambla Prim).
Posteriorment es va afegir el PERI Icària perquè els propietaris promotors no es posaven d’acord.
La resta de la zona està oberta per a què la iniciativa privada pugui presentar els seus projectes d’acord amb determinats condicionants (actuacions aïllades en edificis industrials, fronts edificables, nous establiments
hotelers i activitats @ en parcel·les de 2.000 m2 o més, etc.).
Pel desenvolupament dels projectes l’Ajuntament va crear l’empresa
22@ Bcn SA amb capital públic (encarregada també de gestionar els diners
que l’Ajuntament recapta dels privats en concepte de cessió del sòl), així
com una altra per la gestió de les infraestructures (aquesta de capital majoritàriament privat). Ambdues tenen com a objectiu aconseguir atraure les
empreses privades, tant per les construccions com per a la seva instal·lació
a la zona.
Malgrat que el lobby immobiliari i els grans propietaris dels terrenys van
perdre un gran negoci en no poder reconvertir directament en sòl residencial aquesta zona industrial del Poblenou (la qual cosa alguns pensen que
pot succeir més endavant), hi ha moltes empreses que guanyen en aquest
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context. Molts promotors privats han presentat ja als responsables municipals d’urbanisme els seus projectes per renovar gran part de la resta d’illes
del barri incloses en el pla. A aquest fi, l’Ajuntament facilita que l’acompliment de les condicions establertes de reserves de sòl no representi cap
inconvenient: espais públics d’utilització privada, cessió de sòl públic per a
projectes privats... Els nombrosos plans especials inferiors a una illa en marxa a la zona fan difícil controlar l’establiment dels corresponents coeficients
de sòl destinat a fer habitatge social, zones verdes i equipaments pel barri.
Molts dels projectes en marxa són promoguts, aparentment, per empreses poc conegudes ja que cada promoció s’acostuma a fer amb un nom
diferent. Això fa que costi molt saber quins són els beneficiaris reals de les
operacions ja que estan amagats darrere de noms de companyies creades
com a pantalla. D’entre l’extensa xarxa de promotors, constructors, immobiliàries i inversors, podem destacar, no obstant, noms ben coneguts:
– Les constructores: Fonaments, Núñez i Navarro, Socotec & Guinovart,
Necso...
– Les promotores: Layetana, Retevisión, Grupo Godó, Garantía & Gestión,
Ecotecnia, Fluvia, Alta Badia SL, AXA Seguros, Teletech, Estudios y Servicios de Empresa, Jaume Baulenas, Fotoprix, Sedatex, Gec Capital...
– Les immobiliàries: Prominmo, Servihabitat, Colonial, BAMI Metrovacesa, Amrey, Artibox, Castellví, Perú, Lanscape, I. Sulaber, Aguirre,
Fecsa, Endesa, Acciona, Telecom Italia...
– Els inversors: la Caixa, Banc Sabadell, Fenosa, Deustche Telecom,
Ibercaja, Caixa Catalunya, BSCH...
Quan el Pla 22 @ s’imposa al barri aquest ja havia patit una forta transformació, i els veïns no tenien cap dubte sobre el model d’entorn urbà que
s’estava construint i en quins destinataris s’estava pensant. Encara que
impressionats per l’espectacularitat de les operacions i amb la confiança de
treure també profit a la forta revalorització de la zona, els més conscients
veien impotents com se’ls ignorava sistemàticament. En aquest sentit, l’Ajuntament socialista havia demostrat saber el que es feia per aconseguir els
seus propòsits.
Des de l’arribada al poder van tenir ben clar com domesticar els moviments veïnals. No hem d’oblidar que alguns barris d’aquesta zona tenen
una llarga història d’associacionisme reivindicatiu amb importants mobilitzacions per aconseguir millorar les condicions de vida (barri del Besòs,
La Mina, etc.). Els nous planificadors coneixien els barris i les seves demandes, atesa la procedència de molts d’ells de les associacions de veïns, i van
poder imposar un nou model de gestió. Mentre estaven pensant en actuacions globals que canviessin radicalment la ciutat, van enllestir les petites
reformes que demanaven uns barris que encara estaven a mig fer. Això, que
representava petites intervencions (places, voreres, petites infraestructures, etc.) més o menys d’acord amb les demandes de la població, va fer que
molts dels veïns que havien lluitat per la dignitat del barri cregueren que
per fi s’anava pel bon camí i es retiressin de les lluites reivindicatives.

El 22@ i el seu traster, La Mina

265

Però els veïns havien elaborat els seus projectes i les associacions que encara resistien havien expressat moltes vegades quines eren les seves prioritats.
En aquest sentit i a tall d’exemple, el Fòrum de la Ribera del Besòs en
un manifest de març de 2001 recollia que, entre d’altres, calia:
– Establir una quota de plusvàlues a reinvertir obligatòriament en els
espais, equipaments públics i promocions d’habitatge social de la
zona.
– Aturar la destrucció del patrimoni i del paisatge industrial i aprovar un
nou catàleg normatiu.
– Establir a Can Aranyó un museu-centre de recerca de la Barcelona
obrera i industrial.
– Assegurar la pervivència i promoció activa dels tallers i de les indústries no contaminants ja establertes a Poblenou, Diagonal Mar, Maresme i La Mina.
– Una política d’habitatge social quantitativament suficient i realment a
l’abast de les classes populars, distribuïda per tots els barris de la
Ribera, des del Poblenou fins a La Mina.
– Un nou pla general d’equipaments públics amb les previsions per a
tots els barris de la Ribera.
– Que el pla de transformació del barri de La Mina asseguri una inversió
suficient per millorar les condicions urbanes, econòmiques i socials del
barri, i evitar la seva degradació i el desplaçament dels seus habitants.
– Que l’Ajuntament promogui un ampli debat amb plena informació i
veritable participació ciutadana sobre l’impacte del Fòrum 2004 i de
les obres que estimula a tot el front marítim.
Així, quan es va conèixer el projecte pel PERI Eix Llacuna, aprovat el 24
de desembre de 2001, la indignació va ser total, ja que —sense que ningú
ho esperés després de les negociacions per l’aprovació de la MPGM— es
volia construir, desallotjant prèviament les 92 famílies afectades, 9 torres
d’uns 24 pisos (72 m d’alçada), 216 habitatges nous i un gratacel d’equipament a una zona verda. Això és el que entén l’Ajuntament per reforçar les
condicions urbanes i de centralitat del nucli històric i residencial del barri.
La ràpida resposta dels veïns va poder frenar l’aplicació del PERI. Organitzats primerament com a Comissió d’Afectats dins de l’Associació de Veïns
i Veïnes del Poblenou i, posteriorment (després de la ruptura amb aquesta
associació), com a Associació d’Afectats 22@, Coordinadora contra el 22@
i Fòrum de Perjudicats 22@, van promoure una forta mobilització (recollida de signatures, presentació d’al·legacions, manifestacions, actes públics,
assemblees, etc.) que va posar seriosament en PERIll tot el projecte. La lluita més important era contra l’alçada de les torres (bàsicament dedicades a
oficines) l’afectació d’habitatges i la construcció en espais verds.
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant una ràpida negociació amb l’Associació de Veïns del Poblenou, va arribar a un acord per la modificació del pla,
tot i la disconformitat de la resta de col·lectius veïnals. La modificació ha aconseguit reduir el nombre de torres (6 o 8) amb una alçada d’uns 15 pisos (48 m
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d’alçada). El nombre de pisos nous es redueix a 188 i els habitatges afectats a
58, però es continuen mantenint els equipaments en plena zona verda.
Aquest nou PERI Eix Llacuna va ser aprovat, en procediment d’urgència,
el dia 8 d’octubre de 2002 en el Ple de Districte de Sant Martí (a favor PSC,
abstencions IC-V i ERC), i el 25 d’octubre en el Ple de l’Ajuntament (vots a
favor PSC, IC-V i ERC). Aquest PERI està recorregut amb un contenciós
administratiu.
El PERI Eix Llacuna és el que ha topat amb l’oposició més contundent,
però no és l’únic. Les organitzacions de veïns i afectats han aconseguit frenar per a la seva modificació altres projectes i continuen organitzats, vigilant i cridant a la mobilització i, sobretot, a la presentació d’al·legacions a
mida que van coneixent la resta dels PERI. A part de les afectacions concretes de cada projecte, els temes d’oposició més importants són:
– Que els PERI s’elaboren sense cap participació ciutadana i per equips
d’arquitectes que tenen més en compte els interessos dels empresaris
i immobiliàries que els dels residents de la zona. Que la prepotència
dels tècnics dóna excessiva importància a l’urbanisme i als diners
oblidant la dimensió social.
– Que hi ha un abús de grans edificis i construccions que no respecten
l’entorn ni el patrimoni històric ni arquitectònic del barri. És escassa
la restauració i la reutilització dels antics edificis industrials. En cap
moment es va considerar la possibilitat d’anar regenerant els teixits
socials conservant els edificis que des de començaments del segle XIX
li conferien la seva característica imatge manxesteriana. Que utilitzen
l’excusa de l’estructura d’illa del Pla Cerdà quan els convé.
– Que s’està produint un canvi en el teixit social pel desallotjament de
famílies i petits negocis (amb míseres indemnitzacions) i la substitució per les noves activitats i nous habitants.
– Que no es respecten els compromisos d’equipaments, habitatge social
i zones verdes que s’havien assolit.
Així mateix, es denuncia:
– La venda durant aquests últims anys de sòl públic municipal per a projectes privats.
– Que l’assignació dels habitatges protegits sigui per a persones alienes
al barri i que no es respecti la quota del 50% del conveni signat amb
l’Ajuntament.
– Que l’Ajuntament hagi permès la degradació de fàbriques modernistes que formaven part del patrimoni del barri, així com la desaparició
de teixit urbà de la primera industrialització com el barri del Taulat.
Però tota la transformació que afecta el Poblenou no assolirà el seu propòsit si no resolt el repte que planteja l’existència del barri de La Mina,
situat en aquest moment just al costat d’una de les zones més emblemàtiques de la nova Barcelona: l’entorn del Fòrum.
Aquest barri, La Mina, va ser creat a instàncies de l’Ajuntament de Barcelona en el municipi de Sant Adrià, a començaments dels anys 70, per allotjar
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els barraquistes dels diferents barris de la ciutat. En aquell moment ningú
dubtava que els terrenys de menys valor eren els propers a la desembocadura del riu Besòs, i que era una zona adequada per la creació d’un barri on
concentrar totes les misèries —«la población menos integrada tanto económicamente como socialmente [...] y que no siente como necesidad el acceso
a una vida social y de igualdad» (com reflexa un document del Patronat de
l’Habitatge de l’any 1972). La seva població ascendia a 15.133 persones.
Davant la impossibilitat, de moment, de la seva demolició, i després de
successius fracassos dels anteriors plans, els Ajuntaments de Barcelona i Sant
Adrià van aconseguir aprovar, el juliol del 2000, un seguit de reformes dins
de la Modificació del «front litoral i marge dret del riu Besòs» que es basen,
sobretot, en la construcció d’una rambla central de 40 m d’amplada que serveixi d’eix vertical i que travessarà i partirà tot el barri. Això representa l’enderrocament de gran part de La Mina antiga, amb el corresponent trasllat
d’habitants i dels actuals equipaments (escoles, institut, centre cívic, poliesportiu, a més de la zona industrial) a altres espais —excepte l’escola pública
que per la pressió veïnal es queda a la rambla, però passant de 10.000 m2 a
un espai de 4.800 m2—. Per aquesta rambla passarà també el tramvia que
s’està instal·lant a la Diagonal. Així mateix es construiran nous habitatges
(aproximadament uns 900) per a la renovació i eventual remodelació dels
grans blocs de La Mina Nova.
Es construirà també una caserna dels Mossos d’Esquadra a la nova rambla, al lloc on hi havia l’escola d’adults ara traslladada al barri veí del Besòs.
Un servei que es va aconseguir mitjançant la lluita per impedir la construcció d’habitatges a la plaça de la Palmera.
Fins fa uns anys tots els projectes de transformació del barri partien de
la necessitat de desmassificar la zona. Ara, en canvi, la pressió especulativa
aconsella construir més habitatges per afavorir la barreja de població. Pel
mateix motiu, s’inverteix més en aspectes urbanístics que en els socials,
considerats bàsics per aquesta població.
Des de l’any 2002 La Mina disposa d’una quantitat que superarà els 95
milions d’euros per a gastar en 10 anys en el pla de transformació que
supervisa un consorci institucional encarregat de regenerar el barri. Aquests
diners sufragaran les despeses de les transformacions urbanes, principalment, però també s’estan utilitzant per programes socials, així com per a
una major dotació de policia. Aquesta inversió, finançada en part pel fons
europeu Urban II, està servint per mantenir la il·lusió de la possibilitat de
conservació del teixit social del barri, mentre es desenvolupa la total transformació del front marítim i la ribera del Besòs.
Etcétera
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«La societat, sempre en busca del que és estrany,exòtic i
perillós, identifica al final el que és refinat amb el que és
monstruós i està disposada a permetre monstruositats —
siguin reals o fingides— com “l’estranya i poc habitual
obra russa o japonesa interpretada per actors nadius”».
Hannah Arendt, Els orígens del totalitarisme

UN

Manifestació en suport de l'Hamsa, el 20-12-03 (Contra-Infos)

ANTECEDENT:

1992

I LA

VILA OLÍMPICA

El 1992, el sistema de relacions públiques format pels partits, les institucions, el món empresarial i l’espectre de tècnics que s’han involucrat al
llarg dels darrers 25 anys en l’elaboració, teorització i materialització del
«projecte Barcelona», assoleix un triomf polític, econòmic i urbanístic.
Segons les estimacions més optimistes, «l’impacte de les inversions necessàries per l’èxit dels Jocs i l’increment del consum privat durant el període
1987-1992 es va estimar en 2.850.000.000 pessetes de 1992, és a dir, un
0,9% del PIB en pessetes de 1992» (Josep Maria Vergara, www.bcn.es/urbanisme); i «en els tres anys següents al 1992 hi va haver un creixement turístic del 65%» (Hans Ibelings, «Regeneració urbana impulsada pel consum»,
Quaderns d’aquí, gener de 2004). La projecció internacional de la marca
Barcelona, la seva repercussió turística i la reabsorció per al mercat de
territoris fins llavors «infrautilitzats» per la seva explotació, confirma la
vigència d’un recurs: l’esdeveniment llampec que genera negocis, inversió,
moviment de capitals i justifica mastodòntiques operacions de cirurgia
urbanística.
Aquest moment és un símbol per la transició de l’urbanisme franquista al
maragallista i totalitari, que troba a la Vila Olímpica un emblema i un assaig.
Més enllà de l’ús circumstancial durant el 92, la Vila Olímpica, un barri de
nova construcció el passat del qual queda esborrat, cobreix tres objectius de
manera desigual: filar noves aliances dins de l’esquema de col·laboració
pública/privada, desplegar les estructures i els valors de la nova Barcelona, i
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ser un focus d’influència per transformar el seu voltant.
Així, es constitueix un sistema nerviós format per institucions, empreses
municipals, mixtes o privades pures, i tècnics. Des de l’Ajuntament, Olímpic
Moll o Nova Icària SA fins MBM —l’equip d’arquitectes Martorell, Bohigas i
Mackay— executen des del projecte del disseny inicial a la resolució dels
problemes posteriors a l’estiu olímpic, durant una estreta associació que
comença aproximadament el 1986 amb la fundació de Vila Olímpica SA.
Un cop d’ull a l’espai desvetlla a diferent escala i profunditat els valors
als quals l’acció urbanística dóna cabuda i estructura. El que Bohigas ha
anomenat «monumentalització de l’urbanisme» allà ja s’expressa obertament: la mobilitat i la velocitat no ja dels vehicles sinó de la vida mateixa,
a través de vies amplíssimes i ràpides per l’optimització del temps, on no
existeixen llocs «d’aturada», «de fugida» o «de refugi»; la diversitat controlada i planificada de la població que habita «2.000 habitatges [...] 700 dissenys diferents i a diferents preus» (David Mackay, «La recuperació del
front marítim», Quaderns de Gestió, 2000). I la ciutat de serveis, el consum
com font de la vida col·lectiva, patent en algunes peces de cohesió social
—com la propietat comunitària de la televisió per cable o la pòlissa global
d’assegurances— i en els elements d’integració i dinamització social o
urbana: «la sensació d’aïllament dels primers habitants [...] s’ha resolt amb
l’obertura l’any 1996 d’un petit centre comercial i de 15 minicines especialitzats en pel·lícules en versió original» (David Mackay).
Però no ha aconseguit ser una nova centralitat que atregui o generi activitat i que influeixi en la transformació territorial. La seva relació amb la resta és la d’un barri fantasma, impermeable i sòrdid, que avui només espera
operacions de més gran envergadura que li ofereixin un autèntic lloc, una
comunicació i una funció real a una altra ciutat diferent.

ORGANITZACIÓ,

ALIANCES I NOVES ÀREES DE NEGOCI

El Fòrum 2004 és una pantalla i un pretext per continuar removent i travessant
la terra i la vida de Barcelona, i convertir-se en una nova referència territorial,
històrica i simbòlica. La maquinària que es posa en marxa a partir de 1996 treballa pràcticament sobre el no res, només té un nom, una data i l’aprovació de
l’UNESCO. Tota la resta ha de ser literalment inventat. Sense entrar en detalls,
es pot dir que el «concepte Fòrum» no ha existit mai. Ja el març de 2003 inclús
el farcit festiu era un buit i un degoteig de possibilitats sense confirmar; i a un
any vista, Llàtzer Moix en un extens reportatge a La Vanguardia es resignava a
què la indefinició —«el seu caràcter obert»— fos una característica inseparable
de la criatura. Això entra en contrast amb el projecte urbanístic i el ritme de les
obres. Al 1997 ja s’havia definit i triat la zona, i el setembre d’aquell mateix any
els alumnes de J. A. Acebillo (arquitecte en cap municipal) a Yale van elaborar
un disseny «para planificar el terreno del Besòs que debía ganar terreno al mar
para ubicar un zoo —que se ha quedado aparcado— , un palacio de congre-
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sos y un centro cultural» (La Vanguardia, 11/01/2004). Mentre a pocs mesos de
la data d’inauguració tothom es preguntava sobre el significat, la necessitat i el
contingut del Fòrum, pràcticament tots els elements arquitectònics i les
corresponents obres estaven en curs.
La inconsistència general del projecte, la indiferència social, el rebuig de
la majoria del teixit associatiu, i les tensions i la matusseria dins de l’organització no han estat cap obstacle per aconseguir un consens entorn el Fòrum,
que amb relativa eficàcia ha unificat les estratègies i els objectius del complex
d’interessos que intenta donar forma a la Barcelona que està al seu cap.
No és l’operació més important de les associades a l’any 2004, però el
compromís pressupostari i financer que comporta dóna idea de la seva
rellevància. Malgrat que segons les fonts i els temps varien les dades, la
inversió bruta arriba als 3.000 milions d’euros en un terreny que abastava
181 hectàrees, però que ha crescut fins les 250 actuals. El gruix de la inversió privada (2.000 milions d’euros) es materialitzarà fonamentalment als
hotels, als edificis d’habitatges i oficines, i als locals comercials. Així doncs,
la inversió més important es concentra no en el recinte sinó en el conjunt
de noves edificacions i equipaments que l’envolten. «L’impacte sobre la
producció suposa una aportació al PIB de 4.328 milions d’euros (és a dir,
720.000 milions de pessetes)» (Memòria socioeconòmica de Barcelona, 2001).
Segons un informe de la Regidoria de Promoció Econòmica es van crear
56.000 llocs de treball, 30.000 relacionats amb la pròpia activitat del
Fòrum i 26.000 pel seu impacte en diferents sectors. La majoria d’aquests
llocs de treball s’acumulen a les obres prèvies a l’esdeveniment. En aquest
sentit podem assenyalar, que tret dels 400 treballadors directes del Consorci Fòrum 2004 pels quals existeix un pla de recol·locació, la immensa
majoria estan sotmesos a la temporalitat de la fase de construcció i dels
propis esdeveniments.
Encara que un dels elements propagandístics de l’operació ha estat la
millora de les infraestructures energètiques, si ens atenyem a criteris
estrictament pressupostaris, la seva importància és menor. La inversió a la
xarxa energètica, que inclou la central tèrmica, la depuradora o el soterrament de la xarxa elèctrica a càrrec d’Endesa, ascendeix a 390 milions d’euros. Segons l’informe citat anteriorment, al 2002 les despeses previstes per
la renovació de la depuradora (7.409.000 euros), la plaça i l’esplanada que
la cobreixen (79.160.000 euros) o la rehabilitació de la riba del riu
(18.338.000 euros) arribaven en conjunt a poc més d’una desena part del
total; mentre el Centre de Convencions i l’Edifici Fòrum (240.229.000
euros), les obres del port esportiu (60.943.000 euros) i els edificis d’aquest
(61.625.000 euros) devoren gairebé la meitat de les inversions previstes.
Per suposat, per la seva relativa antiguitat aquestes xifres no ens serveixen
tant per quantificar la inversió real, com per entendre l’autèntic pes pressupostari de les infraestructures per la sostenibilitat.
Per l’organització i repartiment de l’espai, les institucions han delegat
en Infraestructures del Llevant que disposa d’un pressupost de 1.800
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milions d’euros per la gestió, explotació i negociació del sòl i les infraestructures. Aquest procés i la relació d’Infraestructures del Llevant amb els
tècnics, els interessos privats i el patrocini no és un intercanvi circumstancial per cobrir necessitats logístiques, sinó un compromís amb l’enfortiment i continuïtat del projecte històric i l’obertura d’espais de negoci i
explotació a llarg termini.
La tècnica i la innovació com dues de les idees-força per la transformació de la Zona Fòrum i el nou Besòs, la concepció del model urbà com un
procés d’art i assaig, i el paper que han jugat els tècnics durant tot aquest
temps els converteix en un sector no subordinat, sinó actiu i influent, en
igualtat de condicions dins del joc d’interessos. Vaques sagrades com els
equips d’arquitectes de Bohigas (MBM) i Josep Lluís Mateo, o empreses
com EGI (Àngel Llobet) i Gestió d’Infraestructures (ambdues dedicades a
la gestió integral dels treballs d’enginyeria) es consoliden dins de l’estructura de poder. D’altra banda, estan els «arquitectes joves» — «Josep Maria
Rieradevall (1962), Sergi Serra (1963), Josep Llobet, Josep Bohigas (1967),
Francesc Pla (1968) e Iñaki Baquero (1965), aquests tres darrers més coneguts com BOPBAA» (www.mundoarquitectura.com)— responsables del
nou districte Llull-Taulat, que amplien el parc de tècnics.
En quant a l’explotació dels equipaments i l’espai, els dos temps (esdeveniment llampec i projecte a llarg termini) en aquest cas s’abracen a les àrees
de negoci: el patrocini i els actors que la gestionen. La concessió a la multinacional francesa Générale Location (patrocinadora) té la gestió del Centre
de Convencions per un termini de 20 anys. L’encàrrec a Indra (patrocinadora) de la «posada en marxa i explotació del sistema que suportarà tota l’activitat administrativa de la gestió del Fòrum, així com el servei que atendrà
internament totes les necessitats relacionades amb els sistemes d’informació
i comunicacions» (Expansión y Empleo, 24/01/2004), pertany a una infraestructura bàsica i estable, la creació i manteniment de la qual no es limita a l’esdeveniment. La concessió del monopoli de la contractació pel Fòrum a l’ETT
Randstad, també patrocinadora, si bé no hauria de suposar un monopoli
futur, sí que li ofereix un lloc privilegiat en un espai que acapararà un ampli
volum de treballadors, des del muntatge i desmuntatge de tota mena d’infraestructures fins el flux de precarietat cultural que mouen els espectacles.
En quant a l’esdeveniment, el Consorci del Fòrum 2004, format per les
tres administracions (Ajuntament, Generalitat i Govern central) i els partits
polítics (PSC, PP, IC-V, ERC i CiU), ha definit, centralitzat i condicionat l’esbós final; a la seva ombra, l’equip administratiu, responsable de l’organització del programa, la captació de personalitats i associacions, la relació
amb les empreses, contractes i treballadors directes. Les despeses que
maneja el Consorci pels quatre mesos de l’espectacle, 342 milions d’euros
(80 dels quals provenen del patrocini), són una mínima part de la inversió
total. Però el més interessant no és tant la seva part de pastís pressupostari, que gairebé és anecdòtica, sinó la seva funció dins l’organigrama. Entre
els treballs habituals a qualsevol macroesdeveniment per resoldre la seva
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microhistòria tècnica i logística, el veritablement interessant és la rellevància política de l’equip encarregat d’elaborar els Diàlegs i captar associacions, moviments, militants, ONG, intel·lectuals, etc., fonamental pels èxits
i els fracassos del Fòrum i la seva intenció de ser un Davosseattle. La pretensió d’un programa intel·lectual-lúdicofestiu que capitalitzi els referents
de l’acció, el pensament i els moviments socials, ha convertit alguna cosa
que en qualsevol altre esdeveniment s’hagués limitat a la negociació de
condicions contractuals, en alguna cosa més que una feina d’ideologiamàrqueting. En aquest cas, els agents del Fòrum han hagut d’implicar-se en
l’elaboració, condicionament i negociació de continguts, objectius, necessitats i plantejaments polítics i socials. Els motius de la ruptura amb l’Escola de Cultura de la Pau de Vicenç Fisas són un exemple de com aquest
aspecte s’ha sotmès a una cura i control estricte: «El Fòrum 2004 i l’Escola
de Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona han mantingut clares discrepàncies sobre els continguts del congrés “Llibertat, seguretat: cal triar?”. L’escola de Cultura de la Pau, a través del senyor Fisas, es
va allunyar clarament dels continguts previstos pel Fòrum fins al punt de
voler alterar epígraf i continguts per una proposta sobre “Seguretat humana”. Aquest concepte ja està present en els continguts generals del Fòrum»
(«One World Spain», gener de 2003, www.barcelona.indymedia.org). Per
suposat, la relació entre les temàtiques i els actors realment implicats no
és aliena a la composició del Consorci, a les seves necessitats polítiques i a
les seves aliances amb el sector privat. Mentre es desmarcaven la immensa
majoria dels moviments socials i veïnals de Barcelona, a més de personatges com Noam Chomsky o José Bové, les referències finals als Diàlegs són
les pròpies institucions, individus afins, entitats privades o fundacions
d’estreta relació amb institucions, partits o empreses (Fundación Ortega i
Gasset presidida per Ruiz Gallardón, Instituto Elcano dedicat a realitzar
estudis de política internacional i geoestratègia, Fundación Telefónica,
CIDOB presidit per Narcís Serra...).
El negoci Fòrum en tota la seva dimensió no està subjecte només a la
gestió eficaç dels equipaments o a un bon treball de programació, sinó que
està estretament lligat a com es concep i s’ofereix l’espai en el seu conjunt,
les necessitats que tracta de cobrir, i les possibilitats d’explotació que ofereix a les institucions o a les entitats privades.

EL

RECINTE I L’ ESDEVENIMENT: UN OASI PEL CONSUM

La idea no hagués sobreviscut uns mesos si des del principi no hagués estat
clara una única cosa: la seva condició de lloc, macroplaça de l’oci, negoci i
consum cultural. Les infraestructures concretes, la superinfraestructura que
és el recinte, i el període que va del 9 de maig al 26 de setembre, des de les
seves diferents possibilitats i àmbits, tracten de ser una plataforma per projectar-se en el mercat interior i exterior. La fórmula no té els Jocs Olímpics
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com a únic referent. El que als Estats Units s’han anomenat centres de funshoping, o els grans centres comercials que podem trobar a qualsevol de les
nostres ciutats, en determinats aspectes s’apropen molt més a l’operació
Fòrum que els mateixos Jocs Olímpics. «Aquesta cita barcelonina és una versió a gran escala del que Faneull Hall Marketplace (Boston) va representar
a una escala menor ara fa un quart de segle. Regeneració urbana amb el consum com a primera força conductora» (Hans Ibelling, op.cit.).
Com aposta de futur és un hàbitat d’oci a cel obert, multifuncional i
adaptable, capaç d’albergar diferents activitats econòmiques, moments i
espectacles. Però no és només un recipient. El seu potencial rau en la seva
capacitat de ser un objecte de consum en ell mateix, amb els seus propis sistemes de generació espectacular, mercantil i d’explotació.
L’arquitectura desplegada, amb els noms d’avantguarda que té al darrere, la visibilitat en l’skyline de la ciutat i la condició d’obra d’art de cadascú
dels edificis, formen un element de consum singular i de conjunt. Els grups
que contractin el Centre de Convencions o les persones que assisteixin a un
espectacle a l’Edifici Fòrum d’Herzog i De Meuron no aniran només a veure i pagar un espectacle determinat sinó també el «marc incomparable» i
l’«experiència Fòrum». Els congressistes o els consumidors de qualsevol
dels espais seran també passejants de les zones verdes, i els passejants de
les zones verdes es convertiran en consumidors. Es pretén una relació d’afecta i consum amb tots els tipus de visitants i habitants. Una «experiència
Fòrum» que aprofitant el privilegi d’una plataforma urbana que domina el
mar, atregui vida i consum, converteixi vida en consum, vengui marxandatges, sostingui les botigues, franquícies i petites infraestructures logístiques
creades al voltant dels grans edificis, i estableixi una relació col·lectiva de
legitimitat social i de prestigi.
«Segons càlculs de l’organització, el temps que el visitant dedicarà per
desplaçar-se des d’una activitat o instal·lació a una altra serà d’un minut com
a màxim [...] La diversitat de continguts de l’esdeveniment proporcionen al
visitant un ampli ventall de propostes, per la qual cosa és possible programar una visita al Fòrum al gust de qualsevol persona. Degut a la quantitat de
propostes, els visitants requeriran una mitjana de 16 hores per completar la
visita del territori» (propaganda del Fòrum 2004). En el mínim espai-temps
el màxim possible d’activitats i consumidors, focalitzant pel consum tres elements: el reguitzell de preguntes, debats, preocupacions i inquietuds polítiques, expressades durant els darrers anys a diferents mobilitzacions i àmbits
socials, polítics i intel·lectuals; l’expansió de la indústria cultural dins dels
hàbits de consum i despeses; i l’auge de l’ètnic i la multiculturalitat com a
figura sobresortint i rendible d’aquesta indústria. A partir d’aquesta idea es
construeix una oferta que des de la taula de preus, bons, passis, descomptes, etc., fins el mateix programa d’actes tregui profit de tots els trams de
temps, edats, referents, possibilitats econòmiques i inclús incerteses.
Però més enllà dels visitants circumstancials, permanents o cíclics, que
en directe o en diferit (per internet, ràdio, premsa, televisió...) vagin al

Fòrum 2004: unes segones Olimpíades de l’especulació

275

Fòrum per consumir-lo «en brut», la novetat de l’esdeveniment està en els
Diàlegs i la reinvenció del debat com un parc temàtic. La seva presència i
el seu paper dins de la propaganda i el màrqueting ofereixen un salt respecte al que fins ara era la mercantilització de les idees, les temàtiques, les
ideologies i els personatges. Els referents i les referències polítiques i
intel·lectuals, el debat i l’exposició pública, fins avui presents de forma
marginal en alguns macrofestivals musicals, són convertits pel Fòrum en
una font central d’estímul al consum.
Els conceptes lleugeresa, rapidesa, exactitud, visibilitat, multiplicitat i consistència, triats per Italo Calvino a Seis propuestas para el nuevo milenio (Siruela, 1989) i recollides per Toni Casamor («Poc abans del Fòrum», Quaderns
d’aquí, gener de 2004) per definir i defensar l’arquitectura del Port Fòrum,
donen prou pistes per entendre els ritmes, les formes i les trampes de l’esdeveniment i el recinte: la il·lusió d’un espai de pau, convivència, intercanvi i eficàcia, lliure i desconflictivitzat.

L’OPERACIÓ

URBANÍSTICA : CONTROL I

TRANSFORMACIÓ DEL TERRITORI

L’antecedent dels Jocs Olímpics i la Vila Olímpica no ho és només per la
condició d’esdeveniment llampec, sobretot ho és per la progressió geogràfica i funcional. Dins de la següent fase de reconversió del Front Litoral,
i també de la línia marcada en el plànol des de Glòries fins el mar, el Fòrum
redefineix pràctiques i discursos traçats amb anterioritat, dóna continuïtat
a la invasió de l’espai, cobreix nous usos i, sobretot, tractarà de no repetir
els fracassos de la Vila Olímpica.
És un dels vèrtexs d’un triangle dins del qual Iván Bercedo i Jorge Mestre («De llevant a ponent», Quaderns d’aquí, gener de 2004) dibuixen l’espai
per «l’estratègia de transformació de la Barcelona oriental», que inclou la
plaça de les Glòries i l’estació de La Sagrera com els altres dos punts clau en
la geografia de la zona. Aquests tres punts es tanquen sobre el terreny a partir de diferents plans que han d’adaptar l’espai i les seves funcions, donant
una nova fisonomia. «El Besòs deixarà de ser el pati del darrere per convertir-se en el centre de la ciutat» (propaganda del Fòrum 2004). Aquesta
consideració tan frívola, ja que el pati del darrere el portem als ossos, la
pell, el lloguer, les factures, les fractures, la misèria emocional, el temps, la
hipoteca, l’angoixa o el sou, té la seva lògica malgrat tot. L’esdeveniment
apareix en el que es pretén sigui un moment decisiu, que J. A. Acebillo defineix com «una crisi de transformació, del parc industrial al terciari, i no de
creixement». Però la transformació de la qual parla Acebillo esdevé irremeiablement la necessitat de creixement; d’ocupació i optimització de territoris que no encaixen o encaixen malament en el nou ordre; expulsió i
substitució de poblacions que llastren la creació de valor afegit urbà; i la
reconversió d’espais per l’adequada qualificació de la ciutat.
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Per aquesta nova «qualificació», per les necessitats i objectius estratègics de la «ciutat del coneixement», la ribera del Besòs és la ciutat en fallida tècnica. El Besòs no respon als estàndards de competitivitat, «singularitat i notorietat» (J. M. Pascual Esteve, «De la planificación a la gestión
estratègica de les ciutats», Elements de debat territorial, 2001), necessaris per
captar inversions, seus empresarials, esdeveniments o turisme. Contra
aquest pes mort, els hotels, el Centre Comercial Diagonal Mar, el port
esportiu o el recinte Fòrum com a macroplaça de l’oci, a banda dels usos
que cobreixen respecte la metròpoli i el Besòs futur, són elements per propiciar, facilitar i aprofundir el progressiu control del terreny i la seva transformació. L’alteració en el valor del sòl que provoquen infraestructures de
calat metropolità i edificacions d’alt standing empresarial, com les noves
instal·lacions del Consorci de la Zona Franca, entra en conflicte directe
amb la situació econòmica i social dels barris que llinden amb la Zona
Fòrum. Però aquesta és una part i no la més important. L’operació, com a
part d’una altra, més àmplia, no es reflecteix ni afecta només en els preus,
no tracta només d’aconseguir el major grau de beneficis després de la
màxima alteració del mercat, sinó que intenta desestabilitzar tots els trets
del territori per adaptar-lo i rendibilitzar-lo polzada a polzada.
Les noves edificacions reunides pel Fòrum són inseparables de la creació
d’«una nova polaritat científica, tècnica i cultural en l’entorn de Poblenou,
dins d’un eix de desenvolupament urbà que, partint de Nou Barris, comprèn
Sant Andreu i Sant Martí» (Joan Trullén, El projecte Barcelona, ciutat del coneixement, BMM). Enfront la superstició que considera la intervenció institucional com un contrapès a la iniciativa privada, la Zona Fòrum, la transformació
de la Barcelona oriental i les necessitats del «sector privat» coincideixen en
objectius i projectes. A partir de les infraestructures creades des de i pel
Fòrum, podem establir altres associacions que formen un dispositiu infinit
de relacions formals o informals, visibles o subterrànies. La Zona Fòrum ha
de ser una via d’aire per la Vila Olímpica, que l’arrenqui de la seva posició
esquiva en el plànol de carrers per desenvolupar el seu potencial urbanístic
i comercial. Els nous hotels situats al final de la Diagonal, a més d’altres usos,
seran un complement logístic de la nova estació de La Sagrera o del Centre
de Convencions. Aquest darrer «es concep com el principal motor econòmic
de la zona del Front Litoral Besòs i va associat a la construcció de l’entorn
d’oficines i hotels per acollir treballadors i visitants». Falta per veure la capacitat de l’espai per articular una vida interna de la Zona Fòrum. Però un
objectiu prioritari a curt i mig termini és aconseguir que els hotels, les oficines, els espectacles en els diferents auditoris, la plaça i en general tot el
recinte, flanquejats pels parcs, el complex Diagonal Mar i el nou barri LlullTaulat, puguin construir un microcosmos capaç de relacionar-se amb la
màxima fluïdesa amb la resta de centres de la ciutat i les seves àrees temàtiques, evitant al visitant endinsar-se en el cor del conflicte «que separa la ciutat actual de la ciutat en obres» (Iván Bercedo i Jorge Mestre, op. cit.). Qualsevol podrà sortir de l’hotel, apropar-se en cotxe per la Ronda Litoral o en
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metro fins el recinte i tenir una «experiència Fòrum» sense l’obligació de
mirar què passa a l’altra banda.
El més important seran les xarxes de producció, creació i explotació,
que formen la base del que Vladimir de Semir anomena «complementarietat entre el poder i el saber», en un nou Besòs que sigui el paradigma de la
«rambla del coneixement». Les noves instal·lacions universitàries, que ocuparan 120.000 m2, són especialment rellevants en aquest aspecte («el triangle màgic ciutat, universitat, empreses» segons BMM), per exemple, en el
que respecta als seus intercanvis de cabals, finançament, infraestructures,
càrrega de treball, mà d’obra, discursos o aliances amb el districte 22@.
Més palpable a curt i mig termini, la ubicació d’un «campus d’arquitectura
i edificació» al Campus de Llevant, just on es planeja un llarg procés de
destrucció i nova construcció, converteix les instal·lacions acadèmiques no
en un recurs instrumental sinó en un subjecte actiu del procés.
Però la clau de la transformació no està en l’obsolescència del teixit
industrial i comercial, o els obstacles de la trama urbana per reduir els temps
i les distàncies, sinó en la composició social, «ja que tota la població no té la
mateixa capacitat per adaptar-se a les noves formes de funcionament: l’ús de
noves tecnologies, la comprensió i la utilització dels coneixements científics
i tecnològics, les oportunitats que ofereixen les xarxes de telecomunicacions
per emprendre nous negocis, etc. A cada revolució que ha tingut lloc a la història, s’estima que d’ençà que comencen a detectar-se els primers indicis de
canvi fins que aquest s’instaura plenament en la societat, almenys una generació no pot adaptar-se als canvis» (Vladimir de Semir, Coneixement i convivència, els nous límits de Barcelona, BMM Mediterrània). Segons Semir, el sentit del «capital humà» dins de la «societat del coneixement» està en el «saber
triar», atribut que seria irònic i retorçat buscar en una població que s’ha
mogut entre el voler i no tenir, el voler i no poder, els plans de regeneració
irrealitzats i les reivindicacions històriques penjades de la paret i el calendari. Enfront la història d’un conflicte social i urbà arrelat en el temps, els nous
plans demanen un nou perfil de ciutadà col·laborador i cívic, il·lustrat i digital, del qual pugui aprofitar-se per igual la seva força de treball-temps i els
seus hàbits de despesa i consum o la seva capacitat política i associativa. Una
població flotant, portada per les diferents formes de turisme, i una altra d’estable, que habiti les noves àrees residencials, han de forçar el creixement
d’un nou mapa social que desplaci el conflicte social i urbà.
Els hotels, el centre comercial Diagonal Mar, el Centre de Convencions,
el port esportiu, els llocs d’esbargiment (la plaça o la zona de banys) i les
infraestructures culturals com l’Edifici Fòrum acolliran una humanitat que
abasta la universitària, els amarradors dels iots de luxe, els congressistes, els
diumengers culturals de la resta de la metròpoli, Catalunya i inclús Europa...
Les noves zones residencials —Llull-Taulat, Diagonal Mar i l’espai que
arrabassin de moment a La Mina— absorbiran una població més o menys
estable i subjecta a un «perfil variable, usuaris de renda més alta» (Iván Bercedo i Jorge Mestre, op. cit.), planificada a través de filtres en els preus, els
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dissenys, les prestacions i els estatus de qualitat i seguretat. Respecte a això,
figures associades a una retòrica progressista i a les quals el discurs del
Fòrum ha donat un notable pes específic, com l’estalvi energètic o l’ús de
materials d’obra reciclats —virtuts del nou districte Llull-Taulat— són elements que sens dubte afegeixen noves dimensions a la realitat entre qualitat, estatus i preu. Aquí pot donar-se la paradoxa que el reciclatge o l’estalvi, encara que abarateixin els costos empresarials, a més de no afectar els
nivells de precarietat laboral en l’àmbit de la construcció, augmentin els
preus; un dels exemples més interessants de la importància del que en el
llenguatge oficial s’anomena «actiu intangible» (el civisme, la creativitat, la
intel·ligència, els valors...). La taxació de l’ètica en el mercat, quan la gent
està disposada a pagar un sobrepreu per la presumpció d’habitar un espai
ecològicament correcte. Un punt de vista aplicable als espais verds i les
natures artificials com les illes o els estanys, o el camuflatge i la renovació
de la depuradora, la central tèrmica i la nova planta de reciclatge.
Podrà viure ara en el cor de la utopia, a edificis on els materials han estat reciclats, a un litoral desconflictivitzat obert al mar, amb el màxim estalvi d’energia
extreta de la central tèrmica camuflada per una geografia suavitzada i lluminosa
sense contaminació visual. Sota la protecció i l’ombra de la pèrgola fotovoltaica
símbol de la nostra llibertat i sensibilitat mediambiental.
Tota l’operació, i la seva integració dins la transformació global de la
metròpoli i del triangle del Besòs, reprodueix la relació entre pràctica i discurs del Model Barcelona. Un idealisme retòric un pèl càndid i grandiloqüent, mesurat i equilibrat per un pragmatisme de pocs escrúpols que no
repara en danys socials i urbanístics per imposar el seu pla d’acció.
Miguel Martín Ayllón

22. Collserola a Barcelona: història d’un desencontre
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Barcelona inicià el setge a Collserola a finals del segle XIX, l’any 1897, en
annexionar-se, malgrat la seva oposició, els municipis del pla de Barcelona:
Sant Martí, Sants, Gràcia, Sant Andreu, Les Corts i Sant Gervasi. A continuació, amb les annexions d’Horta, 1904, i de Sarrià, 1921, carenejant per Vallvidrera, Barcelona s’endinsava al bell mig de Collserola sotmetent així, progressivament, els conreus, els boscos, les fonts, les rieres, les torrenteres i
els turons (Rovira, Carmel, Creueta del Coll) d’aquests municipis a la forta
pressió urbanística exercida per les ànsies de creixement il·limitat.
El 1932, després que des de les primeries del segle XX comencessin a
aixecar-se urbanitzacions i cases particulars il·legals a la serra, el Regional
Planning del Pla Macià defineix Collserola com a reserva de bosc, cosa que
també es contempla al Pla Comarcal de 1953, el qual valorà la serra com a
parc forestal i reserva de bosc. Tanmateix, l’acusada laxitud del pla va permetre la sistemàtica desafectació de terrenys collserolins que foren designats per a usos esportius, sanitaris, zones verdes o parcs. L’any 1959 s’elaborà el Pla provincial el qual va incloure Collserola en l’anomenat Parc
Natural del Tibidabo.
A finals dels anys 60 Barcelona s’havia transformat en una gran massa.
Dins la trituradora del desenvolupisme s’aixecaven barriades senceres sense cap obligació per part del constructor ni del municipi de fer escoles,
ambulatoris, transport públic ni cap equipament. La dictadura afavoria la
manca de cap tipus de control popular. Turons i terrenys, fins feia quatre
dies ocupats per la pagesia, van donar pas a polígons d’habitatges de diferent qualitat (depenent de la barriada) com el Carmel, el Coll, la Rovira, la
Peira... Pel nord de Sant Andreu s’estenia la ciutat, donant pas a Nou
Barris. I per la part de la Vall d’Hebron naixien Montbau, un nou Sant
Genís dels Agudells i la Font del Gos, a Horta Guinardó.
Òbviament, el desenvolupisme franquista agreujà les agressions posant
definitivament en perill la integritat natural de Collserola. Tant el fèrtil pla de
Barcelona com la serra de Collserola constituïren durant molts segles el
rebost, el llenyer, les pastures, el pulmó i les millors aigües de les que Barce-
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lona se n’aprofità durant segles. Sotmesos aquests valors naturals de la col·lectivitat, la pressió ja no s’aturaria sobre el que subsistí, malgrat que la resistència i la resposta «ecologista-veïnal-alternativa» va continuar creixent al mateix
ritme que la consciència social vers la protecció de la natura.
Així arribem al 1976, any en què s’aprova el Pla General Metropolità (PGM).
Tot i que, en la línia del Regional Planning del 32 i del Pla Comarcal del 53, el
PGM defineix Collserola com espai forestal de protecció, a la pràctica va representar la sentència de la serra ja que feia seguidisme del projecte Porcioles de
metròpoli: per una banda, contemplava la construcció dels túnels de Vallvidrera, Central i Horta i de la Via de Cornisa, a més del perllongament de la
carretera de les Aigües, entre d’altres projectes. D’aquesta manera, tot i que el
PGM pot considerar-se salvador, en part, dels boscos collserolins, esdevé, a la
vegada, el seu botxí en contemplar aquest seguit de vials que fragmenten el
gran bosc i que creen importants efectes de barrera, augmentant els índexs de
contaminació i transformant la necessària tranquil·litat per la subsistència de
la fauna i la flora, i contribuint així a la creació d’un paisatge excessivament
urbà. Per altra banda, estableix 7.500 hectàrees d’espai forestal vinculades a un
destí de parc, fent necessària la creació d’un parc metropolità de la serra de
Collserola, i també preveu l’eliminació dels usos agrícoles tradicionals que la
caracteritzen, determinant la progressiva substitució dels conreus, els horts i
els masos per zones residencials, urbanitzacions i habitatges.
L´any 1986 la Generalitat de Catalunya creà la reserva natural de la Font
Groga.

LA

MALA GESTIÓ DEL

PARC

DE

COLLSEROLA

L’any 1987, la Generalitat de Catalunya aprovà el Pla especial d’ordenació
i protecció del medi natural de Collserola, el qual és la figura legal de protecció de la serra vigent. El Pla especial definia la creació d’un òrgan de
gestió del parc, el Patronat Metropolità del Parc de Collserola (1986), el
qual es constituí com a organisme autònom de la Corporació Metropolitana de Barcelona. Més tard, amb la desaparició d’aquesta darrera entitat, es
creà la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
que passaria a ser, junt amb la Diputació de Barcelona, responsable de la
gestió del parc, transformant l’antic Patronat en el Consorci del Parc de
Collserola (2000), l’actual òrgan gestor.
L’any 1992 Collserola és inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN), aprovat per la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, la catalogació de
la serra com a espai d’interès natural no té, a efectes pràctics, cap altra conseqüència que un nivell de protecció bàsica la qual, a més a més, queda altra
vegada supeditada —com en el cas del Pla especial de protecció— als diferents plans urbanístics d’arrel porciolista previstos al PGM.
Efectivament, la gestió del territori inclòs dins el Parc de Collserola respon al que estableixen diverses lleis i figures d’ordenació territorial, les
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quals guarden entre si una relació jeràrquica. És el predemocràtic PGM el
que té un caràcter preponderant i per tant decisiu en última instància. Un
PGM de marcada inspiració desenvolupista que l’any 1976 determinava el
que entenia com a projectes necessaris per a la conurbació basant-se en
una previsió de creixement poblacional que estimava que, cap a l’any 2000,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona assoliria una població d’uns 10 milions
d’habitants. Darrera del PGM en ordre d’importància, i encara per damunt
dels plans específics de protecció de la serra, vindrien la Llei del sòl i la Llei
de mines, entre d’altres. Teòricament, els plans específics desenvolupats
en relació a la gestió de Collserola haurien d’haver seguit les directrius que
establia el PGM. Amb tot, la manifesta impossibilitat de compaginar el que
per a Collserola preveia el PGM amb la voluntat de conservació dels valors
de la serra recollida en el Pla Especial de Protecció ha determinat que el
que estableixen aquestes diverses figures d’ordenació sigui, en molts
casos, absolutament antagònic i contradictori. El PGM estableix la perforació i l’esquarterament de la serra, la desaparició dels usos tradicionals
agroramaders i l’aïllament ecològic del parc, el qual és entès més aviat com
un jardí urbà. Al contrari, el Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi
Natural del Parc de Collserola resumeix objectius ben diferents, com ara
«mantenir l’estabilitat dels sistemes naturals, preservar la diversitat biològica, preservar el patrimoni cultural i paisatgístic, oferir noves oportunitats
d’oci» (Parc de Collserola, 1990). Encara més, en un apartat específic, el
pla fa referència també a la necessitat de conservar els usos agrícoles a la
serra. En concret, entre d’altres recomanacions, proposa «revisar les qualificacions del PGM en el que ateny a la substitució de conreus per usos residencials» o «proporcionar ajuda tècnica i financera per a garantir la continuïtat de les activitats agrícoles periurbanes» (Ibíd., pàg. 44).
L’any 1998 Collserola fou integrada als Parcs de la Diputació en l’anomenada Anella Verda que en teoria pretén defensar els espais naturals de
la pressió urbanística, tot creant passadissos verds entre ells, però que a la
pràctica és poc més que un anagrama.
Les possibilitats reals de què la societat civil participi directament sobre
els temes que l’afecten, com és la democratització real i la cura coresponsable de la gestió d’aquest espai natural, són del tot limitades. Amb tot, la
munió dels grups ecologistes, conservacionistes i d’altres col·lectius
entorn de la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola va aconseguir, amb
la seva pressió, la creació d’una Comissió especial de seguiment sobre
temes urbanístics.
No podem deixar de destacar que el caràcter polític del gerent del Consorci fa que la gestió del parc caigui sovint en actituds d’apropiació del patrimoni històric, com la conversió de la masia de Can Calopa en vinya i celler de
l’alcalde de Barcelona (fa tres anys, l’alcalde Joan Clos va reclutar una part de
la Brigada de Parcs i Jardins per desforestar unes hectàrees de fruiters de la
masia de Can Calopa, que durant mesos van fer terrasses i van plantar ceps de
races de qualitat per poder-se marcar el punt d’oferir vi DO de Barcelona amb
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ocasió del Fòrum 2004); o els intents de cedir la masia okupada de Can Pasqual a un dels més grans holdings ecocapitalistes de l’Estat, que gaudeix de
bones amistats amb l’Ajuntament de Barcelona. Mentrestant, el Consorci
enderroca masies com Can Rocamora per evitar que siguin okupades, malgrat
declarar que manquen edificis per equipaments al Parc de Collserola.
El Consorci de Collserola també ha trobat una manera de fer diners fàcils:
el patrocini. Un cop d’ull a la personalitat de les empreses que, cercant un
rentat verd d’imatge que les redimeixi enfront la població, promocionen econòmicament la «desgestió» del parc pot aproximar-nos un pèl més al tarannà
real dels gestors del Parc. Entre aquestes empreses que fan tant en pro de la
preservació dels valors ecològics i socioculturals arreu del món destaquen
Endesa, responsable d’expulsar comunitats maputxes per produir quilowats
als rius de Xile; Agbar, multinacional que treballa per a la privatització de l’aigua i d’altres serveis bàsics a diversos continents; Caja Madrid, que financia la
construcció de l’oleoducte de cru pesant a l’Equador; o Novartis, multinacional agrofarmacèutica i transgènica que entre d’altres execrables activitats es
dedica també a la biopirateria, patentant els codis genètics de plantes silvestres utilitzades ancestralment pels pobles indígenes. També està esponsoritzat per una fàbrica de ciment valenciana... (Observatori Transnacional, 2003).
Queda clar, doncs, que, més enllà de les bones i verdes paraules dels
informes tècnics i de les declaracions d’intencions, la situació descrita determina que actualment la gestió del parc sigui poc més que desastrosa. Mentre
les institucions i les formacions polítiques que ens governen, les quals a més
s’autoproclamen «progressistes» o «d’esquerres i ecologistes de debò», continuïn basant la seva gestió i supeditant-ho tot als mateixos interessos crematístics i especulatius que van inspirar l’encara vigent PGM, realitats com el
Parc de Collserola continuaran essent poc més que cortines de fum a la vegada que productes estrella d’una calculada i rància estratègia de rentat verd d’imatge a la que ja ens té tristament acostumats l’Ajuntament de Barcelona.

ACTUACIONS

I AGRESSIONS

La Barcelona metropolitana té un dèficit escandalós d’espais verds a l’abast
del ciutadà i aquest és el paper que se li atorga al Parc de Collserola, el qual
té uns trets especials que intensifiquen la condició de jardí urbà:
– una dimensió considerable: 7.500 hectàrees qualificades d’espai
forestal,
– contacte amb la ciutat: a menys de cinc quilòmetres de plaça Catalunya,
– posició central a l’Àrea Metropolitana, al voltant del qual giren les ciutats i les vies de comunicació.
Així, Collserola, com espai natural rodejat per una metròpoli, està amenaçada i agredida per una sèrie de processos que posen en dubte que el
parc compleixi la funció de protecció que se li ha assignat:
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– Permissivitat d’activitats extractives colossals dins dels límits del parc,
com són les cimenteres de Montcada al nord i Sant Feliu, a la vessant
del Llobregat, o la Mina Berta entre El Papiol i Sant Cugat. Com ja
hem apuntat, la Llei de mines està per sobre de les lleis que protegeixen el parc.
– Especulació amb el sòl dels municipis que envolten Collserola, que entenen el parc com una reserva de terreny que en algun moment intentaran requalificar per a continuar construint. Algunes de les vessants de la
serra, com la Vall de Sant Just, les tradicionals zones agrícoles estan a
punt de desaparèixer per convertir-se en un suculent mercat de parcel·les urbanitzables d’alt standing.
– La suposada manca de sòl que segons les administracions públiques
pateix la Gran Barcelona és utilitzada per justificar la sistemàtica ubicació
d’equipaments públics dins els límits de Collserola, en comptes de rehabilitar alguna de les moltíssimes zones o solars degradats i en desús. Van
en aquesta direcció casos com els dels cementiris de Collserola i El Papiol
o l’Escola Judicial, construïda l’any 1996 per sobre de la Ronda de Dalt,
a la vessant barcelonina, en els que es justifica l’interès públic per apropiar-se de les zones més ben ubicades del parc. El mateix argument, «l’interès públic», esgrimia la Conselleria de Medi Ambient quan l’any 2001
intentava construir un abocador a l’esgotada Mina Berta.
– Les infraestructures són vitals pel «correcte» funcionament de la
metròpoli. Collserola està travessada per línies d’alta tensió, autovies
i vies de tren que fragmenten el territori com una ganivetada.
Un exemple paradigmàtic del despropòsit que amaguen aquestes grans
infraestructures fou la construcció del túnel de Vallvidrera. Aquesta obra era
clarament innecessària a finals dels 80, quan es va prendre la decisió de la seva
execució. Si bé és cert que la carretera de la Rabassada quedava col·lapsada
puntualment algun divendres a la tarda, aquest problema s’hauria solucionat
millorant l’accés a Sant Cugat. Però els forts interessos econòmics es van imposar. Una obra amb un pressupost de 22.000 milions de pessetes era un negoci
que no es podia deixar perdre. Els estudis sobre mobilitat de l’època parlaven
d’un volum de trànsit d’uns 16.000 cotxes/dia entre la Rabassada i la carretera
de Vallvidrera. En canvi, els aleshores projectats túnels tindrien per si sols
capacitat per a més de 50.000 cotxes. És a dir, la seva construcció significava
quadruplicar el volum de trànsit que potencialment podria circular per la
zona. Els túnels de Vallvidrera estan gestionats per Tabassa, una empresa privada que té dret a cobrar peatge per a amortitzar una obra que en bona part
està feta amb diners públics. A part, la nova via va incrementar la demanda de
sòl urbanitzable esperonant processos especulatius a la zona. Per exemple, a
l’àrea de la masia de Can Busquets, propera a la zona d’influència dels túnels,
es pretén construir blocs de pisos en una de les finques, creant una microciutat de luxe al bell mig de la vall de la Rierada, un dels ecosistemes més fràgils
de la serra. Els túnels de Vallvidrera han partit Collserola en dos i constitueixen una frontera infranquejable que impedeix el pas dels animals.
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Han passat deu anys i l’Administració insisteix ara en construir el túnel
d’Horta, el qual serà més agressiu encara que l’anterior ja que el seu traçat
circularà per una zona on no hi ha cap carretera ni urbanització, creant una
nova barrera dins de Collserola. De moment, sembla que el túnel Central i
el vial de Cornisa no són encara una prioritat política; no obstant, poden reaparèixer perfectament en tant que són projectes que es contemplen al PGM.
Tres milions d’habitants urbans troben a Collserola un dels únics espais
verds pel lleure encara silvestres i no intervinguts o ajardinats, fet que, lògicament, comporta la hiperfreqüentació i conseqüent degradació d’aquest
espai. En són un clar exemple els més de mil caçadors amb llicència, les hordes de motoristes, les hípiques i els ramats de ciclistes de muntanya que
cada cap de setmana inunden la malaurada serra.
A part dels processos descrits, una sèrie de mecanismes «trampa» posen
en dubte la real protecció del Parc de Collserola. Una de les estratègies és
la requalificació enganyosa d’usos del sòl. Per exemple, la creació de camps
de golf s’utilitza per encobrir operacions especulatives, ja que la llei permet
edificar una part del terreny del nou camp de golf per «amortitzar» la inversió. Això explicaria el gran interès dels propietaris de Can Codina (Cerdanyola) per deixar l’agricultura i passar-se al golf. També a Sant Cugat, a finals
dels 90, el Club de Golf va dur a terme l’ampliació de les seves instal·lacions
desforestant unes pinedes situades entre els límits del parc i del perímetre
urbà de Sant Cugat. Per finançar aquesta ampliació el club va obtenir permís per aixecar una urbanització de luxe a una antiga vinya. El nou Pla d’Urbanització de La Floresta, que permet la construcció de blocs de tres pisos
en zona forestal que fins avui no era urbanitzable, constitueix un altre cas
de requalificació amb el que es continua expandint la taca urbana dins del
Parc de Collserola. Una excepció remarcable a aquesta tendència ha estat la
definitiva qualificació de la zona agrícola de Torrenegra com a no urbanitzable per part de l’Ajuntament de Sant Cugat. D’aquesta manera, després de
més de deu anys de lluita contra la constructora Núñez i Navarro, la qual
havia comprat els terrenys agrícoles per aixecar-hi pisos, el moviment veïnal ecologista ha aconseguit que el terreny hagi estat catalogat novament
com a agrícola. Tanmateix, tot i que el parc de Collserola és el segon de
Catalunya en quant a pressupost (6 milions d’euros), actualment està en
curs un contenciós administratiu entre Núñez i Navarro i l’Ajuntament de
Sant Cugat, ja que l’empresa no ha estat encara indemnitzada per la pèrdua
de valor del terreny que ha suposat la requalificació, fet que corrobora la
incompetència dels gestors del parc (El Punt, 24/2/2004).

LA COLLSEROLA

BARCELONINA

Els barris alts de Barcelona han crescut enfilant-se muntanya amunt per les
faldes de Collserola. Aquesta vessant compta amb un reguitzell de barriades. Unes riques: Pedralbes, Can Caralleu, Vallvidrera, el Tibidabo (Sarrià-
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Sant Gervasi), els Penitents (Gràcia); altres humils i populoses: Sant Genís,
Montbau, la Font del Gos, Can Baliarda (Horta-Guinardó), el polígon Canyelles, Roquetes, Trinitat Nova i Torre Baró (Nou Barris); així com les que
envolten els turons de la Rovira, el Carmel i la Creueta del Coll, com són
el Guinardó, Teixonera, Carmel, Vallcarca, el Coll i la Salut.
Gairebé totes aquestes barriades neixen, creixen i/o es consoliden als
contraforts, barrancs, creuant collades i omplint els fèrtils camps, sobretot
a partir dels anys 60, amb el boom especulatiu. Tot i això, els veïns de la vessant, durant el darrer quart del segle XX, anaren fent-la seva. S’organitzaren plantades populars i es recuperaren nombroses fonts, a la vegada que
anaven prenent una actitud crítica envers els projectes lesius i la mala gestió per part de les institucions, les quals propiciaren la desaparició de
molts horts marginals.
La torre de comunicacions es pretenia aixecar al turó de Santa Maria, a
tocar de la Font Groga, però les pressions ecologistes —donada la proximitat dels boscos a la Font Groga— aconseguiren fer canviar l’emplaçament.
Aquesta acabà construint-se sobre el turó de Vilana, l’any 1991, dissenyada
per Norman Foster i no sense les resistències dels veïns de Vallvidrera. L’alcalde olímpic Maragall assegurà que aquella torre acabaria amb totes les
antenes de Barcelona, cosa evidentment impracticable amb el posterior
boom de la telefonia mòbil.

LES

VERGONYES DE

BARCELONA

Entre les moltes vergonyes de Barcelona cal esmentar la voluntat de cedir «els
ous d’en Porcioles», dues grans bombones de gas, a una empresa privada, per
tal de fer-hi una macrodiscoteca, un restaurant, grans aparcaments, etc. L’any
1986 aquests dipòsits de gas ubicats a Collserola (Horta) deixaren de funcionar, passant a mans de l’Ajuntament de Barcelona que no exigí a l’empresa
explotadora el seu desmantellament. En lloc de rectificar les errades del passat, el màxim responsable de la preservació del Parc de Collserola afirmà: «Las
dos esferas son singulares para bien o para mal»; mentre que Jordi Borja, vicepresident de la Mancomunitat de Municipis, digué: «siempre que sea posible
y no se produzca un grave perjuicio no es bueno derruir». Això era vàlid per
a uns esfèrics de 20 anys d’antiguitat, però no per les nombroses masies centenàries, veritable patrimoni cultural, històric i arquitectònic que el mateix
Ajuntament enderrocà a Horta, Can Besora, Can Gresa, Can Borni, Can Glòria, Can Notari, Can Sínia... La pressió ecologista aconseguí que la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona rectifiqués a la
vigília dels Jocs Olímpics i procedís al desmantellament definitiu dels «ous
d’en Porcioles», instal·lant les cotxeres d’autobusos de l’ATM, mig soterrades.
L’operació de castració va costar 8,4 milions de pessetes.
Una altra agressió, aquesta feta amb la més absoluta impunitat, fou la
construcció de l’Escola d’Alts Estudis Judicials el 1996. L’Ajuntament de
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Barcelona donà el permís sense l’informe preceptiu, saltant-se a la torera
el Pla Especial de Protecció de Collserola, el PGM i el PEIN, sense comptar amb l’estudi d’impacte ambiental pertinent i sobrepassant l’edificabilitat permesa. La total submissió dels gestors responsables del parc a la
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona feriren greument la
seva credibilitat en la defensa dels espais naturals i en l’aplicació de les
mateixes lleis que promulgaren. En un darrer intent de justificar legalment
l’obra, s’elaborà un pla especial que fou aprovat el mes d’octubre del 1996.
De les més recents vergonyes, destacarem la permissivitat de què gaudeix la constructora Núñez i Navarro per construir la urbanització Turó de
Vilana 2000 o els habitatges de Vall Park al barri de Penitents, on l’Ajuntament atorga la llicència d’urbanitzar al bell mig del torrent de Can Gomis,
en ple domini públic hidràulic.
Una de les lluites que continuen actives és la relativa a la protecció i a
la defensa de l’ús comunitari de la Vall de Sant Genís, situada al límit entre
el districte de Nou Barris i el d’Horta Guinardó i una de les últimes no urbanitzades de la vessant barcelonina de Collserola. Després de 50 anys de total
abandonament de la finca i del conseqüent deteriorament de Can Masdeu,
l’antiga masia, i de la infraestructura agrícola associada, la institució que
regenta la propietat, la Fundació Hospital de Sant Pau, pretenia construir a
la vall en un primer moment una presó i més tard una residència privada
per a membres jubilats del Col·legi de Metges. Amb tot, l’okupació, al desembre de 2001, de la finca i el suport i la implicació popular de què ha estat
objecte el projecte d’autogestió en curs ha aconseguit frustrar, de moment,
els plans que amenaçaven la vall. És important destacar que l’òrgan que s’ocupa de la gestió del patrimoni de la Fundació està constituït per funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat i pel Bisbat de Barcelona. Paradoxalment, en contraposició als plans de la Fundació d’urbanitzar
parcialment la vall, l’Estudi estratègic de la vessant barcelonina de Collserola
(Boada, 2003) remarca la seva importància natural i agrícola, alhora que fa
referència a la necessitat de recuperar l’antiga infraestructura agrícola de
terrasses, mines d’aigua i basses. És precisament en aquest sentit que, a través de l’autogestió i de l’autoorganització, autònomament i sense cap tipus
de participació institucional (exceptuant el setge policial i el políticolegal),
duu més de dos anys treballant el col·lectiu dels horts comunitaris okupats
de la Vall de Sant Genís, el qual està integrat pels actuals ocupants de Can
Masdeu i per una cinquantena de veïnes i veins de Nou Barris.

COLLSEROLA ,

PARC O JARDÍ ?

Allò que no genera valor econòmic no té valor. És en aquest sentit que «cal
donar valor» a Collserola, transformar-la de manera que suposi una font de
creixement, físic però sobretot econòmic, de la metròpoli. I el valor ecològic? Aquest és un tema crític. Si bé trobem dins la serra zones que per la seva
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inaccessibilitat han estat molt poc pertorbades, com la Rierada o el Torrent
de les Tres Serres, la supervivència de les espècies faunístiques està fortament amenaçada a raó de l’escapçada connexitat dels ecosistemes de Collserola amb la resta de serres prelitorals o interiors. Com podran sobreviure
els animals durant generacions d’endogàmia? En aquest sentit, Collserola no
és un espai on la conservació estigui assegurada, malgrat el discurs propagandístic d’iniciatives mediàtiques com les de l’Anella Verda de la Diputació
de Barcelona, que ens pretén fer creure que els vertebrats de Collserola
poden passejar-se pel massís del Garraf, Montserrat o el Montseny. Collserola és una illa de bosc emmurallada per un anell d’autopistes. Per evitar l’aïllament complet, durant la dècada dels 90 veïns de Cerdanyola i el Vallès van
defensar la protecció d’una «via verda» en la darrera franja agrícola que té
tres quilòmetres d’amplada i que uneix Collserola amb el Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt. Després d’insistir uns anys, els municipis es van comprometre a respectar 400 metres d’amplada en tot el traçat d’aquest connector on encara avui hi ha moviments migratoris de grans mamífers com els
senglars. Curiosament, els terrenys destinats a aquest connector biològic
coincideixen amb els terrenys on el PGM contempla la construcció del túnel
central. És, doncs, la via verda una autopista en conserva? Aquesta és una
altra constant en la protecció de la natura des de la burocràcia. Creen neologismes per fer creure al ciutadà que protegeixen el territori quan en realitat es tracta d’una conservació virtual. A mesura que les ciutats que envolten
Collserola s’expandeixen i esgarrapen zones agrícoles de les valls limítrofes,
queda cada cop més clara la funció real que acompleix Collserola dins la
lògica metropolitana: la de Central Park a la catalana i de reserva de sòl urbanitzable disponible pel futur creixement del monstre urbà.

LA

FRONTERA MOVEDISSA

L´any 1999, amb la intenció de comprometre les forces polítiques i les institucions, la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola, formada per
col·lectius veïnals i ecologistes dels municipis que envolten la serra, reivindicava, a través del seu manifest «Per una llei de protecció de l’espai
natural de Collserola», l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’espai amb
una franja natural d’amortiment que trenqués el seu aïllament obrint-lo,
així, a la resta d’espais naturals veïns. Alhora, es demanava la desqualificació dels sòls susceptibles de ser urbanitzables així com la promulgació, per
part del Parlament de Catalunya, d’una llei de protecció que superés jeràrquicament els plans d’ordenació territorial vigents (PGM, PEC i PEIN) i
possibilités la protecció real de la serra.
Tanmateix, en contra de les propostes de fer baixar Collserola a la ciutat,
el que sembla que s’imposa és fer pujar Barcelona a Collserola. Un bon
exemple de la pressió urbanística més recent és el que està succeint actualment a la Vall d’Hebron.
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L’any 1983, per tal d’aturar l’especulació urbanística dels promotors
Figueras i Bassols, l’Ajuntament de Barcelona, pressionat per la Coordinadora d’Entitats Martí i Codolar, adquireix les 37 hectàrees en les que es
pretenia construir 7.500 habitatges; una zona qualificada, en gran part pel
Pla Comarcal del 1953, com a zona verda. L’Ajuntament es comprometé a
crear un dels grans pulmons de Barcelona; però 9 anys després, amb els
Jocs Olímpics, el consistori aprovà a corre-cuita un primer Pla Director de
la Vall d’Hebron, supeditant la planificació d’aquest extens parc a les exigències olímpiques. Aixecaren mig miler d’habitatges (la residència de
periodistes), palaus esportius, un hotel, un gran pàrquing i nombrosos
camps esportius. Així, les torrenteres, recuperables des del punt de vista
natural, foren cobertes, donant pas a esplanades plenes d’accessos, extensos «espais verds» plens de tanques. L’asfalt cobreix les grans voreres que
les aïllen i que no porten enlloc. Espais verds en què l’únic verd és la gespa de camps esportius i talussos. Amb tot, encara es conservà la qualificació de «zona verda».
Aquesta actuació municipal contribuí a la degradació d’aquest potencial
gran pulmó de la Vall d’Hebron però, lluny de reparar els errors comesos,
l’any 1999, es va promoure un segon Pla Director. En un principi, aquest
pla, en un acte de prestidigitació indignant, desprotegia 73 hectàrees que,
de forestal, passaven a verd urbà. L’oposició ecologista els féu canviar de
tàctica. Aquest pla va ser aprovat per l’Ajuntament el 21 de febrer de 2004
i amb ell es pretén construir 1.166 habitatges sobre zones verdes, prèviament traspassades a zones d’equipaments. Per tal de compensar la pèrdua
de zona verda, a través de l’Estudi Estratègic de la Vessant Barcelonina de la
Serra de Collserola (octubre de 2003), encarregat per l’Ajuntament i realitzat en conveni amb el Consorci del Parc de Collserola, es pretén, amb la
més absoluta impunitat, desprotegir àmplies zones naturals del Parc de
Collserola passant-les de la qualificació de «zona forestal de protecció» a
«zona verda» (urbana). Amb això s’evidencia una contraofensiva per part
dels «urbanitzadors», amb la que pretenen burlar no només els grups ecologistes que reivindiquen l’ampliació de les zones protegides, sinó també
la màxima benignitat del PGM que ha estat la protecció de les Zones Forestals Metropolitanes.
Si ara es construeixen habitatges canviant el PGM sobre zones fins fa ben
poc qualificades de verdes, qui pot assegurar que no s’estigui preparant el
terreny per a futures tongades urbanitzadores i especuladores? Tot plegat
representa un menyspreu intolerable: es promou la vulneració «legal» de
les minses lleis que «malprotegeixen» la natura, tot fent pujar la ciutat cap
al cim de Collserola, endinsant-se més enllà de la frontera del parc. En
comptes de fer baixar Collserola a la ciutat, ens enjardinen el bosc.
Can Pascual, Can Masdeu i Col·lectiu Agudells

23. Torrebonica: un camp de golf al Vallès.
Noves infraestructures per a la Gran Barcelona
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A mitjans dels anys 80 s’inicia al Vallès una reestructuració urbana i territorial que es desenvolupa amb plenitud a la dècada dels 90. L’objectiu és
convertir el Vallès en una perifèria més de la gran metròpoli. Juntament
amb l’altre Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat i en menor mesura el
Garraf i el Penedès, totes elles conformen la perifèria metropolitana de
Barcelona.
Com a les altres comarques, al Vallès Occidental l’objectiu ha estat produir una transició des d’una comarca amb una personalitat diferenciada
fins esdevenir una perifèria més de la metròpoli. Una perifèria, no obstant
això, en el cas del Vallès Occidental, summament especialitzada.

A

TALL D ’ INTRODUCCIÓ : LA GRAN TRANSFORMACIÓ DEL

VALLÈS

La realitat del Vallès Occidental s’ha modificat de forma important a la
dècada dels 90. Hi ha diferents factors que han influït. Un dels determinants ha estat la ubicació de les infraestructures de mobilitat. Als anys 70
es va iniciar la construcció de grans infraestructures viàries que donaren
accés a Barcelona i que beneficiaren, d’una forma secundària, a aquesta
segona corona metropolitana. Anys més tard, es construiria la B-30 i l’A-7
entre Mollet i El Papiol i, més actualment, es projectarien els conflictius
quart cinturó, el túnel d’Horta i el tren d’alta velocitat. Tots aquests projectes tenen en comú el seu disseny en base a les necessitats de Barcelona
i sense una planificació territorial que inclogui les necessitats reals de la
segona corona metropolitana. De fet, ens trobem en una situació paradoxal en la que les grans inversions en transport col·lectiu es concentren a la
ciutat de Barcelona, revertint en una certa millora de la seva qualitat
ambiental, mentre que a la perifèria s’ha apostat decididament pel transport privat motoritzat.
Aquesta expulsió o relocalització d’activitats més molestes o menys
estratègiques no només s’ha donat amb la mobilitat. També s’ha donat amb

290

Barcelona, marca registrada

equipaments com, per exemple, el projecte de Zoo entre Sabadell i Castellar o la localització d’abocadors o de plantes de tractament de residus
(Ecoparc de Montcada), amb els conseqüents impactes ambientals sobre el
medi i la població i el deteriorament del mosaic agrícola i forestal característic de la comarca.
Aquest procés també ha generat una especialització de les diferents
zones que constitueixen la perifèria metropolitana, de manera que el Vallès
s’ha conformat, per exemple, com una comarca de serveis industrials i postindustrials o el Maresme com a una residencial.
Alhora, trobem que el context geogràfic del territori vallesà ha condicionat que la majoria d’infraestructures de comunicació, transport i energia tinguin el seu pas per la depressió prelitoral. Així, el Vallès ha estat considerada històricament una comarca de «pas». Tanmateix, aquesta condició
es veurà fortament agreujada en un futur per dos motius. El primer, per la
integració en el mercat de la Unió Europea, donat que la Regió Metropolitana de Barcelona es consolida com a node entre Europa i la resta de la
Península. Això suposarà la construcció de noves vies ràpides de pas, la creació de nous centres logístics, el creixement urbà induït i els conseqüents
impactes sobre el medi. Un cop més, seran aquestes comarques les que
patiran el gruix dels impactes d’aquestes infraestructures, que responen a
interessos aliens als de les seves poblacions. En segon lloc, per la creixent
importància de les ciutats de la segona corona metropolitana, que accentua les relacions entre elles, augmentant la mobilitat obligada.
Un indicador de la importància d’aquestes ciutats és la intensificació
del creixement urbanístic que la comarca ha experimentat en els darrers
trenta anys. S’ha ubicat, sobretot, en els espais naturals que fins llavors no
s’havien trobat sota pressió urbanística. Aquestes noves construccions han
estat de caràcter difós, caracteritzades per una elevada ocupació de l’espai,
situant-hi poques activitats o una densitat d’habitatges molt baixa. Exemples d’això són les urbanitzacions de segona residència o la proliferació de
polígons industrials, afectant greument els sistemes d’espais lliures de la
comarca. Aquesta situació continua mantenint-se a l’alça. Com a mostra,
només cal veure com alguns dels planejaments urbanístics municipals de
la comarca, que determinen les superfícies que s’urbanitzaran durant els
15 anys de vigència d’aquests plans, dupliquen i fins i tot tripliquen la
superfície urbanitzada dels seus municipis. Tot i compartir aquesta mateixa dinàmica, aquests municipis presenten força diferències entre elles.
Així, trobem municipis com Sant Cugat, Rellinars o Viladecavalls on predominen les zones residencials o d’altres, com Cerdanyola del Vallès,
Terrassa, Sabadell, Sentmenat o Ripollet, on s’estan produint nous creixements urbans i entre els quals també trobem nous polígons industrials i
barris on es concentren de manera predominant les noves poblacions
d’immigrants.
El rebuig a la construcció del camp de golf de Torrebonica per part del
teixit social de la comarca, la determinació política de portar-lo a terme per
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part de l’Administració, les contínues irregularitats en la tramitació del
projecte i els greus impactes socials i ambientals que provocarà han fet
que, amb tota probabilitat, aquest sigui un dels projectes més emblemàtics
d’aquesta nova etapa al Vallès Occidental.

EL

CAMP DE GOLF DE

TORREBONICA

A finals de l’any 1998, a través dels mass media, es coneix la intenció del
Reial Club de Golf del Prat d’instal·lar-se als terrenys de Torrebonica i
Can Bonvilà, situats al Vallès, dins el terme municipal de Terrassa. Sis
anys després, l’any 2004, es preveu la inauguració del camp de golf. Ha
estat, no obstant això, un període d’una llarga conflictivitat, mostrant de
forma més que evident els interessos, gairebé indistingibles, entre l’Administració i els promotors del camp. Un període que ha mostrat i ha
generat resistències summament potents i amb molta recepció per part
de la ciutadania, però alhora incapaces d’aturar una operació especulativa d’aquesta envergadura.
El projecte

El Reial Club de Golf del Prat (RCGP), entitat promotora del camp de golf
a Terrassa, és un club elitista fundat l’any 1952 i que fins ara ha utilitzat una
superfície de 170 hectàrees en terrenys del Prat de Llobregat. La cessió d’aquests terrenys ja fou conflictiva en el seu temps, no només per l’expulsió
de diverses famílies pageses, sinó també pel fet que els terrenys foren
cedits mitjançant una concessió administrativa indefinida en règim de lloguer. En aquest sentit, cal destacar que el 85% dels terrenys on està situat
el RCGP al Prat són de titularitat pública, en concret del Ministeri de Defensa. No obstant això, l’expropiació ha estat taxada en 3.200 milions de les
antigues pessetes. Són aquests diners els que han permès, en part, el trasllat del RCGP a Torrebonica i Can Bonvilà.
Torrebonica i Can Bonvilà estan situats al corredor verd que uneix Sant
Llorenç amb Collserola, anomenat «via verda». La seva construcció suposa
la privatització d’una superfície de 270 hectàrees. Al problema del territori cal sumar-hi el de l’aigua. El manteniment de la gespa apta pel golf, en el
cas del camp de Torrebonica, té un consum equivalent al consum d’aigua
d’una ciutat de 40.000 habitants. Davant les protestes de diverses entitats
encapçalades per l’ADENC, els promotors del golf varen proposar la construcció d’una dessalinitzadora, ràpidament aprovat per la molt discutida
Agència Catalana de l’Aigua i finançada per ella mateixa, mostrant un cop
més el tracte de favor de l’Administració.
Un altre dels actors destacats en la construcció del camp de golf ha estat
la Caixa d’Estalvis i de Pensions de Barcelona. Era la propietària de bona
part dels terrenys de Torrebonica fruit d’una donació, l’any 1922, del
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Patronat de Catalunya per la Lluita contra la Tuberculosi. La donació obligava la Caixa a mantenir l’ús hospitalari o educatiu de la finca de Torrebonica, incloent aquest projecte a l’anomenada Obra Social. Tot això s’oblida, venent la Caixa uns terrenys que li foren regalats. Especulació amb
majúscules. El 18 de febrer de 2000 es formalitza l’escriptura de traspàs de
part dels terrenys agrícoles de Torrebonica al RCGP per 450 milions de pessetes. Negoci rodó.
El paper de l’Administració

«L’alcalde de Terrassa afirma que no pensa tenir en
compte la manifestació de demà. Preguntat ahir sobre si
podia tenir en compte les reivindicacions de la
manifestació en cas que sigui massiva, Royes va respondre
amb una rotunda negativa i va afegir que “els que
governem ens regim per altres coses”.»
Declaracions de Manuel Royes a El 9 Nou (2/11/99)
la vetlla de la gran manifestació contra el camp de
golf de Torrebonica

En aquesta operació de transformació del territori ha estat clau el paper de
l’Administració. Un cop més, lluny de les proclames retòriques d’actuar
guiats per l’interès general, ha estat una ferma aliada en totes les circumstàncies dels promotors del golf.
Les dues administracions que més s’han significat en la defensa a ultrança del camp de golf han estat l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament
de Terrassa. La primera depèn de la Generalitat de Catalunya i, per tant,
fins fa poc del govern de CiU. Per la seva part, el govern de l’Ajuntament
de Terrassa recau, encara ara, en el PSC-PSOE, de la mà, primer de Manel
Royes i en la recta final de Pere Navarro.
El paper de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha estat clau en la tramitació dels diversos permisos. Les tramitacions de les concessions a la utilització de l’aigua, ignorant els diversos contenciosos plantejats per diverses entitats opositores, ha estat una constant en tot el procés. Encara més
escandalós és, però, el fet de la participació de l’ACA en la construcció i
finançament de les instal·lacions necessàries. A l’apartat pressupostari del
projecte es llegeix textualment «El projecte s’emmarca dintre de les prioritats fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua com a part dels programes
pilot de reaprofitament d’aigües residuals per a usos lúdics [...], el repartiment d’assignacions d’inversió i despeses d’explotacions es regularà mitjançant el corresponent conveni d’actuació entre l’administració actuant i
els usuaris/concessionaris». Més clar, l’aigua.
Sent, però, així d’escandalós, hi ha qui encara supera amb escreix la connivència amb els promotors del golf: l’Ajuntament de Terrassa. Des dels inicis s’hi va posicionar clarament a favor. Fins i tot Manel Royes ja va voler
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aprovar-ne un d’anterior a la mateixa zona, l’any 1996, gestionat per TCA
Inversiones, que finalment va desestimar-se (El 9 Nou, 19/3/2000). En el nou
projecte, el presentat per RCGP, Royes no deixarà escapar la nova oportunitat deixant-se la pell, a ulls de no pocs la dignitat, en la defensa del projecte.
La instal·lació del camp de golf de Torrebonica a les finques de Torrebonica i Can Bonvilà va començar amb la requalificació dels terrenys, que
fins llavors constaven com a no urbanitzables (rústics) i on no podia fer-se
cap tipus d’equipament. La requalificació va fer-se en el Ple del 17 de desembre de 1999. Després el procés va continuar amb la «normalitat» habitual: la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat l’aprovaria definitivament
el juliol de 2000.
El 7 de febrer en un ple extraordinari de l’Ajuntament s’acabava de
posar el fil a l’agulla. Convocat excepcionalment al matí (per tractar d’estalviar-se les protestes) i amb un únic punt de l’ordre del dia: l’aprovació
definitiva del projecte del golf, tot i que encara hi havia el problema no
solucionat de l’aigua. Així doncs, el paper de l’Ajuntament ha estat el
millor dels possibles pels interessos dels promotors del golf. Higinio
Raventós, president del Reial Club de Golf del Prat, ho expressa sense
ambivalències en una entrevista a la premsa local: «Jo no soc polític, perquè el món de la política és molt complicat, però defenso les persones que
defensen l’interès de la majoria per sobre de criteris polítics, com Manuel
Royes. Quan el veig sempre li dic que algun dia li posaran medalles per
haver-nos engatussat» (Diari de Terrassa, 27/5/2000).
En tot el procediment, les mostres antidemocràtiques de l’Ajuntament
han estat constants. L’ocultació d’informació clara i precisa ha estat la tònica habitual. L’ADENC, a causa de la seva posició ferma en contra del projecte, ha perdut les subvencions que rebia tant per part de la Diputació de
Barcelona (sent Royes també el president) com per part de l’Ajuntament.
Totes les entitats i expressions ciutadanes que han mostrat el rebuig al projecte han passat a formar part de la perillosa massa critica. S’han amagat
enquestes que mostraven el desacord majoritari dels terrassencs i terrassenques. En definitiva, tot plegat una mostra preclara del caràcter, la natura i la dinàmica de les administracions en la gestió de les operacions a gran
escala de la transformació i reestructuració metropolitana.
Les resistències al camp de golf

En aquests cinc anys les mostres de resistència i de desobediència al projecte han estat nombroses, sent de natura, això si, ben heterogènia. Inicia
i dóna forma a l’oposició l’ADENC, l’Associació de Defensa i l’Estudi de la
Natura. L’ADENC esdevé, alhora, una de les entitats dinamitzadores de la
campanya «Salvem Torrebonica», que aconsegueix aplegar més de 100 entitats del plural teixit associatiu de la comarca. A recer de la campanya sorgeixen també col·lectius propers a l’àrea de l’autonomia, de l’escena alter-
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nativa i en general del moviment global, com Acció Verda o Ciutadans i Ciutadanes per Torrebonica. Finalment, un altre dels pols d’oposició l’integren els partits polítics d’oposició (fins les darreres eleccions, doncs ara
formen part de l’equip de govern), és a dir IC i ERC.
L’ADENC ha estat una de les peces clau i bàsiques en la mobilització. La
seva activitat s’ha concentrat en tres fronts. En primer lloc ha vetllat per la
informació i sensibilització sobre l’operació a Torrebonica i Can Bonvilà.
Han estat múltiples els actes i xerrades fetes a tots els barris de Terrassa i
demés poblacions de la comarca. En segon lloc ha estat un permanent vigilant en el dia a dia de l’evolució del procés d’aprovació i de construcció,
plena d’irregularitats, del camp de golf. La tramitació de diversos contenciosos administratius, incloent denúncies penals, ha caracteritzat també la
seva feina. Finalment ha estat hàbil en la construcció d’una xarxa amplia i
plural, articulada al voltant de la campanya «Salvem Torrebonica». És de
destacar, al parer dels signants de l’article, l’evolució de l’ADENC en
aquests anys: des d’una posició als inicis estrictament de protecció a l’entorn ha anat fins a articular una crítica robusta a la democràcia made in
Ajuntament de Terrassa (veure «Carta Oberta a l’Ajuntament de Terrassa»,
2001: www.adenc.org/torrebonica/index.htm).
La campanya «Salvem Torrebonica», amb el suport de més de 100 entitats, ha estat la potència mobilitzadora de les grans manifestacions i
expressions de rebuig massiu al camp de golf. Ha organitzat les manifestacions més importants, aconseguint treure al carrer milers de persones. Les
accions més sonades han estat les dues grans manifestacions de Terrassa
(1999 i 2002) i l’acampada a Torrebonica (2001). El problema, potser, de
la campanya ha estat que més enllà de les grans mobilitzacions, les diverses entitats no s’han compromès plenament en la dinamització de la campanya, doncs consideraven l’ADENC com la generadora quasi en exclusiva,
fent que molts cops la dinàmica depengués en excés d’aquesta entitat.
Acció Verda i Ciutadans i Ciutadanes per Torrebonica han estat les dues
dinàmiques que han emprès la desobediència civil i l’acció directa no violenta en contra del camp de golf i de les institucions que han donat totes
les facilitats per a la seva construcció, això és, la Caixa d’Estalvis, l’Agència
Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Terrassa. S’han fet múltiples ocupacions de seus de la Caixa, fent a dins tota mena d’activitats, des d’un partit
improvisat de golf, fins a xerrades sobre la implicació de la Caixa o l’edició
de cartells explicant la postura de l’entitat financera. En relació a l’ACA
s’han fet diverses accions davant la seva seu central. L’Ajuntament de
Terrassa ha estat també el blanc de la crítica i de l’acció, interrompent
plens, organitzant una acampada davant la seu consistorial, llençant els
diversos arbres tallats provinents de la destrucció de Torrebonica o intervenint i desplegant pancartes en diversos actes institucionals a la ciutat.
Finalment, s’han fet també accions a Torrebonica i Can Bonvilà, des de
l’entrada a les obres i el saboteig de diverses instal·lacions o el fet de penjar-se d’alguna de les grues que s’encarregaven de l’obra.
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Han estat accions que, en la línia de les plantejades per l’estratègia de
la desobediència, realitza el moviment de moviments. Han aconseguit una
visibilització del conflicte i dels diversos agents participants, allargant el
conflicte i posant sobre la taula el paper del PSC-PSOE en tot el procés. És
en aquest sentit que aquest tipus d’accions han ajudat també a la pèrdua
de majoria del PSC en les darreres eleccions municipals, pèrdua que sobretot s’explica per aquest conflicte.
En el costat negatiu, és bo reconèixer que aquestes accions i en general
la dinàmica generada per Acció Verda i Ciutadans i Ciutadanes ha estat
fonamentalment resistencialista i excessivament voluntarista. Massa sovint
han creat expectatives, en el sentit de la possibilitat a través de les accions
d’aturar un projecte com aquest, d’una envergadura considerable, dedicant menys esforços a una tasca de ben segur més factible. La de construcció d’un moviment o xarxa que reconeix la dimensió del projecte, la vincula a altres processos de transformació del territori metropolità en tots els
seus àmbits, es comunica i crea un llenguatge comú amb altres experiències (també resistencialistes), introduint en el cos de tot el moviment, de
la campanya «Salvem Torrebonica», la necessitat de la desobediència civil i
l’acció directa no violenta.
Finalment, el darrer pol d’oposició ha estat el de les formacions político-institucionals, bàsicament ERC i IC en les seves versions locals i comarcals. És bo en aquest punt saber diferenciar entre el que han fet els aparells
d’ambdós partits del que han fet els seus militants i en general els seus simpatitzants i adherents. L’activitat dels aparells s’ha situat fonamentalment
en el terreny de les declaracions, no pocs cops retòriques, contràries al
camp de golf. Han votat en contra en cada ple que referia a la construcció
del golf. Han participat també, a la clàssica dels partits polítics, en les grans
mobilitzacions de la campanya «Salvem Torrebonica». Alhora, però, han
estat també crítics amb algunes de les accions d’Acció Verda i de Ciutadans
i Ciutadanes per Torrebonica, en especial de l’ocupació massiva i interrupció del ple el dia de l’aprovació definitiva del camp de golf, utilitzant
com a argument que aquesta acció era un atac a la democràcia.
Sent cert que la seva oposició «des de dins» ha estat a voltes positiva,
doncs ha fet trencar el consens institucional, ha mostrat també les seves
limitacions. Després de les eleccions municipals de 2003, ambdues formacions han entrat en el govern de la ciutat. I, evidentment, la tasca opositora al camp de golf ha desaparegut, amb les frases tòpiques i típiques de
situacions com aquesta: des del «ja no hi ha res a fer» o «aquest és un conflicte perdut i ara cal treballar altres temes», o fins i tot versions més refinades de l’altre lloc comú del tipus «des de dins nosaltres ja hi treballem».
Aquestes han estat, grosso modo, els components de l’àmplia protesta
viscuda a la perifèria metropolitana de la zona del Vallès Occidental. Una
protesta que, fent-ne balanç, ha estat interessant pel fet mateix d’haver-la
viscut: una part de la ciutadania ha esdevingut activa, trobant-se, reconeixent-se, comprometent-se, perdent la por, posant el cos i esbrinant els tei-
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xits associatius plurals i amplis que comparteixen territoris. Una protesta
que, a més, segueix trobant-se en noves dinàmiques plurals encetades a
posteriori. Una protesta, no obstant això, que ha d’aprendre de la seva
derrota, doncs avui el camp de golf és realitat. Ha de trobar els motius no
de la construcció del camp, sinó del fet que havent apostat per aturar-lo
això no s’ha aconseguit.

24. El Raval: les fal·làcies de la rehabilitació
o l’actuació anestesista de l’Ajuntament
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Tomàs Herreros i Ernest Marco

«La reforma interior de la ciudad representa en el orden
puramente económico lo que los franceses llamarían la
mise en valeur del Casco Antíguo[...] Lo más probable es
que la empresa de la reforma active la acumulación de
capitales, [...] la reforma es un negocio soberbio para la
capital catalana. Los especuladores encontrarán en la
reforma empleo múltiple para sus audacias; los
constructores de edificios reclutarán ejércitos de albañiles,
carpinteros, pintores y jornaleros de otras variadísimas
artes para levantar rápidamente las nuevas viviendas; los
contratistas de obras se dispondrán a canalizar las nuevas
vías y a urbanizarlas y a proveerlas de toda clase de
servicios municipales; los propietarios sentirán el acicate de
los negocios realizados en las ventas y en las compras de
terrenos en que se disputará una buena parte del aumento
del precio producido por la reforma.»
Ajuntament de Barcelona,
Reforma y mejora del Interior de la Ciudad. Memoria y proyecto de Contrato con el Banco Hispano-Colonial
(1907, pàg. 288-289)

CRÒNICA

DE LA NO - RESISTÈNCIA

Pot semblar sorprenent que una transformació urbanística com la del
Raval, de conseqüències tan negatives per a la gent que hi viu, no hagi estat
contestada amb molta més força de la que s’ha evidenciat. Intentarem
explicar què ha succeït al barri en les darreres dècades.
En primer lloc, el poder polític ha utilitzat tots els mitjans al seu abast
per presentar qualsevol reforma urbanística com un concepte positiu per
se, ignorant totalment les conseqüències negatives que comportava i
jugant alhora amb el desconeixement i els prejudicis que històricament
han existit respecte al Raval, procés que s’ha seguit també en altres ciutats
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europees. S’ha planificat una transformació urbanística i del teixit social
del centre de Barcelona, que en el cas del Raval ha estat legitimada per l’estigmatització del barri, afavorida per la degradació d’un entorn secularment desatès per les institucions.
L’«anestèsia» amb què s’ha realitzat aquesta operació ha tingut diversos
components. D’una banda, l’Ajuntament ha utilitzat tots els seus aparells
propagandístics legitimadors: és el que Stefanie von Heeren anomena «la
gran inversión en papel couché» (La remodelación de Ciutat Vella. Un análisis crítico del modelo Barcelona, Barcelona, 2002, pàg. 55), que podríem
considerar l’anestèsia «suau». D’a,ltra banda ha recorregut a una altra via
molt més dura delegada a FOCIVESA/PROCIVESA (empreses mixtes de
capital públic i privat a les quals s’ha encarregat l’execució dels plans
urbanístics mitjançant l’expropiació i venda de solars), acompanyada d’una repressió molt dura a totes les associacions amb un missatge crític
envers l’Ajuntament.
Un tercer component no menys important ha estat la cobertura proporcionada per l’Associació de Veïns del Raval que, a part de participar directament en operacions urbanístiques com la de l’illa Robador a través de la seva
cooperativa d’habitatges, ha fet sovint funcions de portaveu de PROCIVESA
en les expropiacions. Aquesta col·laboració amb l’Ajuntament ha estat confiada en els últims temps, coincidint amb la necessitat d’un canvi d’imatge, a
la Fundació Tot Raval —a la qual s’han unit determinades entitats i associacions dependents econòmicament de l’Ajuntament—, que té un paper fonamental en la legitimació de la transformació social que s’ha produït al barri.
Amb aquesta fundació el Consistori ha canviat l’estratègia de la repressió per
la neutralització de veus crítiques mitjançant la seva integració.
En segon lloc, la majoria d’afectats s’han trobat sols, sense prou informació per poder defensar-se ni capacitat d’articular una resposta col·lectiva i sense rebre gairebé cap suport extern. Tot això vivint al mig d’un
entorn degradat: un paissatge d’edificis afectats des de fa molt temps, de
vegades semienderrocats, i d’unes obres que no respecten els veïns i que
s’allarguen durant anys.
Cal conèixer la història del Raval i la seva composició social per entendre les condicions del veïnat per enfrontar-se a aquest atac. A continuació
intentarem fer-hi una aproximació.

SEGLES D’OBLIT

I DEIXADESA : UN BARRI RESIDUAL

L’origen del Raval es troba en un assentament ante muros, l’indret on els
comerciants s’aturaven abans d’entrar a Barcelona o bé es quedaven per
vendre-hi les seves mercaderies sense haver de pagar duana. Un lloc on s’hi
van establir proscrits, captaires i gitanos que no podien entrar pel perill de
ser expulsats o detinguts. A l’encreuament dels carrers del Carme i Hospital es va constituir un nucli de trama irregular de mercats, tavernes i pros-
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tíbuls enmig d’una zona agrícola amb alguns monestirs dispersos (com per
exemple Sant Pau del Camp).
Aquesta estructura urbanística i social diferent es mantingué fins i tot
després de la inclusió del Raval en el sistema de muralles de Barcelona a
mitjans del segle XIV.
La situació canvia radicalment quan comença la industrialització a finals
del segle XVIII: s’hi construeixen tallers i fàbriques. Una forta immigració
procedent del camp provoca una explosió demogràfica i un gran amuntegament de gent. En aquesta època al Raval es donen unes condicions de
vida encara pitjors que al Casc Antic. Aprofitant aquestes circumstàncies,
apareix una classe especuladora que s’enriqueix gràcies a l’escassetat de sòl
i habitatges. S’obren carrers nous i es construeixen edificis d’habitatges i
fàbriques on fins aleshores hi havia horts.
L’enderroc de les muralles de Barcelona i l’inici de la construcció de
l’Eixample segons el Pla Cerdà (1859) no aporta gaire avantatges pel Raval.
La densitat encara augmenta més i també empitjoren les condicions higièniques dels habitatges, mentre l’Eixample, a més, ocupa l’últim espai lliure de l’entorn.
Respecte a la planificació urbanística-arquitectònica del Raval es poden
observar, en els darrers cent anys, certes línies d’actuació. La primera deriva de les propostes del Pla Cerdà i serà predominant fins després de l’aprovació del Pla general metropolità (PGM): l’obertura de carrers amples
amb enderrocs en els laterals i la construcció d’una franja de nova edificació de dimensions i funcions diferents.
A les zones afectades es generen grans expectatives especulatives que
no arriben a complir-se (a diferència del Casc Antic, on s’obre i s’edifica la
Via Laietana, els carrers Princesa i Ferran i s’inventa i crea el Barri Gòtic),
però que encara agreugen més les condicions de vida al barri: s’ajornen
reformes i construccions noves, fet que és a la base d’un llarg procés de
degradació.
El Raval ha estat quasi des dels seus inicis un barri de recepció d’immigrants sense recursos, acabats d’arribar, i al mateix temps d’emigració
de població autòctona o ja integrada que ha aconseguit millorar d’alguna
manera la seva posició social. Es configura per tant com un «refugi de
pobres». Per la seva composició social, el Raval va esdevenir un dels feus
del moviment obrer català, i en particular de l’anarquisme. Els fets de la
Setmana Tràgica del 1909 o el pistolerisme dels gàngsters de la patronal
—els GAL de l’època— hi tindran una molt forta repercussió.
Igualment es constitueix al Raval sud l’anomenat Barri Xino. Sectors
marginals, tals com la prostitució, que ja hi eren presents des de finals del
segle XIX, formen aquí un dens entramat de barri portuari amb bars, pensions de mala mort i habitacions rellogades (que tornem a trobar avui dia
sota la forma dels «llits calents»). El barri es converteix en una zona d’oci
per als més pobres, estigmatitzada per la burgesia, però que serveix de
refugi per a gent molt diversa a causa de l’accessibilitat dels lloguers i la
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capacitat del veïnat de tolerar l’existència paral·lela de maneres molt diferents de viure. Es crea el mite del Barri Xino.
Un canvi important del model urbanístic arriba amb l’elaboració (a partir de 1932) del Pla de Sanejament del Casc Antic (inclòs al Pla Macià) pel
GATCPAC i l’Ajuntament. La novetat d’aquest pla radica en el fet que prescindeix completament de l’obertura de nous carrers a Ciutat Vella, considerant que no és econòmic afectar moltes finques i a mes és poc eficaç per a
millorar les condicions de vida, ja que es concentra la intervenció en una
franja estreta. Partint d’una anàlisi detallada del barri, l’estat dels edificis i
els problemes sanitaris, el pla proposa la creació de petites places i parcs
amb equipaments públics ben repartits per tot el barri i la substitució de
cases on el mal estat d’edificació ho aconsella.
La victòria dels feixistes acaba amb qualsevol esperança; comença la
repressió i la desarticulació del teixit social del barri. En el camp urbanístic, l’Ajuntament torna a la línia de l’obertura de grans eixos viaris. A part
d’algunes intervencions al Raval nord, tot es concentra en la gran operació
de l’avinguda García Morato (a partir de 1959). Aquest projecte comporta
l’eliminació de gran part de la trama urbana entre el carrer Nou de la Rambla i Drassanes.
Després de la mort de Franco la crisi econòmica sacseja el barri durant
la «transició» amb percentatges d’atur superiors al 30%, agreujant novament els processos de marginació i les seves seqüeles (drogues, sida...). Els
veïns que s’ho poden permetre canvien d’aires. El barri envelleix, la població jove marxa.
L’Ajuntament postfranquista comença la seva actuació seguint amb el
que hi havia: l’any 1976 s’aprova el PGM (Pla General Metropolità), elaborat encara pels tecnòcrates franquistes, tot i que amb algunes suavitzacions. Es mantenen les afectacions de grans parts del Raval per a l’obertura dels eixos viaris, en la mateixa línia arquitectònica dibuixada des de
finals del segle XIX.
L’any 1982 s’elabora el PERI (Pla Especial de Reforma Interior) integrant
inqüestionables necessitats urbanística i arquitectòniques i negociant exigències d’associacions veïnals, però en un ambient de conversacions tancades i gairebé mafioses. Una altra problemàtica del PERI és una certa malaptesa i inexperiència tècnica: s’hi pot observar una fixació en allò merament
quantitatiu (és a dir, la quantitat dels enderrocs) per realitzar un «esponjament» del barri. Es decideix obrir grans zones lliures amb una localització
que coincideix amb els eixos viaris previstos des del Pla Cerdà. No s’intenta
una distribució homogènia i igualitària de les intervencions al conjunt del
barri. Consegüentment, emergeixen zones fashion al costat d’altres on s’acumula la més absoluta misèria. Evidentment, cal constatar la manca d’una anàlisi sociològica o mediambiental en el PERI; les intervencions es decideixen
per criteris arquitectònics derivats d’un cert estil postmodern. Els àmbits
d’actuació són massa grans i tenen resultats difícilment previsibles. Gairebé
no s’intervé en la rehabilitació i modernització dels habitatges existents.
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Finalment, el PERI s’aprova l’any 1985, i ja serà intocable a causa de
rivalitats dels diferents àmbits de l’Administració (per modificar-lo han de
coincidir Ajuntament i Generalitat).
En el PERI ja s’han creat les bases de la segona de les abans mencionades
línies d’actuació urbanística i arquitectònica: els enderrocs massius d’àmplies zones del barri, eufemísticament anomenats «esponjaments».
Tot s’accelera quan l’any 1987 Joan Clos és nomenat regidor del districte
de Ciutat Vella. Un any més tard es crea l’empresa mixta pública-privada PROCIVESA, que executarà el PERI combinant mètodes d’intervenció pública,
com les expropiacions, amb els de l’economia privada, com la compravenda
de solars i edificis per aconseguir beneficis econòmics.
L’arribada de l’heroïna al Raval contribueix a destruir la convivència
social i desprestigiar el barri. Aquest mateix any 1987 un altre esdeveniment, l’anomenada «guerra de la droga», aporta nous arguments per a les
intervencions urbanístiques de l’Ajuntament.
Aquest serà l’impuls definitiu per a l’aprovació i l’execució ràpida del
Pla Especial Illa Sant Ramon, un pla que amplia les actuacions previstes al
PERI en una vasta zona d’enderrocs i posteriors reedificacions, i que introdueix tipologies d’edificis que no s’adapten a l’escala de Ciutat Vella i que
impedeixen el desenvolupament de la típica varietat d’usos del barri.
A continuació es modifiquen més zones del PERI a través de Plans Especials
(PE) i Estudis de Detall (ED), de cara a crear zones contigües d’actuació molt
més grans (= enderrocs) i que comporten un efecte a escala metropolitana
(introducció d’equipaments i entrada de trànsit rodat).
L’execució dels plans s’accelera: PROCIVESA enderroca i trasllada els veïns
sense gaires miraments. El nombre d’habitatges es redueix considerablement
i només una part dels veïns són reallotjats al barri. Molts dels altres han anat
a parar al costat de la Ronda Litoral o bé a altres llocs allunyats del Raval. Els
habitatges nous es construeixen amb un cost de construcció per m2 molt baix,
amb les conseqüents deficiències de qualitat. Respecte als edificis antics,
només es promou la subvenció de l’agençament de les façanes; tota la resta
(banys i cuines) queda igual si no ho reformen els inquilins. Les condicions
insalubres i la misèria es mantenen.
Els joves que no poden adquirir o llogar un habitatge en un barri «com
cal» s’instal·len al Raval, on la manca de qualitat de vida queda compensada per preus més assequibles. Ells seran un primer grup de veïns que afavorirà involuntàriament l’arribada d’una nova població amb un nivell econòmic molt més alt. Paral·lelament comença a arribar un alt nombre
d’immigrants provinents d’altres continents, sobretot pakistanesos, marroquins i filipins.
En aquest moment es produeix un fet inèdit: una associació sorgida
d’una escisió de l’Associació de Veïns, la Taula del Raval, present al barri
des dels anys 80, s’oposa a l’Ajuntament. De totes les resistències als projectes urbanístics del Raval, aquesta ha estat la més coneguda públicament,
i, en aquest cas, de forma molt desafortunada. Els atacs a la Taula mostren
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la desmesurada resposta repressiva del poder polític i econòmic contra
qualsevol iniciativa veïnal contrària a la transformació del Raval.
La Taula del Raval aplegava a principis dels 90 un grup heterogeni de
veïns preocupats per uns plans de reforma urbanística que, sense respondre a les demandes i sense haver estat consensuats al barri, perfilaven un
canvi dràstic i gens respectuós amb el seu teixit social. Aquesta sensació
general de frustració cristal·litza en una demanda contra el Pla de l’illa
Robador, l’any 1995, fonamentada en la inexistència dels 2.700 m2 de zona
verda previstos al sector II (Raval sud). La Taula presenta un contenciós
administratiu a l’Ajuntament reclamant aquesta zona verda i el guanya, fet
que crea un precedent significatiu, ja que no s’havia presentat cap altre contenciós d’aquesta importància al Raval.
La resposta va ser extremament dura: l’any 1997 va esclatar un muntatge mediàtic, conegut públicament com el «cas Raval», en què es va utilitzar
la relació d’un presumpte pederasta amb la Taula del Raval per incriminarlos en una suposada xarxa d’explotació sexual de menors. El president de
l’associació va arribar a ser empresonat basant-se en unes proves dubtoses.
Posteriorment va ser exculpat i excarcerat. El mal, però, ja estava fet.

LA

RECONQUESTA : ELIMINACIÓ DE LA IDENTITAT I

VENDA DE LA FAÇANA

A partir dels anys 90 es fa notar una tercera línia de la política urbanística
de l’Ajuntament. Basant-se en l’estudi previ Del Seminari al Liceu (1980) de
Lluís Clotet, Òscar Tusquets i Francesc Bassó, es proposa la implantació de
grans equipaments culturals al Raval nord formant un «recorregut cultural». Successivament s’hi construeix un gran nombre de nous equipaments
amb funcions de centralitat metropolitana: MACBA, CCCB, Facultat de
Ciències de Comunicació (URL), les facultats de Geografia, Història i Filosofia (UB) (al Raval sud seran la Rambla del Raval com a escenari per a
grans concerts i festivals, l’hotel de luxe i la Filmoteca en l’illa Robador).
Aquestes actuacions pretenen seguir l’exemple de la inserció del centre
Pompidou al barri del Marais, a París, que va provocar un procés de transformació i revalorització molt fort. Al Raval nord aquest procés deriva ja
directament en la integració del barri en el procés de la comercialització de
Barcelona com a marca d’oci i producte de consum, sense dissimular-ho
gaire com a contingut cultural (un exemple anecdòtic: la multitud de persones passejant per un MACBA completament buit en el seu primer dia de
portes obertes). El «recorregut cultural», també mal anomenat «eix cívic»,
no significa res més que una nova forma de carrer comercial dedicada a la
contemplació i compra de productes artísticoartesanals per part de turistes o consumidors provinents d’altres barris. Estan convertint el Raval en
un barri fashion, com ja ho han aconseguit al barri del Born, amb preus de
l’habitatge que se situen entre els més alts de Barcelona.
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Paral·lelament a aquest canvi d’orientació, l’Ajuntament recorre a un
canvi d’aparença. Després de rebre força crítiques i per tal d’adaptar el seu
discurs a l’habitual de l’entorn europeu, tot es tenyeix de participació i de
sostenibilitat per al públic exterior (mentre que el tracte real cap als veïns
queda igual). L’Ajuntament no afronta ni pretén atacar els problemes
socioeconòmics de fons. La seva estratègia és dispersar la pobresa i la marginació cap a altres indrets. Darrere les reformes apareix una enorme especulació immobiliària. Amb reformes, «sanejament» del veïnat i preus més
alts arriben al barri sectors socials de superior capacitat adquisitiva.
Enmig de les fortes transformacions urbanístiques i els enderrocs de la
Rambla del Raval, neix la CRIT el 1998, una coordinadora de veïns afectats
per les expropiacions executades per PROCIVESA, sorgida de les assemblees contra l’especulació a l’Ateneu del Xino, que realitza diverses accions
reivindicatives al Raval a través de les quals van involucrar-se més veïns i
veïnes del barri. La CRIT, a més de defensar els drets dels veïns com a
expropiats i com a residents del Raval, tenia com a finalitat denunciar
aquest procés de transformació urbana al Raval i a tota Barcelona, constatant les seves irregularitats, la manca d’informació que patien els afectats i
també el procés de substitució social que s’estava produint al barri. També
denunciava la falta de respecte del teixit històric i social de Ciutat Vella i la
destrucció del seu patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, van col·laborar amb els Veïns en Defensa de la Barcelona Vella que van publicar l’any
2000 el Catàleg de la Destrucció del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic
del Centre Històric de Barcelona d’Octavi Alexandre.
Les persones involucrades en la CRIT feien reunions de veïns/es a l’Ateneu del Xino, publicaven els butlletins El Derribo i El Niu per a visibilitzar aquests casos, posaven en comú la informació que podia ajudar altres
veïns i també buscaven assessorament legal que els permetés tirar endavant les seves reclamacions. Mitjançant aquest grup molts afectats van veure millorades les pèssimes condicions en les quals havien estat expropiats.

Ja s’han evidenciat les condicions i conseqüències socials de la transformació del Raval: la millora de les condicions de vida dels habitants del Raval
passa a segon pla en el concepte urbanístic de l’Ajuntament, i només els
preocupa quan algun cas comença a sortir en els mitjans de comunicació i
provoca alarma social. La marxa silenciosa dels habitants sortint cap a barris
de l’extraradi, residències per a gent gran, psiquiàtrics... forçada per l’especulació no molesta gaire els governants municipals, sinó que els facilita
els seus plans de canviar radicalment el caràcter social i cultural del barri.
Ara, és allò «cultural» el que preocupa, el negoci amb la cultura... Al voltant dels nous equipaments «dinamitzadors» promotors privats fan rehabilitacions integrals (anomenant els pisos, loft) i construeixen habitatges per a
una població nova que pot permetre’s el luxe de comprar-los. Apareix el
fenomen que posteriorment es coneixerà com a mobbing immobiliari, és a
dir, pressions i coaccions a llogaters i propietaris perquè abandonin el seu
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habitatge o negoci per aprofitar l’edifici o el solar per a obtenir beneficis
molt superiors, ja que el terreny s’ha revalorat moltíssim. El mobbing ha anat
en augment fins a convertir-se en un problema social d’extrema gravetat al
barri, convertint-se en l’expressió més extrema i al·legal d’un procés de substitució social que ja s’estava produint per altres mitjans. En aquest fenomen
s’observa clarament la implicació dels interessos del capital privat en la
transformació del barri (recordem que PROCIVESA és privada en un 49%).

Els veïns segueixen reaccionant davant les actuacions de l’Ajuntament,
encara que de forma discontínua.
El maig de 2002 es tanquen les piscines Folch i Torres sense avisar els usuaris, suposadament pel mal estat de l’edifici. En substitució hi havia projectades
les piscines de Can Ricart, que encara no han estat construïdes. Els afectats van
constituir-se en grup reivindicatiu (cal remarcar que no van rebre cap suport
de l’Associació de Veïns del Raval) i van fer diverses protestes: manifestacions
que van arribar a tallar la Ronda de Sant Antoni i el Paral·lel, recollida de més
de 4.000 firmes i una tancada a l’edifici que va obligar els representants polítics a presentar-s’hi. Aquestes mobilitzacions van representar l’aglutinació de
grups molt heterogenis en una situació que en principi pot semblar poc
important, però que va ser vista des del principi com un símbol de la resistència contra els processos especulatius al barri; és molt revelador que una de les
consignes fos «Avui són les piscines, demà serà casa teva».
Al mateix temps, un edifici al carrer Joaquim Costa cantonada amb Valldonzella va ser comprat per una immobiliària i immediatament declarat en
ruïna per rescindir els contractes de lloguer dels habitatges i del bar Kogo que
estava als baixos. Els llogaters van sostenir les seves reivindicacions amb una
sèrie de manifestacions, festes i una rua pel barri el dia del tancament del bar.
Al final van aconseguir ser reallotjats al barri, tot i pagar un lloguer més alt.
En el context d’especialització del Raval com a zona d’oci i consum cultural, la Comissió de Veïns dels Carrers Lleó, Paloma, Tigre i Lluna aplega
veïns i veïnes afectades per la contaminació acústica produïda per la discoteca La Paloma, que els últims anys ha ampliat les seves activitats sense complir la normativa pel que fa a aquesta qüestió. A més de tot això, cal destacar
altres resistències de caire individual, com la d’un veí del carrer Robador que
va protagonitzar una espectacular reivindicació amenaçant de llençar-se del
terrat en ser-li rescindit el contracte del pis en el qual havia viscut tota la
vida. Aquesta i altres mobilitzacions amb major o menor difusió constaten la
resistència d’un barri que es nega a perdre els seus drets i la seva identitat.
La situació actual del Raval es deixa entreveure en algunes dades socioeconòmiques, extretes entre d’altres fonts de la Guia Estadística: Ciutat Vella
en xifres (Ajuntament de Barcelona, 2002) o de les actualitzacions més
recents de la web d’estadística municipal: amb una superfície de 108,86 ha,
la població ha crescut de 34.871 habitants el 1996 fins a 37.498 el 2001 i
45.611 el 2003. Un creixement molt més ràpid que el de la ciutat de Bar-
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celona que ha anat perdent habitants fins l’any 2000. Com a conseqüència,
la densitat urbana passa de 320 habitants per hectàrea fins a 419, cosa que
fa del Raval el racó més dens de Barcelona (densitat de Barcelona al gener
del 2003: 156,8 habitants/ha). Paradoxa: l’esponjament incrementa la densitat possiblement degut, entre d’altres factors, a la progressiva ocupació
de nombrosos pisos que restaven tancats.
La taxa de mortalitat era l’any 2000 clarament superior a la de Barcelona (13,3 davant un 10,3). El mateix any l’esperança de vida en néixer era de
71,32 anys al Raval, força inferior als 78,12 anys de mitjana de la ciutat.
Segons les últimes dades disponibles (del 1991, però en bona part encara
vàlides) el parc d’habitatges del Raval es caracteritzava pel fet que un 46% de
les llars disposava de no més de 60 m2 de superfície; un 22% estaven desocupades; un 78% havien estat construïdes abans del 1940 (compareu-ho amb el
25% de la ciutat) i un 52% eren de lloguer (davant un 32% de la ciutat).
A falta de dades exactes sobre els ingressos familiars, l’Ajuntament
mesura la situació econòmica de la població dels barris mitjançant l’anomenat Índex de capacitat econòmica familiar. Al darrer estudi, de l’any 1996,
la dada referent al Raval és de lluny la més baixa de la ciutat: 59,2 davant
de l’índex 100 de Barcelona.
Les darreres dades disponibles, de l’any 1996, sobre la distribució de l’atur per barris també mostren un contrast entre el Raval i la ciutat prou aclaridor: els índexs respectius eren del 33,25% i 20,62%. Si confrontem aquestes dades amb les del preu de l’habitatge, el panorama que es perfila és de
col·lapse econòmic de la població tradicional del Raval.
L’evolució del preu del m2 dels immobles en les seves diverses modalitats, lloguer o propietat, locals o habitatge (dades dels anys 1997, 1999,
2001 i 2003) constitueix el paràmetre de referència en relació als efectes
de les reformes urbanístiques executades i previstes.
Preus
del m2

habitatges a
de primera ptes
habitatges
de segona

habitatges
de lloguer
locals
en venda

locals
de lloguer

a

ptes
a

ptes
a

ptes
a

ptes

1997

Raval
1931

BCN

1999

Raval

BCN

2001

Raval

BCN

1929,21 1906,16 2424,84 3131,74 2877,67

321.291 320.993 317.158 403.460 521.078 478.804
940,27 1352,17 1294,92 1724,33 1952,15 2388,07

2003

Raval

BCN

-

-

-

2959

-

3179

156.447 224.982 215.457 286.904 324.811 397.342 492.336 528.941
5,48
911

5,82
969

5,77
960

6,41

1.067

8,86

1475

8,38

1.394

585,28 881,04 744,56 948,18 1092,42 1220,86

10,27
1.709
1765

9,69

1.612
1676

97.383 146.592 123.885 157.764 181.764 203.134 293.671 278.863
5,14
855

01,05,58

928

4,24
705

5,49
913

5,57
926

7,01

1.166

9.68

1.611

8,64

1.438
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L’increment global del període 1997-2003 l’estimem, al Raval i pel segment d’habitatge de propietat de segona mà, en, aproximadament, un
240%, mentre que la mitjana de Barcelona ciutat arriba a tot estirar, segons
les nostres estimacions, al 150%. Els increments més brutals en els preus
tenen lloc en el segment de segona mà, que al Raval augmenten de 866
euros/m2 el 1996 (no figura a la taula) fins els 2.959 euros/m2 el 2003. Pel
que fa als preus actuals (del 2004) hem fet un estudi «de camp» (centrat en
l’àmbit del Raval i d’habitatges de venda de segona mà), que ens permet
aventurar que ens trobem al voltant dels 3.235 euros/m 2 (538.259
ptes/m2); als voltants del MACBA es troben preus fins a 4.200 euros/m2.
Les xifres confirmen en el terreny de l’habitatge el paper promotor de
l’especulació que han tingut les reformes urbanístiques. I alhora mostren
que ha arribat una segona tongada especulativa centrada en el parc de botigues i locals comercials. Les immobiliàries es desfaran dels botiguers ara
establerts, la major part dels quals (molts d’ells pakistanesos, marroquins...)
no podran fer front als increments que els seran exigits ni a l’aplicació més
severa de les normatives municipals sobre comerç.
En resum: la misèria persisteix al barri. Només que ara està molt concentrada (al Raval sud) i subjecta a una explosió dels costos de vida (habitatge, etc.). Mentrestant, alguns dels nous habitants gaudeixen de l’aspecte pintoresc de multiculturalitat pel qual han hagut de pagar tant.
La renovació del Raval ha estat i continua sent un procés amb un cost social
molt important, obviat o senzillament negat per les institucions públiques
i legitimat per un corpus ideològic que es fonamenta en les propostes de
rehabilitació «higienistes», mutades les darreres dècades del segle XX en
projectes de «revitalització» econòmica basada en l’estímul de la iniciativa
privada, en un context general d’hegemonia neoliberal (en el qual, per
exemple, l’Administració renuncia a qualsevol política intervencionista
sobre el mercat de l’habitatge, desregulat a partir del Decret Boyer del
1985) i la mercantilizació de qualsevol aspecte de la vida.
Per acabar, esmentaren un dels darrers brots de resistència que ha vingut a sumar-se als que hem apuntat anteriorment. L’estiu de 2003 sorgeix
la Coordinadora contra l’Especulació del Raval com un grup de veïns i veïnes del Raval preocupats i afectats per l’especulació i els casos de mobbing
immobiliari alguns dels quals pertanyen d’aquestes persones pertanyen
també a altres col·lectius del barri (ETS Ciutat Vella, Ateneu del Xino, Veïns
i Veïnes en Contra de l’Eix Sant Pau-Rambla del Raval) resistents també a la
transformació del Raval formen la Coordinadora contra l’Especulació del
Raval. La seva intenció és visibilitzar els problemes dels afectats pel mobbing immobiliari i l’especulació provocada per les transformacions urbanístiques, oferir-los assessorament legal i alhora coordinar accions amb
altres col·lectius veïnals de la ciutat i d’altres municipis (Plataforma Veïnal
Contra l’Especulació i en Defensa del Territori). La Coordinadora es reu-
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neix a l’Ateneu del Xino (C/ Robador núm. 25) i ha participat en les protestes contra el tancament del Bar Ciutat Vella (últim resistent a les expropiacions de l’illa Robador), contra l'intent de l’Ajuntament de precintar l’Ateneu del Xino i en nombrosos actes reivindicatius dels veïns afectats pel
mobbing al barri.
Coordinadora contra l’Especulació del Raval

25. Un forat de la vergonya al Casc Antic de Barcelona
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INTRODUCCIÓ

Les ciutats, al llarg del temps, s’han configurat amb els fluxos de la població,
motivats normalment per necessitats econòmiques. Arran d’aquests fluxos
s’han anat formant les ciutats i configurant tot un teixit social i de relacions
humanes. Al segle XV es dóna un gran flux migratori de camperols que abandonen el camp a causa d’un any de males collites. La migració pagesa té
influència justament en la configuració del teixit humà de la Barcelona Vella.
En el cas del Casc Antic, aquest teixit humà s’ha vist afectat i escindit,
no sempre per la voluntat de la seva gent sinó per factors aliens. Aquests
factors, que com diem són extrínsecs, han condicionat la seva vida en
comunitat. Hi ha tres factors que voldríem destacar i que corresponen a
moments històrics ben diferents. El primer de tots seria l’assalt i assetjament per part de l’exèrcit borbònic al segle XVIII, el qual destruí literalment els barris de Santa Maria i de La Ribera. El segon incident greu consisteix en l’obertura de la Via Laietana, projectada al segle XIX. I el tercer,
el conforma l’actual procés de reforma urbanística conegut com a Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del sector oriental.
Amb aquest article volem recuperar la memòria històrica i retre homenatge a la gent que en diferents moments ha trepitjat aquestes llambordes.
Persones que han treballat, viscut i sofert no només el pas del temps, sinó
l’arbitrarietat del poder en el territori que habiten o habitaven. No es pretén fer una descripció de l’espai del Casc Antic a l’estil de les guies turístiques o de la documentació patrimonial. L’objectiu és pensar en la gent que
ha viscut o malviscut en aquest indret abans i, sobretot, en els últims anys.

(Història gràfica del Forat de la Vergonya. Crònica 2002-2003)

RECORRENT

EL

CASC ANTIC

Els barris de Santa Caterina i de Sant Pere destacaven pels oficis gremials i
el comerç, els noms dels carrers en són prou il·lustratius. Aquests noms ens
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fan sentir la fressa de la gent, el repic del mall forjant el ferro, el brogit de
la gent mercadejant i regatejant un millor preu a la plaça de la Llana o a la
plaça del Blat. Avui, en aquests carrers, hi trobem la canalla de les escoles a
qui s’intenta explicar la història del barri. En aquests carrers, avui com ahir,
hi ha moviment, tot i que la gent que es mou sigui una altra. Tal vegada,
han vingut de lluny i tenen trets diferents als de la població de fa uns anys,
però, en tot cas, les persones de classe popular han estat, des de fa segles,
els habitants que predominen en el Casc Antic. En els negocis de les persones immigrades es troben altres productes, altres sorolls. Hi ha vida.
Però quan arribem a La Ribera, la cosa canvia; és la zona del Casc Antic
on s’han fet més transformacions. Aquest barri, arran d’un procés de reforma urbanística i de gentrificació (o «ennobliment» de la seva població)1, ha
esdevingut un gran centre comercial i turístic. L’activitat comercial de la
Ribera estava dirigida al comerç marí. Aquests barris, el de Santa Caterina,
el de Sant Pere i el de La Ribera, tenien en comú una cosa molt important:
les aigües del Rec Comtal. Des del temps dels romans el Rec va proveir Barcelona d’aigua potable procedent de les mines de Montcada i del Besòs. La
presència de l’aigua va marcar l’activitat industrial dels barcelonins d’aquest
indret. En testimonien els noms dels carrers, expressió dels oficis i de l’activitat amb l’aigua del Rec: Carders, Cotoners, Blanquers, Assaonadors,
l’Hort dels Velluters. Les activitats de la gent marquen les característiques
urbanes d’aquests barris de mariners, pescadors, artesans i comerciants. Es
produeix una estratificació en les construccions amb una doble funcionalitat: a la planta baixa els obradors i a la primera planta, l’habitatge.
Temps enrere, els habitants del barri de La Ribera patiren l’assetjament i
la guerra. Molts moriren en l’assalt de les tropes borbòniques. Els que quedaren van fugir a les platges fins que al cap dels anys és construí el barri de
la Barceloneta. La nova planificació i construcció de la Ciutadella i l’obertura del carrer Princesa tenien la funció de controlar una població rebel
que s’oposava a l’invasor. Actualment, les restes del Born donen fe d’aquells
que vivien a La Ribera. Esperem que la seva restauració es faci amb rigor i
respecte històric, i que no és converteixi en un parc temàtic i turístic.

L’OBERTURA

DE LA

VIA LAIETANA

A principis del segle XX la gent de Casc Antic entra de ple en la «modernitat». Amb el progressiu esgotament de solars a l’Eixample, reapareix l’interès per la reforma interior. La Llei d’expropiació forçosa de 1904 obre el
camí a la intervenció de grans grups immobiliaris i financers. L’any següent
s’aprova un conveni entre l’Ajuntament i el Banc Hispano Colonial que
queda encarregat com a contractista, financer i gestor de l’obertura de la
Gran Via A del Pla Baixeres: la Via Laietana.
D’aquesta manera, el cor de la ciutat medieval és destruït per una gran
avinguda de cinc carrils que obre pas a un trànsit infernal. Comença per al
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barri un procés de degradació i de fugida dels seus habitants. No obstant
això, no minva la població. Ans al contrari, augmenta la seva densitat per
l’arribada d’un important flux d’immigrants interns, els quals venen sense
diners i s’havien vist forçats a vendre el poc que tenien per pagar-se el viatge. La proximitat dels punts d’arribada, el port, l’estació de França i la del
Nord, afavoreixen el fet que el foraster cerqui casa al Casc Antic.
De la destrossa se’n va fer un parc temàtic, una mena de «Pueblo Español» al que s’anomena Barri Gòtic. En aquesta operació, el Palau Padellàs
(segle XV), per exemple, va ser traslladat pedra a pedra des del carrer Mercaders al seu emplaçament actual al costat de la plaça del Rei —avui
Museu d’Història de la Ciutat—. Però de la gent que vivia allà no en sabem
res, quin va ser el seu destí? Se’ls va tenir en compte? Se’ls va indemnitzar?
El relat que en fa a les seves memòries un veí del carrer Mercaders, en
Josep Ma de Segarra, reflecteix l’ambient que es vivia entre els enderrocs:
«En aquells dies el nostre barri, tot enrunat degut als grans arranjaments
constituïa una zona inhòspita, quasi intransitable. Gràcies a l’abandó i a la
foscor s’hi improvisaren barraques de tota mena, la deixada desolació de
l’ambient creà nuclis infectes. Arribar de nit a casa en aquelles condicions
no feia cap mena de gràcia».
Avui sabem també molt bé el que signifiquen els enderrocs i les reformes urbanístiques. En dóna fe a l’actualitat una veïna afectada: «Carrers
bruts, cases tapiades, també a escales on encara hi ha veïns i és que, segons
diuen, volen “sanejar”. Si la degradació exterior del barri és ben palesa, no
cal dir que a l’interior de les cases segueix el mateix procés. Cal pintar,
però aquesta rajola es belluga, la gotera de l’aixeta... Però pel temps que
queda. I així ja hem passat 15 anys».
A partir de l’obertura de l’avinguda de la Catedral es produeix un estancament en les intervencions urbanístiques sobre la zona, ja que el capital
immobiliari centra la seva atenció en els barris perifèrics, on hi ha molt per
construir. En el període comprés entre els anys 50-55 el Casc Antic perd
població. Els habitants amenaçats d’expropiació per la possible obertura
de l’avinguda Cambó o en recerca d’una millora de casa es desplaçen als
barris dormitori de la perifèria. En aquest procés de despoblament també
hi té a veure el tancament del Mercat del Born que l’any 1971 es trasllada
a la Zona Franca (Mercabarna). El trasllat del Born porta com a conseqüència la desaparició del comerç a l’engròs i de molts establiments relacionats directament o indirecta amb el mercat.

PROJECTE

DE DEMOLICIÓ DEL

CASC ANTIC

El PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de Ciutat Vella fou aprovat el
1985 i contempla diferents sectors: el Raval, la Barceloneta i el Casc Antic
(o sector oriental). Al Barri Gòtic segueixen en vigor les normatives urbanístiques establertes en el Pla general metropolità (PGM). Aproximada-
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ment el 15% de Ciutat Vella està afectat per algun PERI. Les expropiacions
forçoses i el desplaçament massiu de població per alliberar sòl reurbanitzable i revalorat han estat una constant.
El PERI de Ciutat Vella es basa en el Pla Popular (1979) que sorgeix en
oposició al Pla Comarcal que marcava l’obertura de Francesc Cambó i la
prolongació del carrer Méndez Núñez. En el Pla Popular s’estableixen zones
de conservació, que es deixarien en mans de la iniciativa privada, i zones de
remodelació, o sigui d’enderrocs, en què la intervenció seria pública. Les
zones de conservació corresponen a La Ribera i a Santa Maria del Mar, zona
dedicada al comerç de luxe i a l’oci nocturn.
La zona de remodelació correspon al Barri de Santa Caterina on la intervenció ha estat obra de l’Ajuntament de Barcelona i de l’empresa PROCIVESA (Promoció Ciutat Vella SA), actualment FOCIVESA (Foment de Ciutat
Vella SA). FOCIVESA és una empresa mixta amb capital públic en un 51%,
i és l’organisme executor i promotor de la remodelació.
L’actuació urbanística més destacable és segurament la que afecta el que
durant un segle i mig fou el centre econòmic del barri, el Mercat de Santa
Caterina. Al llarg dels anys s’havia anat teixint al voltant del mercat una xarxa de petits comerços que tenien la clientela al barri. La remodelació del
mercat prevista pel PERI va ser definida en un estudi de detall realitzat per
l’arquitecte Enric Miralles, i va ser aprovada l’any 2000. Aquest projecte preveia la conservació parcial de la façana del mercat, la construcció a la part
posterior de blocs d’habitatges públics amb 40 unitats, la realització d’un
aparcament subterrani de diverses plantes i la construcció d’una gran
estructura d’acer i vidre per sobre del mercat a la part de l’avinguda Cambó. Aquest projecte va trobar l’oposició de la Generalitat de Catalunya. Com
a resultat de la negociació entre les dues administracions, es va pactar que
els habitatges de la part posterior del mercat serien habitatges assistits per
a gent gran i persones discapacitades. Sembla clar que l’objectiu era reduir
l’alarma social causada per les obres que, per altra banda, van patir un llarg
retard a causa del descobriment de restes arqueològiques durant les excavacions prèvies a la construcció de l’aparcament. A part de les esperades ruïnes del convent dels dominics (església, sala capitular i dos claustres), es
van trobar uns monuments funeraris de l’època romana i una capella romànica. Les excavacions arqueològiques al mercat de Santa Caterina van acabar la primavera de 2001; part de les peces trobades es guarden al Museu
d’Història de la Ciutat, mentre que les restes dels edificis religiosos van desaparèixer amb les obres de l’aparcament. L’impacte social per les obres del
mercat fou notable; quan van iniciar-se els enderrocs les parades van ser
traslladades a una carpa provisional al passeig de Lluís Companys.
Amb la desaparició del mercat va morir de mica en mica tota la vida
comercial de l’entorn, i es va donar pas a l’extinció del que havia estat el
motor econòmic del barri durant dècades: el petit comerç. L’execució del
PERI ha estat una estratègia perfecta del poder polític municipal per tal de
dispersar, o millor dit expulsar del barri, la seva població tradicional. S’han
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vist desplaçats 2.000 veïns, 1.078 habitatges enderrocats i 13 cases catalogades dins el Patrimoni Històric. Aquest PERI, en tant que procés de gentrificació, ha comportat l’afebliment de la cohesió i la solidaritat grupal de
barris populars. Així entesa, la gentrificació sembla part d’una estratègia de
«revenja» dels sectors dominants, que opten per atacar i desplaçar als
pobres per haver agosarat ocupar i habitar el centre de la ciutat. Les classes altes volen recuperar els centres de les ciutats, en ocasions per habitarlos i en d’altres per a fer negoci a diferents nivells: hostaleria, oficines,
finances, turisme, etc.
El sector de la població més perjudicat ha estat la gent gran que d’un
dia per l’altre s’ha vist obligada a deixar la casa de tota la vida. Tot i que el
nou habitatge reunia millors condicions que el que deixaven, el canvi fou
traumàtic per a molta d’aquesta gent gran. Segons un metge de capçalera
del barri, «per a aquestes persones, a les quals un petit canvi ja suposa per
ell mateix un problema, haver d’abandonar el seu entorn, els seus veïns, els
seus records, en definitiva tota la seva vida, els representa un cop brutal,
que sovint té repercussions no només a nivell psíquic, sinó també físic. Se
senten desarrelades, abandonades, manipulades, inútils, soles, molt sovint,
incapaces de fer front al que suposa per elles començar una nova vida en un
entorn hostil, lluny del que sempre han conegut i on se sentien estimades,
segures i protegides. Per a aquestes persones, en moltes ocasions, només
canviar de carrer ja representa haver d’abandonar el seu món».
La desarticulació del taller artesà i del petit comerç ha repercutit enormement en la cohesió social ja que exercien d’eix vertebrador de la vida
del veïnat. Actualment, el tipus de comerç que es promociona no compleix
aquesta funció, ja que està orientat no al consum dels veïns sinó a una
clientela de fort poder adquisitiu aliena al barri: xals d’importació, joies,
sabates de disseny a 600 euros el parell, luxosos objectes per a decorar la
llar. Els propietaris d’aquests negocis no viuen al barri. És més, generalment són negocis en mans de multinacionals i/o franquícies que res tenen
a veure amb la tradició comercial del veïnat. Però, en contraposició a
aquesta tendència d’elititzar els nostres barris, també arriben al Casc Antic
persones estrangeres amb una situació econòmica ben precària. El comerç
que estableixen les persones immigrades no té res a veure amb el que
poden trobar a La Ribera. Les seves botigues poden ser llocs d’intercanvi i
de relació entre els veïns i, a més, hi poden accedir persones amb un poder
adquisitiu més modest.

EL

MOVIMENT VEÏNAL

La desarticulació de la població al Casc Antic també es veu reflectida en el
teixit associatiu. L’Associació de Veïns del Casc Antic, la primera associació
de veïns de Barcelona, es va fundar l’any 1974. En una primera etapa, va
desenvolupar una vigorosa tasca reivindicativa en defensa dels drets dels
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veïns i exigint millores al barri. Però l’associació passà per diferents etapes
i escissions que donen lloc a la dispersió i pèrdua de força davant dels problemes que calia afrontar. Arribats als 90, el ventall d’associacions veïnals
al Casc Antic és molt ampli. A més de l’AAVV hi actuen al barri entitats com
la Coordinadora de Veïns del Casc Antic, Veïns en Defensa de la Barcelona
Vella o el Pla Integral del Casc Antic (PICA).
L’Associació de Veïns en Defensa de la Barcelona Vella des dels seus inicis ha estat molt crítica amb l’aplicació del PERI i amb la destrucció patrimonial que comporta. En canvi, el PICA, un pretès pla comunitari del barri,
ha participat activament en la legitimació de l’actual PERI. Quan l’Ajuntament necessitava el suport veïnal per a rebre finançament de la Unió Europea per executar el PERI2, la comissió d’urbanisme del Pla va donar el vist
i plau. Això es va fer sense comptar amb l’opinió de la totalitat de les entitats que participaven en el Pla, motiu pel qual algunes d’elles van deixar de
ser membres. Des de llavors, la relació del PICA amb l’Administració és
simbiòtica. L’Ajuntament troba en el Pla una pantalla veïnal amb la qual
obtenir la legitimitat pertinent davant de determinades actuacions; i les
entitats del PICA obtenen recursos econòmics i infraestructurals municipals amb els quals implementar els seus projectes. Possiblement, en la
dependència econòmica és trobi la causa primordial de l’actitud acrítica o
els silencis del PICA amb determinades i controvertides polítiques aplicades en el barri3. El PICA reflecteix clarament la domesticació de la societat
civil a cop de diner públic. La seva actuació política ha estat fins ara més
que controvertida i la defensa dels interessos dels veïns afectats molt feble.
Per exemple, en el període que es produïen expropiacions fraudulentes,
enderrocs descontrolats, destrucció de patrimoni, etc., des del PICA en
lloc d’interessar-se per aquests problemes, se’ls maquillava amb una campanya d’imatge anomenada «Casc Antic. Aquí hi ha vida».

L’ALTERNATIVA

DES DE BAIX : L’ ESPAI D ’ ENTESA

En una assemblea veïnal a les Javerianes, on hi participaven PROCIVESA i
altres entitats del barri, s’aconsellava els veïns afectats acceptar l’oferta de
PROCIVESA. En cas de no fer-ho perdrien tot un seguit d’avantatges. Les
mentires i l’ocultació dels drets als veïns foren des del principi els mecanismes emprats per PROCIVESA per tal d’accelerar el procés d’expropiació. Els
primers afectats acceptaven, intimidats, l’oferta a la baixa de l’Ajuntament,
fins que un grup de veïns plantaren cara i s’organitzaren per tal de defensar
els seus drets. Aquests veïns varen enfrontar-se a les imposicions de PROCIVESA a través de l’assessorament d’un equip jurídic i de la lluita al carrer. La
majoria d’ells, després de rebre moltes amenaces, van acabar signant els contractes, però a cap veí dels que lluitaren se li van poder vulnerar els drets.
Un grup d’aquests veïns més actius constituïren el Col·lectiu d’Expropiats del Forat de la Vergonya. Val la pena fer esment del Forat de la Ver-
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gonya, perquè és un espai del barri de gran càrrega simbòlica i al voltant
del qual es va articular la mobilització veïnal al Casc Antic més important
dels darrers anys. A aquest espai se’l denomina popularment d’aquesta forma arran de l’esbucament d’un illot d’edificis —prop del Pou de la Figuereta— que l’Ajuntament va realitzar a l’estiu de 1999. Un cop feta aquesta
operació, l’Ajuntament deixà durant setmanes un gran forat ple de runa i
deixalles, fins que els veïns, farts d’aquesta situació, organitzaren una concorreguda cassolada per denunciar la situació. L’atenció mediàtica a aquesta situació de degradació i d’abandonament «en ple centre de Barcelona»
va fer que l’Ajuntament reaccionés ràpidament i cobrís el forat d’asfalt.
El destí inicial del Forat de la Vergonya, segons estipulava el PERI, havia
de ser una zona verda. Però els terrenys es van requalificar per a què
poguessin ser edificables i, després d’un seguit de canvis en els projectes
municipals, l’Ajuntament va decidir que hi construiria un pàrquing soterrat
amb capacitat per a 150 cotxes.
La construcció del pàrquing al Forat fou una problemàtica percebuda
per molts agents del barri com a injusta i, sobretot, com una «presa de pèl».
Així que, per als veïns i veïnes, el Forat, després de tants anys de destrucció al barri i de trepitjar els seus drets i la seva paciència, només podia ser
una zona verda. Els veïns varen dir prou i el Forat esdevingué un símbol
per al moviment veïnal. Per a molts, el Forat esdevingué també una excusa
per a debatre i plantejar col·lectivament en quin model de ciutat ens agradaria viure.

URBANISME

A GARROTADES

La problemàtica del Forat aglutinà nombroses associacions del barri que,
encara avui dia, segueixen treballant conjuntament en el conegut «espai d’entesa del Casc Antic». Ens referim a associacions i grups com: l’Associació de
Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, l’Associació de Veïns del Casc Antic, el
Fòrum Veïnal de La Ribera, Col·lectiu de Veïns del Forat de la Vergonya, RAI
(Recursos d’Animació Intercultural), Ecoconcern, Arquitectes Sense Fronteres, Kasumay4 i els membres d’algunes cases ocupades del barri. En el seu
moment, aquestes entitats consensuaren els seus plantejaments mitjançant la
redacció del manifest «Per una Ciutat Vella verda i sense especulació».
Així, al voltant del Forat de la Vergonya, s’inicià un procés de participació popular en defensa i reapropiació de l’espai públic. El Forat fou ajardinat pels propis veïns i esdevingué un lloc on es realitzaven activitats
infantils, dinars col·lectius, festes i concerts. No obstant això, el 23 d’octubre de 2002 Katy Carreras, regidora del districte de Ciutat Vella, va comunicar als veïns que s’havien de realitzar cates per sondejar el subsòl en previsió de trobar-hi elements d’importància arqueològica, abans de
començar a construir el pàrquing. No cal dir que aquesta intervenció significava la destrucció del parc autoconstruït pels veïns, a més de mesos d’o-
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bres, soroll, pols i runa. Quelcom que ja formava part de la quotidianitat
dels que vivim al barri. Aquesta operació es va iniciar el matí del dilluns 18
de novembre amb un fort dispositiu policial d’antiavalots de la Guàrdia
Urbana. Aquests varen procedir a l’operació de «neteja» del jardí del Forat
de la Vergonya. La intervenció s’inicià a les 8 del matí amb la presència del
gerent del districte Josep Ma Luchetti. Quan els veïns intentaren recuperar
els arbres arrencats per la policia començà la brutal, desproporcionada i
vergonyosa càrrega policial. A un dels veïns se’l va detenir i colpejar brutalment mentre el tenien emmanillat a terra. La pallissa va continuar dins
del furgó policial. Era un avís al moviment veïnal organitzat.
L’operació acabà amb molts veïns ferits i amb el Forat de la Vergonya
rodejat per un mur per tal d’impedir que els veïns interferissin en les
obres. Segons deia el comunicat que des de l’espai d’entesa veïnal es va fer
públic després dels fets: «Malauradament el poder no permet espais de
vida populars, són perillosos pels interessos especulatius i vingueren de
matinada a destruir amb una contundència sense precedents l’espai de
vida que havíem creat. Ens han apallissat, ferit i detingut a un veí però no
han aconseguit matar la il·lusió de seguir lluitant per dignificar un espai
que defensàrem, si més no, amb molta ràbia, encara que hi aixequin murs,
murs que també sabem com enderrocar. Mai més, murs de vergonya!»
Des de llavors, el Forat va estar sota la vigilància constant, dia i nit, dels
antiavalots de la policia municipal i dels guardes de seguretat d’una empresa privada. L’assetjament policial al barri era una constant. Un obrer, que es
negà a treballar en aquelles condicions de tensió i conflicte, fou acomiadat.
El 21 de novembre es va celebrar, al Convent de Sant Agustí, a pocs
metres del Forat, una assemblea per tal de decidir quines serien les passes
a seguir pel moviment veïnal. Algunes de les propostes d’aquella assemblea foren exigir la dimissió de la regidora Katy Carreras i la supressió
immediata del projecte de pàrquing. Paral·lelament, es va efectuar una
denúncia formal a l’organisme que regula les concessions d’ajuts financers
del Fons de cohesió de la Unió Europea al «Projecte de regeneració
ambiental de Ciutat Vella, Barcelona 1995-98, àrea del Casc Antic», subratllant que el projecte del pàrquing no respectava els més elementals criteris mediambientals i, per tant, no podia ser finançat amb el fons comunitari. Una altra de les propostes fou realitzar una manifestació de protesta
amb la Plataforma contra l’Especulació de Barcelona que acabés al mateix
Forat de la Vergonya.
Així, divendres 29 de novembre, unes mil persones ens concentràrem a
la plaça de Sant Jaume i caminàrem fins al Forat. Arribades allà, el mur de
la Vergonya era una invitació a expressar el rebuig i la ràbia vers els plans
especulatius i repressius de l’Ajuntament. En només vint minuts, del mur
van quedar, tant sols, uns quants maons. La policia, present als carrers contigus, no va gosar intervenir.
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Fins aquí hem fet un breu relat dels fets. Tal vegada és un relat on la subjectivitat pot semblar que tregui capacitat de transmetre tot el que la mobilització al voltant del Forat de la Vergonya ha significat per a tots i totes les
que n’hem format part. Com sabreu, amb la mobilització veïnal s’ha aconseguit suspendre el projecte de pàrquing i segurament s’ha influït en el fet
que Katy Carrera ja no sigui la regidora del districte. El Forat serà una zona
verda i n’hem d’estar orgullosos, però també hem de ser conscients que
ens han donat un caramel i que la lluita no ha de parar. Entre tots i totes
hem de continuar reflexionant i actuant ja que al Casc Antic l’especulació
continua engolint tot el que troba.
En conclusió, el que hem après durant aquest període de lluita és que:
– Els interessos econòmics passen per damunt dels interessos de la gent
que viu al barri.
– L’urbanisme no sempre té en compte l’ús que en fa la gent dels espais
ni les relacions socials que en aquests espais s’estableixen.
– El destí del Casc Antic és formar part del centre d’una ciutat de serveis
i cosmopolita, motiu pel qual les classes populars que l’habiten han
de ser expulsades.
Però també hem entès molt bé que en el treball en xarxa i en la nostra
capacitat de refer els vincles que el capital pretén trencar recau en gran
mesura la nostra capacitat de resposta a problemàtiques com la de l’especulació.
Maria Mas i Toni Verger

Notes:

1. Gentrification és un terme que sorgeix als Estats Units als anys 50 per a designar la
reforma urbanística feta per a fer més atractiu un veïnat a les classes dominants, habitualment a través de la incorporació de la inversió privada. Aquests barris havien estat
prèviament objecte de la negligència institucional que els havia deixat degradar.
2. El «suport veïnal» és un dels criteris per a que els municipis es puguin acollir a aquesta
mena de subvencions europees.
3. El PICA és un clar exemple de la retirada de la política de la societat civil i de la tendència a la terciarització del moviment associatiu. Les funcions de les associacions
que estan al PICA, molt centrades en la gestió de serveis, les converteix en annexes de
l'Administració, abans que en ens autònoms, i en empreses no lucratives professionalitzades abans que en associacions amb base veïnal.
4. El local de l’associació Kasumay era un dels espais on es va començar a configurar l’espai d'entesa. Quan aquesta entitat va començar a incidir en la política del barri, va
rebre una denúncia per part de l’Ajuntament que l’obligà a tancar les seves portes.
Casualitat?

26. Trinitat: plans comunitaris per cogestionar
la perifèria

INTRODUCCIÓ:

(Història gràfica del Forat de la Vergonya. Crònica 2002-2003)
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UN BARRI SORGIT DEL NO RES

El 22 de març de 2002, al temps que s’aprovava el Pla Especial de Reforma
Interior de la Trinitat Nova, en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona es feia
una presentació a les institucions públiques de l’avaluació del Pla comunitari de la Trinitat Nova a l’Ateneu Popular de Nou Barris, acte que simbolitzava els acords assolits entre la Generalitat, l’Ajuntament i l’Associació de
Veïns. D’aquesta manera, sembla ser que quedava definitivament conjurada
la maledicció que planejava sobre el barri des de la seva construcció.
En aquest capítol tractarem d’esbrinar a quin preu serà reconegut el
barri de la Trinitat Nova com a membre dins del Model Barcelona.
La realitat d’aquest barri de la perifèria nord de Barcelona sempre fou la
de l’abandonament absolut per part dels poders, semblantment al que va
passar a altres indrets creats per acollir la mà d’obra d’una ciutat en plena
expansió. La Trinitat Nova es va constituir en un paradigma del que s’anomenà barraquisme vertical: blocs de cases fets amb materials de baixa o
nul·la qualitat, superfície mínima dels habitatges amb equipaments precaris,
etc. El barri fou el resultat de la promoció immobiliària portada a terme per
tres organismes públics diferents que a partir de 1953 comencen a bastir
blocs de cases en una zona que aleshores restava pràcticament inhabitada.
Entre el 1953, quan el Patronat Municipal de la Vivienda (PMV) començà la primera construcció, i el 1963, quan s’enllesteixen els darrers blocs, la
zona passa a tenir una població estable d’unes 15.000 persones. En aquest
període es portaren a terme diverses actuacions de promoció d’habitatges,
repartides entre el PMV, l’Obra Sindical del Hogar i l’Instituto Nacional de
la Vivienda. Pràcticament tota la iniciativa promotora va ser pública, establint-se un sistema d’accés diferit a la propietat pels adjudicataris d’un pis.
La promoció d’habitatges mai va anar acompanyada d’una planificació
urbanística, tant és així que durant molt de temps els carrers eren inexistents
al barri, fet que implicava una mancança total dels serveis més elementals:
xarxa de clavegueram, transport públic, asfaltatge... Juntament amb l’acci-
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dentada construcció del barri s’ha d’assenyalar l’heterogeneïtat de la composició social del veïnat, donat que les successives promocions d’habitatges
recolliren l’arribada de famílies provinents en la majoria dels casos d’expulsions fruit de circumstàncies variades: emigració de les àrees rurals de l’Estat, demolició de barraques d’altres zones de la ciutat, expropiació d’habitatges del centre de la ciutat, i fins i tot militars retornats del Marroc.
Tot això va configurar la realitat del que podríem anomenar territorigranja, amb la funció de produir i reproduir mà d’obra. Tanmateix, l’abandonament del barri pel que fa a les dotacions bàsiques no vol dir, per altra
part, que no fos afectat, en molts casos negativament, per diferents plans
urbanístics.
L’any 1958 ja es redactava un pla encaminat a pal·liar els greus dèficits
urbanístics del barri. En aquell pla es feia una previsió d’equipaments
mínims que, a més, van trigar molts anys a realitzar-se. La situació estratègica del barri respecte una Barcelona que s’anava configurant com a
metròpoli, explica que el barri assumís un paper de proveïdor, no només
de mà d’obra, sinó també de serveis cap a la resta de la ciutat; en efecte,
al barri s’ubicaven infraestructures tant d’electricitat com d’aigua que
permetien abastar la demanda creixent de la ciutat.
D’altra banda, la Barcelona metropolitana que impulsà Porcioles va
implicar la incipient reconversió i revalorització d’espais perifèrics com ara
la Trinitat Nova, que passaven a ser punts neuràlgics en la projecció de la
xarxa de comunicacions del projecte metropolità. La concreció d’aquest
projecte pel que fa al barri va ser el Pla parcial Torre Baró-Vallbona-Trinitat,
redactat el 1969, cosa que implicava l’enderrocament de 300 habitatges
només a la Trinitat Nova, resultat de les afectacions urbanístiques dels
nous vials. Tanmateix, l’oposició veïnal a aquest pla, que impulsà el 1970
la creació de l’Associació de Veïns aplegant els tres barris afectats, provocà
que el pla no s’aprovés finalment pel consistori. La mobilització veïnal també va ser present al voltant de l’oposició al Pla General Metropolità de
1976, donat que aquest pla afectava 10.000 veïns a causa de la construcció
de vies ràpides i requalificacions urbanístiques, que deixaven el barri aïllat
i sense solució als problemes que patia des de la seva creació.
La dècada dels 70 va caracteritzar-se, doncs, per l’alt grau d’acció veïnal,
que va suposar no només l’oposició als plans municipals, sinó la creació de
propostes alternatives d’intervenció en tots els àmbits.
L’acció veïnal va continuar durant els primers anys 80, centrada sobretot en la campanya de lluita per aconseguir la reparació integral dels blocs
de cases i la urbanització dels espais, que s’acordà al projecte de l’any 77
amb la participació activa dels veïns en el procés de rehabilitació durant
aquells anys.
Malgrat tot, les rehabilitacions no podien anar més enllà, en molts
casos, d’intervencions de curt abast, donat que molts habitatges patien de
problemes estructurals. Això ja va provocar que durant els anys 70, una
part de la població, sobretot aquella que ocupava els blocs construïts per
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l’Obra Sindical del Hogar, havia anat abandonant els pisos i deixant el
barri. Aquest fenomen es va intensificar durant els anys 80 i provocà que la
població es reduís un 25% entre els anys 1978 i 1996, incrementant-se la
proporció de gent més gran.

ANYS 90: L’OLIMPÍADA

NO ARRIBARÀ AL BARRI

D’aquesta manera s’arribarà als anys 90 amb una situació social marcada
per una dinàmica de despoblament, creixement de la capa de població
major de 65 anys (31% dels veïns l’any 1996), i una taxa d’atur que se situava en el 24% de la població activa l’any 1991, per sobre de la mitjana de la
ciutat. L’activitat econòmica se centra en una minsa activitat comercial i de
serveis que té el mercat municipal com a epicentre, perpetuant-se el paper
de barri dormitori. Urbanísticament, la situació als anys 90 vindrà marcada
per la declaració de problemes greus als habitatges (aluminosi i carbonatació) que venen a afegir-se a les mancances i dèficits ja exposats. Els espais
públics són escassos i inadequats, i també resten lluny de superar-se els
obstacles urbanístics que dificulten tant la mobilitat dins del barri, com
l’accessibilitat i connexió amb els barris més propers, malgrat l’arribada
del metro. La febre urbanitzadora de la Barcelona olímpica només va fregar el barri, que es va haver de mobilitzar novament per demanar el cobriment de la Ronda de Dalt, doncs el barri hagués quedat confinat definitivament com un illot a la deriva en la metròpoli.
Encara que el moviment veïnal arriba als anys 90 molt desgastat, fruit
d’un context general que es coneix llargament i d’un context particular on
potser l’element més destacat és l’envelliment i la pèrdua de població al
barri, no falten iniciatives que aporten experiències interessants. En aquest
sentit, la història del Casal de Joves és significativa perquè generà una dinàmica pròpia paral·lela a l’Associació de Veïns. El Casal començà la seva activitat cap el 1980, emmarcada en la política d’intervenció de l’Ajuntament
en l’àmbit juvenil. Al voltant de 1987 es promou la reivindicació d’un nou
Casal de Joves, com a conseqüència de la consolidació dels usuaris del
Casal en tant que col·lectiu. Aquesta reivindicació aplegarà uns quants
joves que, amb el suport de l’Associació de Veïns, encetaran una sèrie de
reunions amb el districte de Nou Barris, reclamant un espai digne per a
desenvolupar les activitats juvenils. El Casal de Joves de la Trinitat es reunirà periòdicament amb el districte, sense l’Associació de Veïns, per aconseguir un equipament integral que aplegués les funcions de casal de joves,
casal de barri i casal infantil, als terrenys que ocupava l’escola Benjamí i a
uns locals parroquials. Finalment, i com a conseqüència de la imposició,
per part de l’Ajuntament, del trasllat de l’animador del casal a un altre barri
—fet que, sigui dit de passada, provocà el seu acomiadament per negars’hi— la gent que es reunia al Casal acabarà demanant la gestió del centre
sense mediació administrativa i/o empresarial de cap tipus. El Casal de
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Joves aconseguirà aquest objectiu, almenys parcialment, ja que les dotacions econòmiques van reduir-se dràsticament, i funcionarà de forma autònoma durant gairebé quatre anys, període en el qual va desplegar molta
activitat, recolzant l’Associació de Veïns en les lluites que en aquells
moments es donen al barri, com la «guerra de l’aigua», la reivindicació d’equipaments, festes del barri, etc. El casal també formà part d’una coordinadora creada en defensa de l’autogestió dels equipaments culturals del
districte de Nou Barris. Malauradament, l’any 1994, a conseqüència de les
divergències existents amb l’Associació de Veïns, manifestades sobretot en
la contraposició davant la relació de l’associació amb joves skins del barri,
i que desembocà en un conflicte final on l’Ajuntament va rescindir el conveni de gestió, el Casal de Joves abandonà la seva activitat.
Anys més tard, la necessitat de disposar d’un casal de barri com a espai
generador de relacions i xarxes socials que canalitzin la participació quedarà recollit al Pla comunitari, però tanmateix, el Casal de Joves no va ser
en el seu moment massa significatiu per a l’Associació de Veïns. L’experiència anterior és rellevant, perquè permetrà el contrast amb el posterior
replantejament que té lloc al si de l’associació veïnal en relació amb el seu
paper com a interlocutor entre el barri i les administracions.

DIAGNÒSTIC

COMUNITARI :

«AQUEST

BARRI ESTÀ MALALT»

L’any 1996 es constata, per part de l’Associació de Veïns, la necessitat de
donar un nou impuls a la seva activitat. Segons la seva visió, el deteriorament sociolaboral que pateix el barri coincideix amb un moment de retrocés del teixit associatiu, i això es viu directament en les dificultats que troba l’associació per mobilitzar la gent. En definitiva, es veu incapaç de
liderar la lluita veïnal en un context de debilitament de les xarxes comunitàries. Davant d’aquesta situació, es planteja la necessitat d’estudiar la
«malaltia» que afecta el territori. En aquesta perspectiva, el barri és contemplat com un organisme malalt, i per intervenir sobre el «malalt» s’han
d’esbrinar les causes del malestar. És així que es projectà l’anomenat diagnòstic comunitari, a partir d’una monografia comunitària composta de
quatre parts: els elements estructurals generals que defineixen la comunitat; l’anàlisi dels sectors bàsics (sanitari, educatiu, assistencial, etc.); l’anàlisi per franges d’edat de la població; i l’anàlisi interrelacionat dels problemes que afecten la comunitat. Segons la previsió, la realització del
diagnòstic havia de permetre dissenyar un pla d’intervenció, mitjançant
una programació a curt, mig i llarg termini; és a dir, permetria subministrar
el tractament adequat amb una dosificació acurada.
El diagnòstic comunitari va ser la primera tasca desenvolupada per l’equip comunitari, un equip format per professionals contractats per l’Associació de Veïns amb els diners rebuts de les subvencions públiques, dedicats
a posar en marxa i dinamitzar el Pla de desenvolupament social i comunita-
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ri de la Trinitat Nova. Els plans comunitaris es plantegen com a eines alternatives a la manca de participació dels ciutadans en les institucions polítiques amb la intenció de frenar el procés de dualització social que provoca la
desigual distribució i accés als recursos; tenen, doncs, com a finalitat fonamental la participació activa dels ciutadans en la vida pública des de la intervenció activa en el canvi de la seva realitat més immediata, desenvolupant un
veritable ús social dels recursos. Això sí, sense cap qüestionament del marc
legal existent; es podria considerar com la superestructura d’allò que en
diuen capitalisme social.
La construcció del diagnòstic es basa en un mètode anomenat d’investigació, acció i participació. Aquest mètode combina el coneixement de la
realitat amb el procés de transformació d’aquesta, implicant el màxim de
gent possible en l’elaboració de propostes d’intervenció concretes. La visió
del barri construïda sobre aquest mètode és el resultat del consens entre
els diferents rols veïnals, amb la participació de tots i totes: des de veïns
anònims fins a les forces de l’ordre.
Una vegada es van definir en el diagnòstic els problemes principals del
barri, el seu potencial de desenvolupament, els perills que l’amenacen, etc.,
es va firmar el Conveni de Barri l’any 1997, on participen la pròpia Associació de Veïns, el Districte Municipal de Nou Barris i la Direcció General de
Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social. Mitjançant el conveni, les administracions públiques es comprometien a finançar el pla delegant els recursos a l’associació veïnal. S’ha d’assenyalar que, durant les dates
de naixement del projecte, el Departament de Benestar Social havia obert un
programa d’ajuts per al desenvolupament de plans i programes comunitaris
que va fer factible l’arrencada del pla. A partir de l’any 1997 i fins l’any 2000,
les subvencions rebudes des de l’Ajuntament i la Generalitat per al desenvolupament del Pla comunitari han anat de la següent manera: any 1997, 7
milions de pessetes; any 1998, 11 milions; any 1999, 13 milions; any 2000,
14 milions. Entre l’any 1999 i 2000 també es va comptar amb una subvenció
extraordinària de 7 milions per la definició d’una proposta urbanística.
Així mateix, el diagnòstic va impulsar la creació d’un comitè tècnic, pensat inicialment per assessorar la diagnosi i format per representants dels
serveis del barri, i que acabà per consolidar-se com a estructura per a la
coordinació dels serveis presents al barri.

EL PLA COMUNITARI: «LA

RECEPTA MÀGICA »

Mentre el finançament del pla recau en la Generalitat i l’Ajuntament, i el
lideratge polític en l’Associació de Veïns, l’impulsor del pla és l’equip
comunitari. Aquest equip el formen tres persones treballant a temps complet en el barri i té com a funcions bàsiques organitzar les activitats i projectes previstos al pla, desenvolupar el teixit social del barri i informar de
les activitats generades pel pla comunitari. A banda de l’equip comunitari
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i del comitè tècnic, el pla també compta amb una comissió de seguiment
polític on es negocia el finançament, i amb una comissió de seguiment tècnic on es reuneixen l’equip comunitari i un tècnic en representació de
cada una de les administracions implicades.
El document base a partir del qual s’havia de desenvolupar el pla comunitari va ser redactat per Marco Marchioni, sociòleg amb qui l’Associació de
Veïns es va posar en contacte. Aquest sociòleg és l’impulsor de processos
d’investigació participativa tant a Itàlia com a Espanya. L’equip comunitari
el conforma gent provinent de diversos àmbits professionals i acadèmics
(sociologia, urbanisme, psicologia...) vinculada a l’associació veïnal, que
veuen en els processos de participació ciutadana la clau que permetrà
estructurar i redissenyar les ciutats del futur. A més, en funció de les necessitats per portar a terme projectes concrets, s’han anat contractant
col·laboradors, com per exemple l’empresa Grupo de Estudios y Alternativas 21 SL (Gea 21), dedicada a l’assessorament en aspectes urbanístics i
mediambientals i encarregada de la redacció i coordinació del document
Trinitat InNova.
A partir del diagnòstic esmentat, el pla es va estructurar en quatre àrees temàtiques d’intervenció sobre el territori: educativa, sociocultural, econòmica i urbanística.
La vessant educativa ha comportat la definició del «Proyecto Educativo de
Barrio», una experiència que s’orienta contemplant el propi procés de participació veïnal com a eina educativa. Referent a la vessant sociocultural, els
objectius són el reforçament de l’associacionisme afavorint la creació de
noves entitats i la col·laboració entre elles. Pel que fa a la vessant econòmica, les pretensions del pla són el desenvolupament de les activitats terciàries
al barri, la generació d’ocupació a les obres de remodelació del barri i la
potenciació integral de la formació. En aquest sentit, el pla ha recolzat la creació d’una Agència de Desenvolupament Local per tractar de la millora de
l’ocupació i l’economia del barri. Per últim, la dimensió urbanística és la
prioritat absoluta del barri i l’eix que articula la seva transformació. Com ja
s’ha dit, el descobriment a principis dels anys 90 d’aluminosi i carbonatació
va afegir una dificultat més a la inacabable lluita per la rehabilitació al barri.
Al diagnòstic s’establia la urgència d’una planificació urbanística al voltant
de tres qüestions: remodelació i creació de nous habitatges; provisió i racionalització d’equipaments públics; i revalorització del sòl. El pla comunitari
esdevenia el mitjà per fer després de tants anys un planejament urbanístic
global on tothom pogués dir la seva. No obstant això, el camí cap a la remodelació dels habitatges no serà fàcil. Agafarem com a exemple els més de mil
habitatges irrecuperables, fets pel PMV, que han trigat anys a edificar-se de
nou, i encara fa poc que es van acabar les primeres.
A finals de 1997 va crear-se el projecte Trinitat InNova dins del Pla Comunitari, amb la finalitat de formular propostes per portar a terme la remodelació urbanística. Aquest projecte abraçà la idea d’aprofitar la remodelació
pendent per fer de la Trinitat Nova un ecobarri, és a dir, un barri constituït
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com a referent de l’urbanisme sostenible. L’anomenat Grup de Remodelació, format per veïns del barri, s’ha anat reunint cada setmana per fer un
seguiment del projecte. Doncs bé, malgrat les bones intencions que suposadament tenen totes les parts que recolzen el Pla comunitari, tant l’Ajuntament com la Generalitat van encarregar el projecte de nova construcció
de 900 habitatges sense comptar amb la participació veïnal. El projecte no
incorporava gairebé cap de les propostes sorgides de Trinitat InNova ni de
la tasca feta pel Grup de Remodelació. No obstant això, l’Associació de Veïns
va convidar les dues institucions a la realització d’un taller de debat el juliol
de 1999. El taller es va desenvolupar fent servir una metodologia sorgida
d’uns treballs de la Comissió Europea amb la intenció de fomentar la celebració de debats públics dins del context de la sostenibilitat. Les principals
propostes que va generar el taller s’articulen al voltant de la idea de convertir el barri en un model de barri sostenible tant des del punt de vista
ambiental com econòmic i social.
Finalment es va arribar, la tardor de 2001, a un acord entre l’Associació
de Veïns i les administracions per refer el parc d’habitatges afectats. Els primers habitatges ja estan enllestits després que els veïns tinguessin problemes per arribar a acordar una distribució adequada de l’espai a l’interior
dels mateixos. L’acord econòmic assolit és avantatjós pels veïns si no es té
en compte el fet que han de pagar, encara que sigui poc, per un habitatge
del qual ja eren propietaris; això sí, equipaments com la calefacció no formen part de l’acord, han de ser finançats pels propietaris.

DE

SOSTENIBILITATS I ECOBARRIS

L’experiència de la Trinitat Nova no és un fet aïllat producte de l’espontaneïtat veïnal. Lluny d’això, s’emmarca en un procés de dimensions globals. L’any
1995 es va crear el Fòrum Cívic per a una Barcelona Sostenible, iniciativa de
participació ciutadana sorgida al si de la Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona, davant la «necessitat social d’aconseguir una ciutat sostenible en
els àmbits econòmics, social i ambiental». L’objectiu d’aquesta iniciativa va ser
establir un sistema d’indicadors per mesurar la sostenibilitat. Aquesta experiència, que inspira plans comunitaris com el de la Trinitat Nova, va ser seleccionada en un concurs mundial que premia les «bones pràctiques urbanes»
patrocinat per les Nacions Unides. Per la seva banda, el programa europeu
Urban, d’intervenció en la regeneració de barris en crisi, contempla com a factor fonamental per a la concessió de fons europeus l’existència d’una àmplia
xarxa d’associacions socials de tot tipus. En la mateixa línia, el document
Marc d’actuació per a un desenvolupament sostenible, on s’afirma la posició dels
països comunitaris al voltant de la sostenibilitat, contempla com a primera
línia d’acció el «bon govern» i la «participació dels ciutadans».
En aquest context, a la presentació del document Trinitat InNova, de
març de 2000, s’afirma que el futur del barri no es pot pensar aïlladament
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de la resta de reptes als que ha de fer front el conjunt de la societat i que
s’agrupen sota l’etiqueta de sostenibilitat. Això es traduiria dins del context del barri en qüestions com les següents: la inserció del barri en la ciutat dotant-lo d’una nova centralitat; l’afavoriment de la creació d’escenaris
perquè els veïns participin en la gestió des del diàleg amb l’Administració;
l’increment de la seguretat ciutadana en els espais públics; assegurar l’equilibri econòmic i financer de les empreses subministradores d’energia;
reduir el consum d’espai públic per part dels vehicles privats... Aquestes
qüestions, defensades des del model d’ecobarri que promou l’Associació
de Veïns, formen part de la nova cultura democràtica que, no cal oblidarho, impulsen els poders. La complicitat dels representants veïnals, disfressada de dinàmiques transformadores, suposa així el paper invers al representat anys enrere. Ara s’encarreguen de transmetre als veïns els valors
adients emanats des de les institucions per neutralitzar el conflicte social,
promovent un simulacre de participació amb un guió preestablert. Si cal
més seguretat al carrer, la solució és l’establiment al barri d’una macrocomissaria; si hi ha massa cotxes als carrers, es construeixen aparcaments
municipals per engrandir empreses municipals. Fins i tot, s’arriba a plantejar la corresponsabilitat en el manteniment de les empreses subministradores d’aigua i energia, en barris on es va lluitar contra els abusos d’aquestes empreses. El document Trinitat InNova és un bon exemple de la
rendibilitat dels conceptes sacralitzats per la nova cultura democràtica:
amb la idea de sostenibilitat s’aconsegueix no solament amagar el conflicte social sota el mirall de la participació, sinó fer responsable directament
el ciutadà-consumidor de les despeses i perjudicis derivats d’un model
productiu i econòmic insostenible.
Pot ser que el barri acabi desfent-se de la càrrega de marginalitat i guanyant «centralitat», però també és molt probable que això impliqui l’expulsió de la població amb menys recursos. Les perspectives de futur d’un
barri on hi ha encara espai per construir (l’Ajuntament va pujar el sostre
d’edificabilitat l’any 1998) —i on, a més, s’ha entrat en un procés de remodelació que contempla la reordenació del barri amb un PERI aprovat—
semblen bastant bones pel que fa a la possibilitat d’especular amb el sòl i
convertir-lo en un barri modèlic a preus modèlics, sobretot tenint present
que des del Pla Comunitari es preveu l’arribada al barri de gent nova atreta pels nous habitatges de més qualitat.
Amb tot i això, es pot especular amb la idea que l’operació a la Trinitat
Nova no és, de moment, tan important en termes econòmics com en termes simbòlics: primer perquè aconsegueix inscriure en el cos social la cultura de la cogestió instaurada pel món empresarial; i segon perquè la
publicitat que generen operacions com aquesta, per exemple, amb el reconeixement públic mitjançant premis, té un efecte de contagi per impulsar
altres experiències similars en altres barris.
Col·lectiu «Esto no se sostiene»
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El text que us presentem a continuació és el resultat d’una conversa de
quatre hores, en la que va participar part de la gent que hem col·laborat en
l’elaboració del llibre que teniu entre mans.
Aquest epíleg no és un resum del llibre, sinó un començar a parlar a
partir del mateix, sense ànim de tractar tots els temes allà desenvolupats.
El text, per tant, no pot ni vol ser un discurs tancat i polit, sinó més aviat
la posada en comú de preguntes i inquietuds que no sempre tenen resposta i que, en tot cas, ens poden servir per continuar amb la nostra reflexió respecte a on estem i què podem fer, o no.
No ens hem proposat, en cap cas, donar solucions, entre d’altres coses,
perquè no les tenim… i no les volem tenir.
El Model Barcelona es fonamenta més en allò que diuen i difonen que
en el que passa realment a la metròpoli on vivim. Aquesta imatge que construeixen moltes vegades acaba essent interpretada com la pròpia realitat, i
nodreix en part les pràctiques i discursos dels qui ens resistim, el que comporta —de vegades— que s’acabi en una confrontació entre ficcions. Per
això, el nostre debat arrenca plantejant-nos en què consisteix de debò
aquesta marca registrada: és fum?, és pur simulacre?, què té de real? Després, considerem com, malgrat tot, aquest model, que aprofundeix les
polaritzacions socials, aconsegueix el vist i plau de molta gent; amb molta
propaganda, pensem, però també amb contraprestacions més materials.
Per últim, encetem un debat sobre quines, si és que n’hi ha, són les
resistències que durant aquests darrers anys s’han donat a Barcelona i quines són les seves perspectives. En aquest text, i a diferència dels anteriors,
es reflexa que entre la gent que hem conformat la Unió Temporal d’Escribes hi ha punts i nexes comuns però dins d’una diversitat de postures.
Donada l’extensió de la conversa, hem intentat reflectir a grans trets els
que van ser els punts principals de discussió, recollint alguns dels fragments més interessants i respectant els diferents punts de vista que es van
plantejar. A les dues primeres parts les diferents aportacions fornien, de
manera complementària, peces per un esbós conjunt d’una anàlisi crítica,
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que l’estil narratiu triat prova de sintetitzar; mentre que a la tercera part
hem preferit una estructura de diàleg, on s’ha intentat recollir la discussió
seguint el fil de les intervencions.

VENDRE

FUM :

BARCELONA ,

MARCA REGISTRADA

El Model Barcelona se’ns presenta com una novetat, que els seus gestors
fins i tot volen exportar internacionalment. Tanmateix no es tracta ni molt
menys d’una idea original.
La creació del model en què ara s’està basant tota la reestructuració
metropolitana de Barcelona és un invent prou recent, data dels 80-90, i es
va importar de les ciutats nord-americanes encara que s’ha matisat per
altres filtres, sobretot britànics. De fet aquí estan treballant sobre aquelles
línies, encara que donant-li una visió més «postsocialdemòcrata» que la
nord-americana.
Tot això té que veure també amb una reformulació de l’Administració
pública, endegada a partir de la concertació público-privada, que duu a la
pràctica unes noves formes de gestió pública, que donen peu a una intervenció directa del capital en el procés mateix de definició de les polítiques
territorials, enteses aquestes molt més enllà dels aspectes estrictament
urbanístics.
De fet, tracten de redimensionar i posar al dia el marc metropolità com
a base de l’acumulació del capital. En aquest sentit, el seu objectiu és
potenciar la terciarització de l’economia. Aquest procés de terciarització
de les ciutats és general i ve de lluny, el que passa és que amb la globalització s’ha accelerat. A Barcelona perd pes l’estructura industrial, i a mesura que aquesta cedeix espai, els buits van omplint-se amb serveis; i això sí
que és recent, és dels anys 90. La globalització ha accelerat aquest procés,
però les idees ja estaven, i les pràctiques havien començat feia ja molt de
temps —no eren gens originals—; el que han fet és seguir i profunditzar
per aquesta línia.
En aquest procés de terciarització, liderat pel sector dels serveis a les
empreses, s’opta —i encara estem parlant de les seves propostes o cortines
de fum— per un model que prioritza la idea de ciutat del coneixement, en
tant que focus d’atracció de les activitats de recerca aplicada (R+D+i),
acompanyat per altres dues idees complementàries que són la ciutat de
fires i congressos i el reclam turístic. Sense oblidar, això sí, l’aposta logística, molt potent, entorn del port i de l’aeroport.
Podríem, doncs, dubtar seriosament d’aquesta suposada originalitat del
Model Barcelona, i més si tenim en compte que en el seu desenvolupament
ens trobem amb més fracassos que no pas èxits.
Estem parlant d’un model fracassat, però que es presenta, al mateix
temps, com un model inacabat, que va fent. El que no sabem és si és possible acabar aquest model, si hi ha recursos econòmics per acabar-lo. El
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problema de fons radica en el fet de si realment poden fer allò que volen
fer, i si té sentit...
Els recintes firals, per exemple, no funcionen com desitjarien. Barcelona, que era i és una ciutat amb voluntat d’especialitzar-se com a centre firal
de la Mediterrània, perd pistonada, per exemple, a favor de Madrid, que
compta també amb més capacitat d’atracció de les seus de les empreses
multinacionals; a més, fins ara, les picabaralles entre Generalitat i Ajuntament entorn de l’espai firal han endarrerit encara més la posició barcelonina en aquest terreny. L’únic resultat és que ha proliferat una oferta sobredimensionada d’espais firals en l’àrea metropolitana de molt improbable
rendibilitat, atesa l’alta volotalitilitat del negoci de les fires i congressos, lligat estretament a la conjuntura internacional i a la posició de la regió barcelonina dins la cadena productiva transnacional.
El districte 22@, construït i venut (en el doble sentit d’espai-mercaderia i d’eina de propaganda) com a paradigma de les noves tecnologies, ha
resultat també un sorollós fracàs. El fenomen del 22@ es va llançar quan
estava en plena eclosió tota l’anomenada nova economia; però aquesta es
va enfonsar l’any 2001, amb la crisi borsària, i ara el districte el volen
reconvertir d’una avantguarda de no se sap quines tecnologies de comunicació en centre de tecnologies d’edició del llibre. En un propòsit més, ara
es vol promocionar Barcelona com la ciutat del llibre, una mostra més de
les seves originalitats, car a Barcelona ha existit de sempre una llarga tradició d’empreses dedicades a l’edició i impressió de llibres. Venen modernitat, quan són les mateixes tendències de sempre reconvertides.
Ben a prop d’aquest districte, una altra operació estel·lar del dinamisme i competitivitat de la ciutat també va demostrar els seus límits. És el cas
de la Vila Olímpica, exemple d’urbanisme de «qualitat i avantguarda», que
com a espai d’hàbitat ha tingut greus problemes per trobar compradors; i
que, per molts premis d’arquitectura que rebés, fins i tot ja ha estat objecte de reparacions per causa de deficiències de construcció. Ells llancen i
posen en funcionament un model, planifiquen totes aquestes zones de
desenvolupament, no com al 22@ —que seria una altra cosa—, sinó com a
l’Hospitalet: aquí ubicarem oficines perquè vinguin les empreses, per aquí
habitatges d’alt standing, per aquí les grans superfícies i així farem que la
gent visqui de determinada manera, i després fracassa tota la planificació.
Perquè resulta després que les oficines s’ocupen parcialment, havent de
reconvertir-les en habitatges (com ja ha passat alguna vegada) o remodificar el projecte —com acaba de passar amb la Ciutat Judicial—, i havent de
deixar de construir determinats mòduls fins més endavant.
En el cas del turisme, que s’ha venut com el conte de la gallina dels ous
d’or, no s’ha aconseguit atreure el tipus de turisme d’alta qualitat desitjat.
I de poc val, de moment, l’augment considerable del turisme cultural. El
turisme firal està estancat, ha hagut una forta pujada als darrers anys, però
ja no augmenta més. El turisme és, a més, un sector molt sensible a canvis
de conjuntura; així que l’atur puja un punt a Alemanya o França milers de
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turistes procedents d’aquells països deixen de venir. Abans es competia
amb el preu i ara aquest avantatge comparatiu s’està perdent enfront l’auge d’altres destins més barats.
Durant molt de temps s’ha comparat Barcelona amb Milà i Madrid amb
Roma. Barcelona com a motor econòmic de l’Estat espanyol i Madrid com a
capital administrativa, endarrerida ciutat de funcionaris. Això ha canviat:
Madrid té una funció de motor econòmic molt més forta que Barcelona; és
qui s’ha posicionat dins l’àmbit de les noves tecnologies i Barcelona està
força endarrerida. D’aquí ve la sensació que estan jugant a farolejar, jugant
a vendre’s davant de l’economia en xarxa global com una ciutat molt
potent, mostrant un aparador de façana, que serveix per dinamitzar un sector molt parasitari com és el sector immobiliari; però realment no acaben
de connectar i posicionar-se en la xarxa de ciutats globals capdavanteres.
Inclús en el tema del Delta del Llobregat —que és la gran inversió de Barcelona amb l’ampliació del port i de l’aeroport— s’adonen que el Prat no
pot competir amb Barajas i encara menys amb el nou aeroport que estan
construint a Madrid. I en el cas del port, la rivalitat amb València, potenciada com el port de Madrid, li treu marge de negocis; la seva pretensió de ser
un dels ports de referència de la Mediterrània està seriosament en dubte i,
com no, queda molt lluny de poder competir amb el gegant de Rotterdam.
Estan jugant a vendre fum, perquè estan aprenent a fer de gestors polítics, per això la seva obsessió és intentar convertir Barcelona en marca registrada, amb la finalitat de fer-la un pol atractor d’una sèrie de negocis. Tret
d’això, però, Barcelona no és ni serà pròpiament una ciutat global de primer nivell en el sentit que ho són metròpolis com ara Londres, Nova York o
París; ni tan sols s’acosta a Frankfurt, Milà..., sinó que està situada i restarà
situada en un nivell inferior en relació a les altres locomotores urbanes.
Més enllà del simulacre:
Barcelona com a realitat metropolitana

De totes maneres, almenys per alguns dels que «manen» de debò, el projecte
va en serio, el que de vegades falta és el finançament. Projectes sí que hi ha i
d’això viuen, de fer publicitat dels projectes. És la manera d’atreure els diners
i el capital. L’economia (i totes les seves bombolles) mal que bé funciona,
però no està a l’alçada de la megalomania dels dirigents. Rere el Model Barcelona hi ha un desplegament econòmic, no només en la construcció sinó
també a altres sectors i empreses rendibles més punteres; són com apostes
que fan, però ho tenen malament i en són conscients. Es donen les condicions, però no estan en primera línia en el rànquing, en la competició. El problema bàsic és aquest, que no aconsegueixen atraure el capital que necessitarien per desenvolupar els seus projectes d’acord amb els seus desitjos.
Si provem de sortir-nos dels simulacres, potser caldria, abans que res,
qüestionar-se què entenem per Barcelona. Què és Barcelona, la ciutat o la
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seva regió metropolitana? I, després, caldria plantejar-se com funciona mes
enllà de les publicitats.
Una vegada que deixem d’enlluernar-nos per la ciutat de les postals o de
la tele i saltem de la ciutat a la metròpoli, arribem a contemplar com aquesta arriba fins la seva segona corona; i ja estem parlant de quatre milions i
escaig d’habitants. Diguem-li a aquesta realitat megalòpoli, que és el concepte que fan servir alguns urbanistes, i ens adonarem que Barcelona ja no
és solament una minsa àrea metropolitana, sinó que absorbeix tota la regió
metropolitana dels voltants i acabarà xuclant tot el territori de Catalunya.
Mirem-ho com ho mirem, fent servir un concepte o un altre, aquesta
entitat territorial superior és una realitat que supera les visions d’una ciutat reduïda al seu límit municipal, administratiu. Llavors, si utilitzem les
dades o ens fixem només en el que hi ha pels «afores», és veu que a aquesta Barcelona real no tot depèn d’una terciarització inacabada, doncs, malgrat tot, quan sortim del centre, dels centres fotogràfics, encara hi ha
indústria i també barris que no són fashion, on viu molta gent; és a dir,
encara hi ha gent que treballa amb aquelles coses passades de moda, i que
resideix a barris que no estan de moda. A la metròpoli no tot és immaterial, ni molt menys. I aquesta visió seria important retenir-la, perquè sinó
ens oblidem d’una bona part de la ciutat metropolitana, deixem de banda
certes dinàmiques presents i a la gent que hi està vinculada.
Un altre aspecte a incorporar és que el negoci del totxo, l’immobiliari, és
molt important, encara que a l’àrea de Barcelona no té els mateixos patrons
que a altres zones geogràfiques. Una bona part del boom immobiliari, a escala estatal, està a la segona residència; i l’exemple perfecte d’això podria ser
la Costa del Sol, on només hi ha negoci de totxo i turisme, o la gran aposta
de fer de la Mediterrània i el seu litoral segona residència de jubilats, de yuppies i de capitalistes europeus, un barri residencial de Frankfurt, Hèlsinki…
Aquí això estaria molt limitat a la Costa Brava, una mica més estès cap a la
costa de Tarragona, i al Pirineu no avança prou. En tot cas, a la regió metropolitana el negoci de la construcció d’habitatges, localitzat majoritàriament
a les corones perifèriques, dóna peu al seu ús creixent com a inversió, com
a valor refugi i especulatiu de qui pot pagar les quantitats que es demanen.
Podríem dir, doncs, que Barcelona, la metròpoli o megalòpoli, funciona amb tres potes: amb una indústria en crisi, de la que viu una part de la
ciutat, però no tota; les moltes activitats vinculades amb el turisme; i l’immobiliari, que és una de les parts, però no és ni la més important ni la central. I per ells, l’aposta no es basa, ni pot basar-se, en el turisme, ni tampoc
en l’immobiliari, ni molt menys en una indústria amenaçada per les deslocalitzacions. Podem parlar, doncs, de crisi d’un model, de bluf.
Aquesta situació, malgrat tot, ha permès fer negoci al sector immobiliari
i de la construcció. El negoci ja el fan mentre estan fent l’obra: oficines que
s’ocupen o que no s‘ocupen, bé, després ja farem no sé què... I a més, una
cosa que sembla molt peculiar de Barcelona és aquesta mania de destruir
per construir no se sap què, però enderrocar i construir sense aturar-se.
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Sense allunyar-nos dels negocis de la construcció, abans, quan comparàvem Barcelona amb altres metròpolis, destacàvem que, a diferència d’elles,
el territori metropolità està poc vertebrat, que el dèficit en matèria d’infraestructures és notori; Barcelona, dèiem, no s’acosta a l’articulació de
Frankfurt, per exemple. Una altra assignatura fracassada són les infraestructures; les infraestructures de transport en les relacions ciutat-corona metropolitana són autèntics fracassos. Ho tenen tot per refer, per tal de controlar
mínimament les congestions que col·lapsen el sistema metropolità.
Malgrat la publicitat, és una ciutat metropolitana gens cohesionada; per
exemple, hi ha un munt de palaus de congressos (Cornellà, Montigalà…).
Ara bé, fins a quin punt aquesta desarticulació respon a polítiques que pretenen que els espais competeixen entre si o a què tinguin funcions diferenciades? Ara mateix, de totes formes, manca articulació; per això estan
creant gran quantitat d’infraestructures que pretenen enfortir les connectivitats, doncs saben que la Barcelona metropolitana no està vertebrada de
cap manera, ni cap endins ni cap enfora. Que volen aconseguir-ho? Potser
sí, però potser és un altre bluf, perquè de moment no es veu Barcelona tan
estructurada com ho poden estar altres ciutats.
Aquest és el Model Barcelona: fer muntatges tipus Fòrum, Olimpíades,
etc., que creïn una gran fumera i que serveixin per crear infraestructures
bàsiques perquè es pugui desenvolupar dins les línies que marca la globalització. El problema rau en què, quan es retallin els fons procedents de la
Unió Europea, potser ja no podran desenvolupar-se de la mateixa manera.
Ara mateix, en l’actualització del Model Barcelona pel Fòrum 2004
podem mirar el que està passant al Besòs; però pel que fa a inversions,
estratègia logística, estratègia de metròpoli, les intervencions fortes s’estan
fent a l’altra banda de la ciutat. No s’estan fent al riu Besòs, allà s’està fent
una cosa, però el més important s’està invertint en el Llobregat. I si nosaltres mirem el que ens ensenyen i si, a més, critiquem el que ens diuen que
hem de criticar, estem entrant, en certa mesura, en el seu joc; encara que
sigui a la perversa potenciem el seu mateix model. Llavors, una de les coses
que hem de fer per criticar un model és veure les seves bases reals i veure
el que a nosaltres realment ens interessa mirar, i no anar a mirar el que ens
diuen que hem de mirar.
Resumint, podríem dir que la ciutat i el seu model, amb la seva marca
registrada, es ven, més enllà de fracassos i èxits, a dos nivells:
1. Cap a fora per atreure diferents segments —turístics o el que sigui— que
deixin i aportin diners, i a cadascú se li envia un missatge fet a mida.
2. La ciutat cap a dins es ven de dues maneres:
a) Una, de cara a la gent: l’urbanisme agradable, dolç, de plaça pública, que dóna satisfaccions i alimenta el patriotisme de ciutat.
b) Però cap a dins —cap al que serien els nuclis de decisió i intervenció dura— el projecte que tenen és un altre de molt diferent,
que no és només urbanístic: construir com sigui un territori realment competitiu.
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LA DESTRUCCIÓ URBANA I

CONTENIR EL MALESTAR SOCIAL

Poques vegades hi ha coincidències entre el que diuen i el que fan, i fins i
tot amb el que passa, i aquesta és una de les gràcies que pot tenir un llibre
com aquest: desentranyar tot això.
En relació als impactes o efectes socials del model, veiem, entre d’altres
coses, com es reserva el «centre» —entès com les parts privilegiades de la
ciutat metropolitana— per certes activitats i per a la gent solvent, tant si
són «residents» com gent «atreta» per la imatge de Barcelona; i que s’escombra cap a les perifèries la resta.
A les metròpolis encara persisteix una zonificació clara, potser no tan
evident com abans, ni tampoc amb les mateixes geografies anteriors. No
s’ha deixat de construir a la ciutat; potser s’ha deixat de construir depèn
quin tipus d’habitatge per a segons quin tipus de gent. A la ciutat, a les
seves parts centrals o les que gaudeixen de centralitat, es construeixen oficines, equipaments, hotels, aparcaments, apartaments de luxe. El que es
construeix i com es construeix no és per a la gent que mou la màquina —
per molts dels qui vivim a la ciutat és molt car—; això explica els desplaçaments massius cap a les corones metropolitanes.
El concepte de proximitat s’ha perdut; la gent, sobretot la petita burgesia, volia viure fora i sacrificava la proximitat a la zona de treball; ara, els neoyuppies, que són els que dirigeixen l’economia, recuperen el que havia estat
el concepte típic de la ciutat autèntica, i volen viure i treballar a prop. És una
de les coses que pot definir el nou proletariat ara: és el que viu lluny del lloc
on treballa. Els executius estan recuperant la ciutat. La segona corona està
creixent molt, la del mig s’està perdent i la primera s’està buidant.
Cal recordar que són els immigrants els que recuperen certes parts —
degradades— del centre, almenys fins que els facin fora. Perquè no saben
on posar-los: què passarà amb aquesta gent? On va aquesta gent i tota la
resta que ja han tret o trauran del barri?
D’alguna manera, en aquesta reedició de la ciutat dels prodigis, també
topem amb la gestió de la precarietat, de la misèria, del deteriorament de
les condicions materials de vida mitjançant els mecanismes d’assistència i
les organitzacions caritatives existents. Quan analitzem els efectes o respostes socials a les remodelacions urbanes, no contemplem prou aquests
mecanismes que són rellevants en la mesura que abasten una part de la
població més desfavorida i que suposen un cost per a l’Administració, un
forat deficitari. Després ens preguntem: però com és que la gent no salta,
i la raó és que existeixen aquests mecanismes de contenció.
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Morir d’èxit

Cal no oblidar que el Model Barcelona ofereix alguna cosa en el pla social:
dóna caramels, pastanagues, ofereix promeses. Miren d’assegurar la governabilitat, i tret de la repressió per alguns —que són pocs— s’encarreguen
d’ensabonar els altres —que són molts més—. En aquest sentit, s’ha de
reconèixer una certa habilitat en la gestió del conflicte: juguen amb els desitjos i necessitats de molta gent a la metròpoli.
D’altra banda, veient les lluites de les associacions de veïns i el que ha
passat després, si han obtingut o no el que pretenien, pot entendre’s que
no hi hagi tanta oposició. El que volen les associacions ara és un camp d’esports, una escola, equipaments…, que estava bé en el moment que feia falta, però ara... De vegades ens sorprèn que gent que ha lluitat durant una
pila d’anys ara se conformi amb aquestes coses.
A la Trinitat, per exemple, no és només que no hi hagi resistències, sinó
que estan molt contents de crear un model de ciutat en petit a la Trini i
poder exportar-lo com a exemple del que ha estat capaç d’aconseguir un
barri que, tot i que continua essent perifèria-perifèria, pot presumir d’haver-se convertit en alguna cosa digna. Aquesta cosa digna passa perquè la
gent vingui a veure un museu de l’aigua que volen muntar, que hi hagi
«ecohabitatges». Els han venut totalment la moto. La gent aparentment està
contenta. A nivell particular hi ha resistències, clar que n’hi ha; però gent
que hagi plantat cara de manera organitzada a l’associació i que hagi dit no,
per aquí no passem, d’aquesta sembla que no n’hi ha. Les «millores» estan
plenament assumides, i llavors el plantejament és per què s’ha assumit, per
què això funciona d’aquesta manera ara.
Potser en aquests barris de tradició de lluita la situació a la qual s’ha arribat no és viscuda com una derrota. En tot cas, seria una mort per èxit. Van
assolir el que volien: asfaltar els carrers, la línia d’autobusos, els semàfors...
Gestió preventiva del conflicte

Els gestors de la ciutat només parlen d’urbanisme i, clar, la gent no té res
a dir del projecte de ciutat. No es fa aquesta relació entre la vida i l’espai
que es dissenya. Es tractaria, doncs, d’associar el projecte de ciutat a projecte de vida, que afecta el treball, a les relacions amb la gent…
Hi ha, de totes maneres, una sèrie d’insatisfaccions que tenen a veure
amb el dia a dia, amb el trànsit, amb el soroll... però que no s’associen amb
el model de ciutat. A més, potser hi ha hagut altres moments en què hi ha
hagut un mínim sentit comunitari, de viure en comú o un vincle social.
Avui dia, el problema és que el vincle s’ha trencat.
S’ha perdut aquella sensació d’arrelament, de dir «aquest és el meu
barri»; ja s’assumeix —i més entre els joves— que marxaràs del teu barri.
Potser té més sensació d’arrelament la gent immigrant que viu als barris
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que no pas la gent d’aquí. És difícil que la gent d’aquí pugui tenir aquesta
sensació. Anem en aquesta direcció, cap a una descomposició de la vida
urbana. S’avançarà en descomposició, i dins d’aquesta es generaran guetos
amb la seva pròpia cultura de gueto.
Abans es parlava de gent que se’n va o de gent a la qual fan fora dels
seus barris, però la qüestió és que hi ha gent que se’n va, moltes vegades,
amb una solució negociada individualment més o menys arreglada. I això
explicaria que se’n vagi, perquè així millorarà o, com a mínim, no empitjorarà —o li han dit o ha cregut que millorarà (després la realitat pot ser
una altra)—; però hi ha gent que se’n va sense cap perspectiva de millora,
sinó que clarament la fan fora, i aquest fet tampoc provoca més resistència. A on la fan fora, on se’n va i per què se’n va sense fer res? Segurament
hi ha alguns exemples en què no ha estat així, però segur que hi ha molt
més exemples en què sí és així, com al Raval.
La individualització del malestar, del conflicte, explica, en part, perquè
és tan difícil crear dinàmiques de resistència; però no deixa de sorprendre
que, davant de coses tan clares com el fet que una negociació individual
sempre es donarà en una situació de molta més debilitat que en una negociació col·lectiva de gent igual, això no hagi generat realment un mínim de
dinàmica col·lectiva per defensar els drets individuals, i no ja —que seria
molt— per defensar projectes col·lectius.
Però és que, en la gestió del conflicte a través del contracte individual,
molt sovint el que es fa és jugar precisament amb la diferència, encara que
siguin diferències molt petites —tant en contractes de lloguers, de feina...—. De fet, sempre hi ha diferències —de temps, d’horari, del preu del
lloguer...—, de les que es pot fer un abisme tot i que, en el fons, les situacions particulars responen al mateix, van en una mateixa direcció.
Degut a l’inexistència d’aquesta lluita real estem on estem. Les fàbriques han marxat fora de Barcelona ciutat, el proletariat s’ha anat desplaçant cap a fora, s’ha creat una classe mitjana —aquest poder gris del qual
parla un sociòleg— com a element estabilitzador de la classe dominant. I
tots aquests elements compten per bloquejar el procés de resistències.
Està clar que tot el que volen les associacions de veïns és que allò que els
han promès, o una part, es compleixi. El 90% són queixes del que no els
han donat, del que no han construït, i això no són lluites ni són res.
En la fase anterior, que es correspondria al període de la ciutat-fàbrica,
amb tot el que significa, la regulació del conflicte passava a través del conveni col·lectiu, on mediaven les parts; a una banda, diguem-ne, les associacions de veïns i a l’altra les administracions. En el que seria el model de
concertació o contracte de la metròpoli-empresa es negocia precisament
com a les empreses. En elles els convenis col·lectius, si és que n’hi ha, són
per uns pocs i a la pràctica no serveixen de gaire; la tendència és la negociació individual. A la metròpoli-empresa passa el mateix, i això sembla un
tret essencial de la governabilitat.
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Consens i pau social

Als escrits que elaboren tant experts locals com també especialistes a nivell
internacional se considera el model de Barcelona molt sofisticat, pel tipus
de planificació que fan, pel tipus d’implicació que s’aconsegueix, en especial del que s’anomena aquí la «societat civil». En aquest sentit, potser sí
que es podria parlar d’una especificitat, d’una situació específica de Barcelona, i caldria preguntar-se per què.
S’hauria de considerar que el consens té també un element «productiu»,
ja que el voluntariat genera un patró de comportament que serveix per tirar
endavant el model; i que, degut als dèficits de finançament i inversió pública, la societat civil també pot ser un factor molt important per fer possible
aquest model. La intenció és que creixi aquesta implicació, però ara tot això
és molt simbòlic, i tots els mecanismes de participació que estan creant van
més enllà i tenen a veure amb el discurs de la pacificació social.
Què és el que s’ha de pacificar? Realment hi ha tantes resistències? No
només es tracta de pacificar, sinó de crear il·lusions i esperança. En la mesura que el seu model trontolla, en la mesura que no tenen prou força per anar
tot sols endavant, necessiten que la gent els recolzi. Els valencians el que fan
és la paella més gran del món i estan molt satisfets d’això, i tota València va
a tastar la paella. Aquest grau de grolleria i d’alienació ja és suficient pels
dirigents tipus constructors. Però aquí no, aquí la gent no participaria en la
costellada més gran del món; hi ha també tradicions i, fins i tot, a la classe
mitjana, que és la que viu ara a Barcelona, se li ha de vendre el producte.
D’alguna manera, això té a veure amb el caràcter de la gent i amb la cultura política i també amb les tradicions de lluites. Avui dia, la gent que viu a Barcelona combrega i està satisfeta amb una pseudoparticipació. A la classe que
dóna suport al poder se li ha de vendre el producte i ha de participar o pseudoparticipar d’alguna manera: a Barcelona no es funciona com a altres llocs.
No obstant, caldria recordar que una de les febleses d’aquests mecanismes de consens és que, en part, són molt aparents i fràgils; així que es rasca una mica s’aprecia l’existència d’un buit considerable —o distància—
entre el poder i la gent.

DISSIDÈNCIES

I RESISTÈNCIES

—Després d’haver abordat el Model Barcelona, incidint en les bases materials del projecte, després d’haver diagnosticat que la seva marca registrada és un bluf manifest, però que comporta, no obstant, efectes nefasts
sobre les condicions i les maneres de vida de força gent, i després d’haver
considerat com a tret distintiu del model aquest èmfasi que posen en la
participació social, en la mobilització ciutadana, en la denominada societat
civil activa —com a part fonamental d’una modalitat de governabilitat que
es basa en l’accentuació dels mecanismes de consens mitjançant, precisa-
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ment, la constant mobilització de la ciutadania—, ara ens queda qüestionar
aquesta ciutadania, nova o no, a la qual tant s’al·ludeix des de tants fronts
i amb tants matisos. I per això el millor fora que discutíssim, entrant de ple
en el darrer tram, sobre les lluites socials, doncs ens queda aquella pregunta pendent: fins on les resistències que hi ha aquí són la cara amable
del capital o són antagòniques al capital?
—Per exemple, respecte al Fòrum de les Cultures, que és un xou en ell
mateix, per què hem de fer resistències a un xou? No anar ja seria prou.
Clar, tot això surt del mateix diner, però a mi no em molesta directament.
Evitant-ho, ja en tinc prou.
—La qüestió és una mica quan la gent et pregunta: però, concretament, de
Barcelona què és el que et molesta? Al final, el que et molesta és el com
vivim nosaltres, no ens agrada la nostra pròpia vida, té més a veure amb la
nostra incapacitat d’expressar el nostre projecte, el nostre desig... el nostre sentir-nos al marge del que està passant. Això que ens passa a nosaltres,
alguns ja ho han delegat en altres.
—Però també es pot plantejar si hi ha intersticis en els que es pugui intervenir,
en cert tipus d’associacions ja constituïdes, associacions de veïns, plataformes
barrials, etc., i si hi ha possibilitats d’entrar amb altres discursos i altres pràctiques. El que passa és que tampoc s’intenta. Certament hi ha possibilitats,
però llavors topem amb la realitat de moltes d’aquestes plataformes, amb el
qui és darrera d’algunes d’aquestes plataformes. El que es pot veure és que
moltes vegades la gent que se mou no sempre és la gent que ha viscut allà des
de sempre, sinó alguna gent que viu allà de fa poc i que arriba amb un estatus
social més elevat que el dels que ja hi eren; i que, en conseqüència, encara que
hi hagi possibilitats de complicitat entre uns i els altres, estan coartades al
mateix temps pels mateixos límits que s’han posat com a objectiu respecte a
com es vol que sigui el barri. Amb això no vull dir que no valgui la pena intervenir, donat que la realitat varia de barri en barri, i que hi ha llocs on existeixen possibilitats d’anar més enllà del fet d’aconseguir una plaça.
Un balanç de les lluites després del sindicalisme urbà

—Potser estem on estem perquè hi ha hagut tot un passat de derrotes urbanes en les lluites de veïns. Em refereixo a les d’aquell moviment veïnal que
va néixer amb el franquisme, en aquell altre període d’explosió urbanística que fou el «desarrollismo», i que aprofitant unes lleis d’associació de
principis dels 70 van començar a organitzar-se. Aquestes associacions de
veïns en poc temps van créixer molt i es van bolcar en les típiques lluites
reivindicatives: es construïen barris d’al·luvió, sense escoles, sense ambulatoris, sense transports, sense res, i reivindicaven tot això: una carretera
d’accés, tot eren coses per l’estil. No obstant, quan va arribar la democràcia el que van fer comunistes i socialistes fou tractar de dissoldre totes
aquestes associacions. Ja hi havia democràcia i ja existien les regidories
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d’urbanisme, i disfrutaven d’una quota de poder. Aquesta fou la gran
derrota: el moviment veïnal es va parar en sec a finals dels 70.
—Aquell moviment veïnal fou molt limitat. A les assemblees si et passaves
una mica, com no fos en algun moment clau en lluites molt fortes, se’t
menjaven a mossegades. A finals dels 70, l’assemblea de Renteria va arribar, després de la dimissió dels ajuntaments franquistes, a fer-se càrrec de
la gestió de l’Ajuntament durant uns quants mesos. Es van donar situacions
en les que hi havia com un doble poder, però només en casos concrets. El
cert és que aquest moviment es deté en sec, perquè els que el controlen
decideixen eliminar-lo. I des de llavors les associacions de veïns van quedar com una cosa secundària i massa subvencionada. A partir dels 80 el que
organitzaven eren majorettes, partits de futbol, es dedicaven a activitats d’aquesta mena, molt secundàries. Després, aquí, a Catalunya, no han arribat
a desaparèixer i han fet una petita oposició, almenys no estan a favor del
Fòrum. I donat que no hi ha oposició, cal valorar-la.
—Si pensem en lluita urbana com a sinònim d’associació de veïns, hauríem
d’afegir que aquella lluita veïnal era, diguéssim, una lluita pel salari indirecte i com a tal era una lluita modulada per les pautes d’un sindicalisme urbà,
de la mateixa manera que hi hauria un sindicalisme de cogestió dins la fàbrica. Un cop que el pacte, després dels ajuntaments democràtics, surt més o
menys bé, llavors parlaríem de derrota per aquells que podien pensar que es
podia arribar més enllà, o seria una mort per èxit pels que deien que el seu
límit era aquell. El moment en què estem ara té a veure, més aviat, amb el
92, ja que al voltant del projecte olímpic es força un pacte que comporta el
desmuntatge de qualsevol crítica o mínima mobilització de les associacions
de veïns davant del model de ciutat en marxa. La venda en aquell moment,
no de la gent de les associacions veïnals, sinó dels que maneguen des de fa
temps les seves estructures, representa un adéu a les reivindicacions, a una
certa lluita que curiosament després volen recuperar, perquè se n’adonen
que els han deixat fora de joc; i «donde dije digo, digo diego»...
—La crisi de les associacions de veïns té a veure, evidentment, amb aquestes trajectòries; però també està vinculada al fet que arriba un moment en
què es converteixen en una mena de geriàtric. No hi hagut connexió dels
pares amb la gent que va pujant: són dos móns, dues memòries, dues
maneres d’estar.
—Insistint en aquest aspecte, en un dels capítols del llibre, quan s’esbossen
uns apunts sobre les lluites o la conflictivitat urbana dels 90, es toca el conflicte del Besós, es menciona també la guerra de l’aigua que va afectar les perifèries de la metròpoli, i es toca igualment el tema de l’okupació. I aquestes
fites crec que són significatives. Però al mateix temps plantegen una pregunta: per què la guerra de l’aigua —amb o sense cometes—, que fou una lluita
o resistència llarga i massiva, no va aconseguir el suport de les dissidències?
—Perquè hi havia una compartició de les condicions de vida quotidiana,
l’impacte de la qual per a determinada gent era molt més gran que per a
un grup d’intel·lectuals que es dedicaven a formalitzar la dissidència. El
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mateix grup que participa en el cenacle intel·lectual, després pot fer-ho, si
vol, al seu barri o a casa seva. No obstant, no fou el cas, donat que semblava
que no concernia a les dissidències el problema de l’aigua, no es considerava tan urgent com per fer d’ell un element d’intervenció política.
—El que passa és que el ritme de les resistències és molt lent i molt cansat,
i hi ha molt poca gent de la dissidència que estigui (o que estem) disposada a entrar en aquells ritmes per coses molt immediates i que no se sap si
podran arribar més enllà.
—Les aproximacions, més o menys mútues, també es proven o es troben.
Avui, per exemple, a Sants, s’ha organitzat una jornada contra l’especulació. Si llegeixes la convocatòria, no només es parla d’okupació, es parla
d’habitatges cars i de lloguers cars; es parla de la situació de qui està okupant, de qui està hipotecat i de qui està llogant. Es tracta, almenys en
aquesta convocatòria, de veure com acoblar pràctiques a partir de situacions que ens apropen i que no ens fan diferents.
Hi ha resistències? Unes preguntes en el present

—Potser, arribats a aquest punt, la pregunta seria si, més enllà del que pensem o volem, és practicable certament un antagonisme dins d’aquesta ciutat i on és aquesta presència de l’antagonisme.
—Però cap a on?
—Cap a un intent d’aturar la marxa de la maquinària.
—Es pot trobar un focus important, per alguna cosa molt forta que hagi
passat en algun barri, però res més.
—Seria una forma de tornar a muntar un puzle impossible, a les comunitats de veïns, espai de treball, quan tot està absolutament fragmentat.
—Però si la gent ja ho veu bé el que hi ha!
—L’índex de satisfacció, fins i tot de la gent que ho està passant malament
a Barcelona, és molt elevat. Aquest és el problema de fons. Intento no pensar en el nostre entorn ni tan sols en l’entorn proper, penso en allò que no
es mou políticament, que és el 99% de Barcelona.
—Sí, perquè hi ha una consciència que per molt malament que estiguis
encara pots perdre més. La prova és que no es va més enllà, l’aposta és
mínima: com a molt, sortir el diumenge a dir no al govern...
—Mentre les condicions materials de vida de les quals gaudim en una quarta
part del món siguin les que són (per molt desencaixades que siguin), hi haurà un grau de satisfacció suficient, i als fets em remeto; i no hi haurà resposta contra això més enllà d’una resposta intel·lectual, dissident, crítica del consum, intents d’allunyar-se... però que afecten una mínima part de la població.
De moment, és millor morir aquí d’avorriment que de gana a l’Àfrica.
—Resistències n’hi ha, el que no n’hi ha és actors visibles de resistències.
Estem acostumats a associar resistències amb plataformes, amb col·lectius
amb la bandera de la resistència, i actualment potser cal analitzar les resis-
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tències per una altra banda. Per mi, el fracàs en el projecte de la remodelació del centre de Barcelona per l’arribada de la gent immigrant, per la
seva ocupació dels espais, és una resistència.
—Jo crec que és un obstacle, no una resistència.
—Potser no és una resistència conscient d’ella mateixa.
—El que passa és que és una forma de vida que està en oposició amb el
model Barcelona de viure: sortir al carrer i parlar amb el veí ja no compta.
—L’única forma de resistència que hi ha ara a les ciutats europees és als
barris àrabs que de tant en tant s’amotinen i cremen tot el que enganxen,
sobretot cotxes. Aquí no n’hi ha, no n’hi ha àrabs com per fer un gueto
segregat que pugui atemorir la gent que viu a la ciutat, com passa a França
o a Amèrica del Nord. El moment de transició que té Barcelona fa que encara no n’hi hagi grans bosses de pobresa segregades, alguna cosa hi ha, La
Mina, però no hi ha un barri sense llei com a Los Angeles. Tal i com es desenvolupa aquesta ciutat, en la mesura que va suprimint els espais socials i
ficant la gent a casa seva enganxada a internet i a les seves realitats virtuals,
l’única resistència ha de sortir dels amotinaments, de la gent que s’ha quedat fora de tot això. Quan hi hagi molts saquejos, si es pren a l’assalt el Corte Inglés, ja direm, mira, sí que hi ha resistències organitzades a Barcelona; mentre no n’hi hagi una cosa així jo no parlaria de resistències.
—A mi les resistències de desesperació no m’agraden. Crec que la desesperació pot generar efectes i dinàmiques negatives, fins i tot sistèmics:
estancament…
—L’equació: desesperació + misèria = revolta és falsa, no s’aguanta per
enlloc. Puc posar l’exemple del que està passant al Raval. Hi ha una finca
revenuda mil vegades, una història d’uns avis i la denúncia del mobbing.
Doncs bé, hi ha un tipus que és el que es mou; ell és del barri, amb inquietuds, i a causa del conflicte s’ha fet expert en lleis; i és ell qui duu la lluita.
Però té la seva feina, i la resta de la gent que està allà no fan absolutament
res, malgrat que pugui estar molt més putejada que ell.
D’altra banda, estic d’acord en què la diferència és que abans hi havia
comunitat i ara no. I el que penso és que l’única manera de trencar aquesta «existència» individualitzada és en l’articulació dels conflictes; i el Forat
de la Vergonya n’és un exemple, on gent que abans estava aïllada, ha sabut,
arran del conflicte del Forat, crear una comunitat, amb totes les seves deficiències i totes les seves històries. I, justament, la por que tenen quan treballen a fons en les intervencions urbanístiques és que s’obri un conflicte,
i que es prolongui i faci saltar pels aires tota aquesta individualització i, de
pas, el fràgil consens.
—També hi ha un altre aspecte decisiu, i és que l’unitat que s’aconseguia a
partir del laboral, pel paper d’agregació que representa treballar al mateix
lloc, ara està molt desarticulada, és molt diferent, o més feble, que la consolidació de l’unitat que s’aconsegueix a través de l’hàbitat, dels barris. El
fet de compartir l’esclavatge assalariat consolida més... Si ens remetem a la
història dels conflictes, la ciutat en ella mateixa no ha generat conflictes...
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—Sí, però fixa’t en ciutats com Santa Coloma.
—Era la mateixa gent que treballava la que després es trobava a la porta del
bar, i, a més, eren del mateix poble. I ara...
—El tema del vincle social torna llavors a ser central?
—Sí, és el vincle social, i és el vincle social a través d’una realitat pràctica.
Dissidències versus resistències?

—De totes maneres, no està tot controlat. Per això mateix, caldria evitar ser
massa autocomplaents. A les mobilitzacions contra la guerra, per exemple, hi
havia moltes dissidències, molta moralina (o no), però de resistències n’hi va
haver poques. I les poques que n’hi va haver no es correspondrien únicament,
per mi, als gests d’alguns grups que, de manera aïllada, van voler anar més
enllà. Doncs, si certs grups tiren cap endavant però la resta de la gent no, o
funciona en una altra onda, sembla que s’evidencia una manifesta desconnexió. I llavors el que jo diria és que el problema que hi ha a Barcelona, que crec
que és general, és que poden haver-hi algunes dissidències, poden haver-hi
algunes resistències, però el problema és que si aquestes són reals, acostumen
a tenir poc a veure, en plantejaments i pràctiques, amb les dissidències.
—La dissidència respon a una insatisfacció meditada que, a més, obliga
(perquè no quedi només en dissidència) a «posar el cos», com es diu ara.
Mentre que les resistències sorgeixen davant de dèficits materials, davant
una situació insuportable de veritat. Per saltar no n’hi ha prou amb pensar
que tot està fatal, o almenys no crec que li passi a molta gent.
—No crec que sigui el mateix les resistències que les dissidències. La dissidència es queda sobretot en el terreny del pensament, en el terreny de
l’opinió. I en aquest sentit pot haver-hi (i va d’autocrítica) gent, no gaire,
dissident, i no sempre connectada. Sovint ens referim a unes resistències,
en part com a resultat d’una simple redefinició de termes (el que abans
anomenàvem lluites veïnals, ara l’anomenem resistències), que —prescindint de casos aïllats— són molt estranyes.
—No hi ha resistència visible que aglutini. És la presumpta conformitat de
la gent fins que surt alguna cosa com les mobilitzacions contra la guerra.
—Els termes dissidència/resistència no sé si s’han de prendre com antagònics o com complementaris, tot i que jo preferiria que fossin complementaris. Llavors, el problema que se’ns planteja avui és mirar de fer possible
la simbiosi entre dissidències i resistències, si n’hi hagués. La qüestió rau
en com enllaçar aquestes realitats, perquè de fet són estranys els vincles a
través de quotidianitats realment compartides. Si no fos així, sempre es
tractarà d’un aterratge forçat de qui ve i que, a més, ho té clar.
—Quin lloc li queda, doncs, a la dissidència? Li queda el lloc de què som
gent insatisfeta, obertament contrària al sistema, que podem compartir
amb els nostres nuclis pròxims inquietuds i neures, però que som incapaços d’articular quelcom més enllà dels nostres circuits. Aquest és el dilema.
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—De vegades hi ha discursos molt ben articulats, molt macos, però que
darrera tenen unes pràctiques reals que no van a la par; i a l’inrevés, hi ha
pràctiques que en principi sonen a no sé què, amb un discurs que queda
pobre, però que van molt més enllà.
—Als nostres entorns es dóna la tendència a sobredimensionar els discursos i a devaluar la pràctica, perquè potser tenim molt poca. Els discursos
són un factor de compensació de la manca de pràctica. De totes maneres,
una cosa és la ideologització i una altra la reflexió teòrica, la teorització,
cosa que també es confon.
—És que hi ha una confusió, cada cop més generalitzada, sobre el que és
un moviment social. És confondre el que és la mobilització d’una gent amb
la intervenció d’un grup. La intervenció d’un grup, per molt interessant
que sigui i per molt impacte social que tingui en el moment, no és un moviment social.
—S’ha arribat a un punt en què la dissidència política, la crítica del sistema
dominant ha deixat de tenir una dimensió política, per a convertir-se en una
patologia d’inadaptació. Hem quedat tan arraconats en una societat que és
un gran supermercat, que es viu com una patologia. És una patologia molt
estesa, però ser-ne conscient significa començar a curar-te.
—Per a mi, una resistència és o expressa una voluntat d’anar cap a un lloc.
—La qüestió, doncs, és si és necessari un projecte o no perquè la gent es
mobilitzi. És necessari pensar en una ciutat diferent perquè la gent lluiti,
pensant que una altra ciutat és possible (tot i que no m’agradi l’expressió)?
És això necessari o no per generar resistències reals que vagin més enllà
del «vull que m’arreglin el carrer»?
—Jo crec que a l’inrevés. Justament aquest altre món possible, present a
les mobilitzacions contra la guerra, impedeix que surti alguna altra cosa...
—... i que això pogués arribar més enllà.
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ANNEXES

UN MODEL PER DESARMAR

—Jo torno a allò del subtítol, «un model per desarmar»; en què consisteix
aquest desarmar? De moment, i aparentment, qui ens estem desarmant
som nosaltres. I així ha de ser, si més no, perquè el Model Barcelona no és
res aliè a nosaltres mateixos, a les nostres vides, dissidències, resistències
i contradiccions; per això entenem que aquesta manera de desarmar-nos és
també una manera de desarmar el Model Barcelona. L’autocrítica és una
eina més de la qual disposem i per això l’exposem, juntament amb els arguments i raons que hem plantejat (si és que ho hem aconseguit) de per què
s’ha de desarmar el model.
—Desarmar vol dir descompondre, analitzar per parts, desentramar. No
està plantejat en el sentit de derrotar, o guanyar, tot i que fora el desitjable.
—Aquest és el «mai se sap» que s’apunta, però pel qual no hi ha receptes.
—Crec que és important que es facin preguntes que puguin ajudar...

Font: El territori Metropolità de Barcelona. Dades bàsiques, evolució recent i perspectives 2003,
Àrea Metropolitana de Barcelona, 2003, pàg. 106.
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