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Ciutat i sentit comú

Aquesta darrera setma-
na, per sota del debat 
sobre la violència a 
Sants, que tot ho com-
plica i que tot ho simpli-

fica, han anat emergint temes més 
de fons sobre quina ciutat tenim, 
com es governa i com es prenen de-
cisions. De fet, dimecres passat 
vaig participar en la presentació 
del llibre Història del barri de la 
Mina, 1969-2000, que en Josep 
Maria Monferrer, mestre i activis-
ta veïnal, ha fet sobre aquest encla-
vament de Sant Adrià a tocar de 
Barcelona. El subtítol és prou clar: 
Unes males polítiques condemnen el 
barri a la marginalitat, i, encara 
que parli de fa més de trenta anys, 
encara manté la seva actualitat.  

El llibre no és el producte d’un 
historiador. És una crònica feta des 
de baix d’un tros d’història de la 
Barcelona gran en què trobem una 
notable barreja de documents, tes-
timonis i fets, però sobretot hi tro-
bem la lluita de la gent del barri, i 
també la dels tècnics, voluntaris, 
professionals i gent d’Església que 
els acompanyaven per aconseguir 
que aquells milers de desplaçats de 
tots els nuclis de barraques de la 
Barcelona dels 60 hi poguessin tro-
bar unes condicions de vida dignes. 
Al llibre hi ha una frase que em va 
agradar: “Per ensenyar llatí a en 
Pau, és tan o més important conèi-
xer en Pau que saber llatí”. O, dit en 
el sentit que ho diu l’autor, per ar-
reglar un tros de ciutat val tant o 
més conèixer el barri que ser un 
gran professional o expert que, des 
del seu saber, digui el que cal fer.  

La Barcelona dels 60 i dels 70 va 
ser prolífica en actuacions urba-
nístiques que encara avui patim i 
que costen molt de millorar. Barris 

sencers construïts en 
llocs i en condicions 
molt precaris, com ens 
mostra el mateix exem-
ple de la Mina. Decisi-
ons autoritàries preses 
sense cap voluntat de 
comptar amb la gent. 
Fetes des de lògiques 
estrictament econòmi-
ques, de control i de je-
rarquia. L’arribada de la 
democràcia (quan es de-
ia que “el poble entrava als ajunta-
ments”) ens va fer creure que les 
coses estaven definitivament ben 
encaminades i que votant i pagant 
els impostos les coses anirien mi-
llorant. I al llarg de molts anys ai-
xí ha sigut. Però ara anem veient 
que no podem seguir delegant i dei-
xant que els altres facin per nosal-
tres. Sabem que la direcció dels 

dels costos i beneficis a la ciutat és 
molt inequitativa. Uns pocs gua-
nyen la ciutat i molts altres la van 
perdent.  

Les reflexions d’en Monferrer 
són plenes de sentit comú. De co-
mú, ja que són fetes des de la defen-
sa inequívoca del que és públic, del 
que és col·lectiu, de la dignitat co-
muna. I de sentit, ja que tenen di-
recció, assenyalen camí i conviden 
a ser-hi, a participar-hi. Tinc la im-
pressió que no sempre es prenen 
les decisions amb sentit comú. Les 
coses que hem anat veient aquests 
dies a Barcelona ens indiquen que 
cal més apropament a la realitat 
dels barris, de la gent. Escoltar 
més.  

No és només un problema dels 
que ara manen a la ciutat. Ja fa 
molt temps que això passa. Però 
ara la difícil situació de molta gent 
fa que tot sigui més gros, que tot si-
gui més urgent. I en aquest escena-
ri cada decisió equivocada multi-
plica els seus efectes. S’han pres 
decisions ben encaminades, se-
guint la força comuna de vells i 
nous moviments veïnals. Per 
exemple, als nous enclavaments de 
Can Batlló, Flor de Maig o a l’Ate-
neu Harmonia de Fabra i Coats. 
Però també és encertat donar su-
port, com s’ha fet, a entitats cente-
nàries com els Lluïsos a Gràcia o a 
Horta, al Centre Moral de Gràcia o 
al Centre Catòlic de Sants. Enge-
gant el Pla Buits, que, amb certes 
dificultats, vol donar sortida a es-
pais públics que no es fan servir i 
generen activitat amb protagonis-
me veïnal i d’entitats. Són actuaci-
ons de sentit comú. D’altres, com 
les que han afectat Can Vies, no ho 
han estat. Cal confiar més en la 
gent i no tancar vies. 

vots no sempre serveix 
per aconseguir el que 
buscaven, i veiem tam-
bé que els que més te-
nen troben maneres per 
no aportar el que els to-
caria.  

Tornem a estar obli-
gats a mobilitzar-nos 
perquè es compti amb 
nosaltres per decidir. 
És cert que ho fem des 
d’un sòcol millor que el 

que tenien els moviments veïnals 
del franquisme. Amb més bons 
equipaments, amb més gent pre-
parada, amb drets i llibertats que 
segueixen sent palanques potenci-
als de reivindicació i acció. Però 
també amb la sensació que tot és 
fràgil i poc estable. Creix la desi-
gualtat, augmenten els joves amb 
un futur ben incert, i la distribució 
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Tornem a 
estar obligats 
a mobilitzar-

nos per 
decidir sobre 

la ciutat 
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