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El somni igualitari: la utopia 
concreta de les perifèries

De llibres i lectura

A propòsit del llibre Rastros de rostros en un prado rojo (y negro)
Pere López

Hi ha barris, trossos, de les ciutats 
que no compten. Al no estar en 

el mapa de l’emprenedora competi-
tivitat millor no mirar-los, i si el seu 
passat, el seu patrimoni, no es presta 
a la balança dels beneficis en voga 
millor negar-los el seu llegat. Res de 
geografia ni història per a ells. Si per 
ventura se’ls pot glossar com territoris 
on van créixer i es van marcir les flors 
del mal. És la destinació de les allun-
yades perifèries dels ningú i ningune-
jats. La seva marginació és, no obstant 
això, expectant. 
En algun moment, emparada en algun 
esdeveniment o empesa pel procés 
“de destrucció creativa”, pot aparèixer 
qualsevol medicina social prodiga a 
esmenar els estropicis del “desenvolu-
pament geogràfic desigual” o amatent 
a calmar els esclats d’alarma social. 
Va ocórrer així el 1929. 
Per una Exposició Internacional, es va 
disposar que en la muntanya de Mon-
tjuïc es construïssin, per a ennoblir la 
Gran Barcelona, palaus i pavellons, 
passejos, jardins i fonts. A l’una, era el 
contrapunt, es va procedir a la destruc-
ció de la barracópolis que per aquell 
sector s’expandia. 
En les pàgines de la premsa obrera de 
l’època ja s’escrivia que aquell “es-
deveniment va ser el factor decisiu 
perquè fossin derrocades aquelles ba-
rraques (tuguris de llaunaa i mal ajus-
tada fusta incrustats en plena rampa 
muntanyenca), per constituir aques-
tes una piga o un esborrall dintre de 
l’espectacularitat opulenta del brillant 
certamen. 
De la projecció d’aquelles Cases Ba-

rates es va encarregar un Patronat de 
l’Habitació de Barcelona en la junta 
de la qual, gens benèfica, i presidida 
pel governador civil i comissari regi 
Joaquín Milans del Bosch, concorrien 
representants de les diferents adminis-
tracions i de les institucions econòmi-
ques i socials. 
De la gestió es va encarregar l’empresa 
Foment de l’Habitatge Popular SA, 
constituïda -àdhuc amb aquest nom- 
principalment per banquers. Les obres 
van córrer a càrrec d’un altre Foment, 
el de Construccions i Contractes. 
D’aquells negocis, que s’han alardejat 
com avantsala de la política municipal 
en matèria d’habitatge, també es van 
beneficiar les propietàries dels solars. 
A “Rastros de rostros en un prado rojo 
(y negro)” (Virus Editorial, 2013), 
no obstant això, s’ha tractat de se-
guir el fil dels qui van donar vida a 
les Cases Barates de Can Tunis. Els 
seus moradors encara que fossin tit-
llats -estigmatitzats- de “jornalers, 
immigrants i analfabets” (o fins i tot, 
d’obrers “anarquistes i pistolers”), es 

van destacar per conrear en el dia a dia 
la lluita per la “millora material i mo-
ral” mentre enllumenaven el seu som-
ni igualitari de l’emancipació. Elles i 
ells, com altres en semblants paratges 
en situacions i condicions similars, 
van ser els protagonistes del munt de 
gent que van derrotar, primer, a un cop 
militar i després, raudoes, es van posar 
a pescar per la revolució social. Seva 
va ser aquella utopia concreta que 
sembla que no va existir -tal com van 
dir i segueixen dient alguns, per més 
que siguin temps de la denominada 
“recuperació de la memòria històri-
ca”- però que va marcar el calendari 
d’aquells anys. 

Es van destacar per 
conrear en el dia a 
dia la lluita per la 
millora material i 
moral

Les gents d’aquella barriada estaven 
molt lluny de la ciutat dels prodigis. 
En aquelles cases que “de barates no 
tenien res” el quadre “era esquinça-
dor”, deien, i duts per les seves “àn-
sies d’emancipació i de reivindica-
ció”, aviat van decidir constituir el seu 
“Ateneu Cultural de Defensa Obrera”. 
Ho van fer el diumenge 4 de maig de 
1930, i al mes també van posar en fun-
cionament una sucursal de la CNT. 
Al cap d’un any van declarar una vaga 
de lloguers. L’obstinació i la durada 
de la vaga va topar, com era d’esperar, 
amb l’habitual repressió. Es van mul-
tiplicar les demandes i execucions de 
desnonament, es van suspendre mí-
tings i assemblees, es va procedir a 
detencions governatives, es va tallar 
el subministrament de l’aigua, es van 
prendre comptadors de la llum, i van 
patir -en dues ocasions- l’assalt poli-
cial de la barriada. 
També es van significar pel seu com-
promís amb l’Organització Sanitària 
Obrera -una mútua que comptava ja 
amb l’especialitat de medicina natu-
rista i homeopatía-. Van ser igualment 
protagonistes de moltes altres lluites 
en el terreny laboral. 

Seva va ser aquella 
utopia concreta: 
Il·luminar el 
somni igualitari de 
l’emancipació
Amb aquell bagatge a coll van parti-
cipar activament en els esdeveniments 
que es van desencadenar a partir del 
19 de juliol de 1936. En la barriada 

van formar el seu propi Comitè Re-
volucionari i des d’ell es van lliurar 
a les colectivizaciones: l’agrícola, la 
d’abastaments i a l’Administració Po-
pular Urbana i a les de la indústria de 
l’entorn que van canviar la vida del 
veïnat. També van marxar al capda-
vant d’Aragó com milicians i milicia-
nes en les columnes confederals. 
Després va venir la derrota: la llarga i 
silenciada nit negra dels vençuts entre 
els vençuts. Estampida al sense futur 
en terra de ningú, suplicis carceraris 
aquí i allà, afusellaments, camps de 
concentració, crematoris en els camps 
d’extermini nazis, càstigs en els gu-
lags… Tanmateix ni van renegar ni 
es van doblegar. Alguns, amb el cap 
ben alt, van prosseguir la seva marxa 
insubmisa i es van mantenir actius en 
la brega social. 
Història del passat? Aquells homes i 
dones sense renom, associant-se direc-
tament, van plantar cara a l’explotació 
que patien, van parar desnonaments, 
es van enfrontar a la “crisi de treball, 
la carestia de l’habitatge, l’alça escan-
dalosa i criminal de les subsistències 
i el vestit”. 
Però també, al mateix temps, xopats 
de la seva cultura obrera i llibertària 
van dur a la pràctica experiències de 
societat alternativa. Els seus rastres, 
potser, ens valguin per al nostre pre-
sent que a estones se sembla massa al 
seu ahir. 

Més informació al bloc de rastros 
de Rostros http://rastrosderostros.
wordpress.com/

* Article de Pere López, autor del lli-
bre Rastros de rostros, publicat al web 
GeocritiQ, http://www.geocritiq.com

Acte en record del 54è aniversari de la mort de Quico 
Sabaté a Sant Celoni
Assemblea Llibertària del Vallès 
Oriental

Desenes de persones van participar 
el passat 5 de gener al cementi-

ri de Sant Celoni en una nova jornada 
en record del maqui anarquista Qui-
co Sabaté. A l’acte, que va comptar 
amb la presència de diferents persones 
i col·lectius llibertaris de Catalunya 
(Col·lectiu A Les Trinxeres de les Te-
rres de Ponent, de Girona, etc), i veïns/
es de Sant Celoni i d’altres pobles de la 
comarca, s’han fet diversos parlaments 
reivindicant la memòria d’en Quico i la 
resistència llibertària contra el feixisme.
Per part de la nostra assemblea, hem 
fet una ofrena floral en record d’aquest 
lluitador, i durant les intervencions, el 
company Lluís Guix ha volgut recor-

dar a tots els i leslluitador/es contra el 
feixisme a casa nostra.
A més a més, volem destacar que aquest 
any La Clau de Sant Celoni, també ha 
organitzat diferents activitats en record 
d’en Quico com el passi d’un documen-
tal i un acte commemoratiu al carrer de 
Santa Tecla.
Són moltes les accions que s’han fet 
durant aquests anys, per tal de mante-
nir viva la flama dels ideals d’en Qui-
co Sabaté cada 5 de gener. El 1995, 
en motiu del 35è aniversari de la seva 
mort, l’Assemblea Llibertària del 
Vallès Oriental organitzà activitats 
d’homenatge, així com també l’any 
2000 per part d’una comissió celonina 
en el 40 è aniversari. Més recentment, 
en el 50 è aniversari, es va crear una co-
missió formada per la nostra organitza-
ció i el Casal Popular i Independentista 

Quico Sabaté, la CUP de Sant Celoni, 
la CNT de Granollers i comarca, i la 
CGT del Vallès Oriental que va suposar 
que durant tot el 2010 es realitzessin ac-
tivitats en record de la seva lluita i els 
seus ideals llibertaris, i que va acabar 
amb la dignificació de la seva tomba i 
la realització d’un mural i una escultura 
al poble de Sant Celoni. Tot això sense 
oblidar els homenatges que els/les com-
panys/es de la Marxa dels Maquis han 
realitzat també durant aquest temps.
Recordem que al Vallès Oriental hi han 
més exemples de persones que van for-
mar part de la resistència dels maquis. 
En aquest sentit, cal fer esment a la fi-
gura del granolleri Ramon Gonzalez 
Sanmarti “Nano” que va pagar amb la 
seva vida (com altres companys/es) la 
lluita per la construcció d’una societat 
més justa.
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