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Joan Antoni Solans explica en primera persona les interioritats del procés que va portar a l’aprovació i l’aplicació 
del Pla general metropolità, una eina decisiva en la construcció de la ciutat democràtica. A través de la mirada 
de l’urbanista assistim en primera fila al relat dels fets que se succeïren des de 1969 fins a 1979, quan el context 
internacional i el moment polític singular de la Transició permeteren un urbanisme irrepetible. Solans explica en 
detall com es van aprofitar les oportunitats que van sorgir enmig d’aquell període convuls per superar el desordre 
urbà i l’especulació sota el franquisme, quan el nou pla general es va acompanyar de l’adquisició pública de sòl, 
posant-se així les bases que van fer possible un nou urbanisme reconegut arreu del món. Avui, quan amb tant 
afany es busquen nous paradigmes per guiar el futur de la metròpoli, ha arribat el moment d’estudiar a fons la 
història d’aquells anys decisius per entendre la Barcelona contemporània.  
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A la meva esposa Anna i als nostres fills Eva i Job,  
per la generosa comprensió que em van demostrar aquells anys  
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Plans i terrenys per a la democràcia urbana

Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò pel que serveixes, allò en què 
realment ets un entre els homes, esforça’t en el teu quefer com si de cada detall que 
penses, de cada paraula que dius, de cada peça que poses, de cada cop de martell 
que dones, en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn, creu-me. Si 
oblidant-te de tu mateix fas tot el que pots en el teu treball, fas més que un emperador 
que regeix automàticament els seus estats; fas més que el qui inventa teories universals 
només per satisfer la seva vanitat, fas més que el polític, que l’agitador, que el que 
governa. Pots desdenyar tot això i l’adobament del món. El món s’adobaria bé tot sol, 
només que cadascú fes el seu deure amb amor, a casa seva.

Joan Maragall, Elogi del viure, 1911

Mai no havia imaginat començar així aquest text que obre el llibre quan, 
abans de l’estiu de 2019, vam quedar amb en Joan Antoni Solans ens retro-
baríem en tornar de vacances. Mai no havia imaginat que, molt emocionat, 
el sentiria llegir en l’acte de comiat d’en Joan Antoni. Perquè l’obra que teniu 
a les mans és de les darreres coses que va deixar ben encarrilades, abans de la 
seva mort accidental, del tot inesperada, el 2 de setembre de 2019. 

Segurament li agradaria que el llibre, que tantes ganes tenia de veure 
imprès, comenci amb un paràgraf –el penúltim– de l’assaig «Elogio del vivir», 
que Maragall va publicar cap al final de la seva vida a la revista La lectura. Re-
vista de ciencias y de artes. Són recomanacions pràctiques en un escrit filosòfic 
obra d’un gran poeta. Canvieu poeta per urbanista, i heus-ho aquí: aquesta 
era, també, la manera de veure i viure d’en Joan Antoni.

El treball que teniu a les mans té una llarga història, que va començar 
molt abans que ens trobéssim per parlar-ne al museu. Una història de dues 
dècades: en Joan Antoni ho deia sovint. El 1999 va veure la llum el primer 
número, dedicat a la carta municipal, de la col·lecció «Model Barcelona. Qua-
derns de gestió» que Pasqual Maragall, alcalde fins dos anys abans, impulsava 
a través d’Aula Barcelona (Universitat de Barcelona, CIDOB, Ajuntament). 
En total, divuit títols fins a 2006. El projecte era compendiar, a través dels 
tècnics protagonistes, la recuperació de la democràcia local i l’actuació muni-
cipal des de la Transició. Com a editor de la sèrie, vaig proposar incloure-hi 
un monogràfic sobre la política d’adquisició de sòl duta a terme per Solans.

Al Joan Antoni la idea el va engrescar. Va dir que sí, que ho escriuria, 
però ai! sense posar data a l’encàrrec. I així va anar passant el temps fins a... 

quinze anys! Aula Barcelona havia tancat, jo era director del Museu d’Història 
de Barcelona i en Joan Antoni ja vivia a fons la seva condició d’activíssim jubi-
lat. De tant en tant coincidíem pel carrer de la Llibreteria, i jo aprofitava per 
dir-li que, ara des del museu de la ciutat, la proposta tenia encara més sentit i 
més interès. Fins que un bon dia em va dir que sí, que ja l’escrivia, i que vist que 
ara la petició li venia des del MUHBA, dedicat a la història urbana, explicaria 
tota la peripècia metropolitana i municipal, de 1969 a 1979. 

L’obra que teniu a les mans n’és el resultat. És un volum impagable, una 
obra cabdal, i plenament dins la manera de fer del seu autor. La confecció de 
la redacció definitiva del text ha estat el resultat d’un llarg i minuciós treball 
d’edició, fet colze a colze entre en Joan Antoni i l’historiador Carles Puigferrat, 
amb el suport de l’equip del museu. En Joan Antoni n’estava molt content, pel 
que comentava amb amics i coneguts, de la cura posada en la feina feta plegats. 
I crec que l’autor també hauria vist bé la contribució d’Amador Ferrer, el seu 
fill Job Solans i meva pròpia en la revisió final. 

«En Solans», com tothom li deia, no fou mai dels qui es mosseguen 
la llengua: parlava sense embuts de tot i de tothom. Com li dèiem en aquest 
temps de treball compartit, davant la contundència d’alguns judicis, «bé, ja 
els ho aclariràs tu, si s’enfaden». Llavors esbossava un somriure murri i, sovint, 
ens obsequiava amb una llarga explicació, que hauria donat per afegir un 
capítol més a l’obra! 

El resultat és una autobiografia vibrant amb totes les característiques 
del gènere: Joan Antoni Solans no amaga que l’aspiració a l’objectivitat analí-
tica en els seus arguments inclou la valoració crítica de les qüestions tractades. 
L’autor ho subratlla des del prefaci de l’obra: el seu propòsit és escriure una 
crònica fèrtil del temps viscut, que tingui el mateix impacte que les pedres 
llançades a l’estany, amb els ecos del moviment estenent-se en totes direccions. 

El llibre aborda els temps en què es van posar les bases de la renovació de 
Barcelona, amb un balanç que ja era clar quan Joan Antoni Solans va deixar 
l’Ajuntament de Barcelona. L’obra s’hi cenyeix estrictament: les dues dècades 
posteriors, en les quals fou director general d’Urbanisme del govern català, 
són un altre món, que encara no existia quan l’autor encapçalava la confecció 
del Pla general metropolità i quan portava a terme una compra de sòl intensiva 
per a parcs i equipaments públics. 

El Pla general metropolità, que continua vigent més de quatre dècades 
després de la seva aprovació definitiva, és una guia reguladora de l’actuació ur-
banística d’una vàlua a hores d’ara inqüestionada, fins i tot pels qui al llarg dels 
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anys n’han estat grans detractors. Una vàlua que s’ha analitzat des de múltiples 
perspectives, però oblidant sovint l’essencial. La seva natura política profunda, 
més enllà d’estipular formes i funcions, és la d’un gran pacte de rendes. 

El Pla ha estat un veritable contracte social, una constitució urbana 
fàctica  —ambdós conceptes serien aplicables—, com també ho fou el Pla 
Cerdà: d’aquí la seva llarga durada, malgrat la necessitat de reformar-los. Són 
els dos grans plans que ha tingut Barcelona i, en ambdós casos, la clau de la 
durabilitat ha estat trobar, des de l’òptica del bé comú, una posició pública 
sostenible a llarg termini davant l’interès privat i els requeriments tècnics; per 
això, a pesar de les maltempsades i els abusos especulatius, es convertiren en 
guies urbanístiques estables, resistents a la controvèrsia.

En els darrers anys del franquisme i els primers de la Transició, període 
en què l’Estat era feble i el govern català no existia, la ciutat metropolitana va 
assolir cotes de poder a les quals, des de l’abolició del Consell de Cent, només 
s’havia acostat lleugerament de fet —que no de dret— arran de la unificació 
dels municipis de la plana el 1897. Després del gran enrenou que va compor-
tar la versió inicial del Pla el 1974, aquest hagué de perfilar-se buscant nous 
equilibris, enmig de fortes tensions pel control del sòl entre els moviments 
urbans i els propietaris, tan sols atemperades per la minoració de les expecta-
tives de guany immobiliari, per la confluència en aquells moments de la crisi 
econòmica amb la incertesa política. 

Malgrat totes les transaccions, la versió definitiva del Pla, aprovada el 
1976, tenia un altre aspecte que la de 1974, finalment més robusta i legi ti-
mada com a corpus normatiu regulador i capaç d’absorbir tensions, ben con-
fegida per l’equip tècnic dirigit per Joan Antoni Solans: les persones compten. 
La solidesa del Pla general metropolità va ser un factor important a l’hora 
d’assegurar compromisos bàsics davant del greu impacte que sobre la conur-
bació i el seu futur va comportar la dissolució de la Corporació Metropolita-
na, decidida per la Generalitat l’any 1987 per evitar-se un contrapoder. La 
història, parafrasejant Manuel Vázquez Montalbán, no és com ens l’esperà-
vem sinó com ens la temíem, i la navegació pels temps i espais de la vida 
metropolitana ha tingut en el Pla General una brúixola duradora per rodejar 
esculls i aprofitar oportunitats, en circumstàncies molt diverses. 

El Pla, però, no ho era tot, és clar. La gran metamorfosi urbana de 
Barcelona fou possible perquè a més va comptar amb una gran reserva de 
sòl estratègic, a la creació de la qual es va dedicar Joan Antoni Solans un 
cop aprovat el planejament general. El gener de l’any 1977 l’alcalde Socias 
el va nomenar delegat d’Urbanisme. L’Ajuntament de Barcelona gairebé no 
disposava de sòl públic per fer els equipaments que la ciutadania reclamava 
i en tres anys es van invertir més de 3.000 milions de pessetes en la com-
pra de grans solars, aprofitant que alguns havien quedat buits pels trasllats 

de fàbriques i infraestructures metròpoli enfora, i per la crisi industrial. Les 
incerteses de la Transició i el cost més assequible dels terrenys per la crisi ho 
afavorien: s’aprofità bé l’oportunitat del moment. 

Així es va constituir un patrimoni públic de sòl de gairebé tres-centes 
hectàrees disponibles per a la requalificació d’una ciutat durament afectada 
fins aleshores pel creixement especulatiu sota el franquisme. Sense el Pla ha-
gués estat impossible confegir el projecte de regeneració urbana a múltiples 
escales i sense les compres de sòl la metamorfosi no hagués tingut una di-
mensió realment urbana, dels barris al conjunt de la ciutat. La posada en 
pràctica d’un procés general de renovació del centre i monumentalització de 
la perifèria, com ho definia Oriol Bohigas, així com la metodologia d’actuació 
per projectes, que aquest darrer autor exposà brillantment a Reconstrucció de 
Barcelona, són indubtablement deutors tant del Pla General, que delimitava el 
camp del joc urbanístic, com de l’estoc de sòl disponible. 

Si aquestes reformes van ser possibles, començant per les dels barris, 
fou també pel gran consens social que les impulsava. Entre 1974 i 1976 el 
gran combat per millorar el Pla general metropolità va mobilitzar notables 
dosis d’energia social i va contribuir a crear múltiples lideratges des de dins 
del moviment veïnal que, en no pocs casos, nodriren després la vida de les 
noves institucions democràtiques, assegurant l’osmosi entre la ciutadania i 
el govern local. S’ha de dir també que això fou al preu d’una certa descapi-
talització del moviment, pel transvasament d’una part dels seus dirigents a 
l’administració local. 

Ara que les línies més recents d’estudi dels moviments socials subratllen 
que el moviment veïnal va tenir, a efectes pràctics, una importància compa-
rable a la del moviment obrer a la Barcelona del franquisme tardà i la Tran-
sició, cal subratllar que el combat pel Pla general metropolità també va teixir 
vincles entre els moviments urbans i la lluita per la recuperació nacional de 
Catalunya. El combat per la ciutat va crear noves solidaritats entre classes i 
territoris: moltes columnes d’assistents a la gran manifestació per l’autonomia 
de Catalunya de l’11 de setembre de 1977 van partir dels barris, convocats 
pels moviments associatius forjats en el moviment reivindicatiu en pro de la 
revisió del Pla General. 

Per tot plegat, i tornant al principi, ens trobem davant d’una obra de 
màxim interès per a la història de la ciutat metropolitana, una font primària 
única i irrepetible, de la mà d’un testimoni excepcional, amb la qual esperem 
contribuir, des del Museu d’Història de Barcelona, al coneixement d’un perí-
ode clau en la història de la ciutat. 

Joan Roca i Albert

Director del MUHBA



Canvis que la ciutat va saber fer

El punt a què ha arribat l’urbanisme de Barcelona demana que algú expliqui les 
interioritats del procés que més ha influït en la millora de la ciutat a partir dels 
anys setanta: l’aprovació del Pla general metropolità i la seva primera imple-
mentació. Una millora des del punt de vista del canvi social i en la preparació 
per a la societat del benestar a la qual ens adreçàvem. I és molt necessari que 
s’expliqui precisament ara, quan la majoria parla de model esgotat i els que 
governen cerquen un nou paradigma que guiï el futur, el qual, però, a la llum 
del que es proclama un dia i un altre, no sembla que generi propostes gaire 
ben encaminades. 

Ara que hi ha suficient perspectiva ha arribat el moment de parlar 
d’aquell període sense embuts per evitar caure, en urbanisme, en els errors 
que els governs de la ciutat han comès al llarg d’aquests darrers quaranta anys 
i treure lliçons d’aquell moment. Aquest llibre no és una crítica a l’urbanisme 
barceloní de la democràcia. Alguns cops hi farem referència de manera col-
lateral, però, si fos el cas, això caldria tractar-ho en un altre llibre dedicat als 
vint anys que van redreçar Catalunya urbanísticament, on explicaria l’obra que 
vaig desenvolupar des de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat 
i on de manera tangencial apareixerien les topades amb la política municipal. 
Això si tinc esma d’escriure-ho. 

Aquest llibre se centra en els fets urbanístics que se succeïren des de 1969 
fins a 1979 i que giren a l’entorn d’un urbanisme entès d’una manera diferent 
a com els arquitectes l’han aplicat després. Cal dir que el context internacional 
i el moment polític singular permeteren un urbanisme irrepetible. Pretenc, 
indagant en aquells fets, explicar en detall els canvis que la ciutat va saber fer i 
que eren imprescindibles si es volia superar l’urbanisme que la ciutat havia sofert 
durant el franquisme. Uns resultats que, per la seva envergadura i radicalitat, 
foren l’admiració de molts urbanistes i del món sencer. 

Si els que visquérem aquells esdeveniments en primera línia no expli-
quem com anaren les coses, la imatge que queda de tot allò és la que transcriuen 
les hemeroteques, la història que escriuen els que han manat, o el pòsit que 
supura a partir dels llibres oficials de paper cuixé i fotografies a tot color. Els 
fets reals quedaran sense una interpretació plausible. El que sorprèn avui dia 
és que ningú, encara que els fets no li encaixin, no es pregunti, ni en públic 
ni en privat, per què va passar el que va passar. Sembla com si ja anessin bé les 
explicacions que es donaren en els diaris de l’època o en els llibres publicats 
per gent externa als esdeveniments.

Els governs municipals democràtics, davant la impossibilitat d’apropi-
ar-se d’aquells fets, que els eren incòmodes pel moment en que es produïren, 
mantingueren l’estratègia de donar-los menys importància o obviar-los i, en 
els casos del planejament urbanístic, desdibuixar-los amb succedanis de nuls 
resultats per a la ciutadania, com foren els famosos plans de reforma interior 
o PERIs que la Corporació Metropolitana va aprovar durant els anys vuitanta 
i en els quals tantes esperances hi havia posades per «reconduir» el Pla general 
metropolità vers la visió del que, segons ells, calia fer. Però la manca de resul-
tats i de mires feren evident la incapacitat per revisar i adaptar el planejament 
general a la nova situació política. Mireu si aquella situació segueix present i 
és greu pel temps transcorregut d’aleshores ençà, que encara avui, al cap de 
quaranta anys de l’aprovació del Pla general metropolità, i ben difunt el docu-
ment, ningú s’ha vist amb cor de revisar-lo. Excepte que algú consideri que el 
pla parcial territorial metropolità que s’aprovà fa pocs anys (abril de 2010) fa 
una funció similar, cosa que no és certa. 

En tots aquests més de quaranta anys només l’Ajuntament de l’alcalde 
Jordi Hereu, i des de l’òptica dels veïns, ha recordat aquells fets urbanís-
tics de la Transició a través de l’exposició que la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona (FAVB), amb l’estímul del Museu d’Història de Barcelona, 
va presentar a la Capella de Santa Àgata l’any 2009, el material de la qual 
es va publicar en el llibre 1970-2010, 40 anys d’acció veïnal. 

Joan Antoni Solans Huguet 

Arquitecte
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democràcia. Acostumat a la pressió dels tres anys de la Transició, no comprenia 
la cadència de treball que es portava. 

D’altra banda, els veïns seguien venint a mi amb les seves llargues llistes 
d’exigències i això generava neguits a Ricard Boix, el regidor del PSUC a qui, 
amb la distribució d’àmbits de govern, corresponia l’urbanisme. El problema 
no provenia ni de discrepàncies personals ni ideològiques. Boix, per evitar 
que semblés que desconeixia els temes, si no li venien plantejats directament 
des de la seu del partit del carrer de la Ciutat, no s’atrevia a preguntar-m’ho 
directament i ho feia a través de Miquel Botella, del Gabinet de Programació; 
aquest, a un arquitecte del seu servei, anomenat Duran; i aquest, a Joan Ignasi 
Coll, l’arquitecte en cap dels Serveis de Gestió Urbanística; el qual era qui, al 
final del recorregut, m’ho preguntava a mi. A més, la figura del delegat s’havia 
posat en crisi per entendre’s que corresponia a unes corporacions de caràcter 
presidencialista que no encaixaven amb els nous temps. 

La qüestió no afectava la meva autoritat pels resultats aconseguits al 
llarg dels tres anys de la Transició, però el nus del problema era la temença del 
PSUC que no podrien capitalitzar com a seus els resultats d’una àrea que els 
corresponia. 

Amb tot, i al marge del problema concret que tingués el PSUC amb 
el fet que jo fos el delegat de l’alcalde en aquella àrea, la qüestió de fons era 
una altra de ben diferent. Tots els partits volien acabar amb el que anome-
naven assemblearisme del període anterior, que, si bé era comprensible en la 
Transició, s’havia d’acabar com fos. A alguns els semblava que mentre jo hi 
fos això seria difícil de reconduir pel costum establert en l’anterior etapa que 
els veïns entressin amb facilitat al despatx del delegat, amb allò del «vostè no 
ens representa, ja que no ha estat elegit per ningú», la qual cosa, com solia dir 
l’alcalde Socias Humbert (1976-1979), ens obligava a treballar amb els veïns 
asseguts a la falda. Sort d’haver-ho fet així, perquè permeté que valoressin què 
era el que ens movia i comprovessin que les nostres sensibilitats no estaven tan 
allunyades de les seves.

El problema no l’havia explicitat només el Partit Socialista, sinó que 
la tensió es vivia també en el mateix PSUC, com més d’un cop traslladà, en 
les seves cròniques, el mateix Vázquez Montalbán: la tensió que es donava 
entre «institucionalistes» i «moviments de base». Un fet que s’havia agreujat en 
haver-se integrat en els aparells de gestió municipal un gran nombre de gent 
que dirigia aquells moviments socials. El desmantellament dels moviments 
de base era la condició necessària perquè les forces polítiques, que sortien 

Al març de 1980 Pasqual Maragall, aleshores primer tinent d’alcalde de Refor-
ma Administrativa i Hisenda, mà dreta de l’alcalde Narcís Serra i Serra (1979-
1982), em va cridar i em va plantejar que les meves competències de delegat 
d’Urbanisme a l’Ajuntament de Barcelona passessin al primer tinent d’alcalde 
de Programació, Josep Miquel Abad, per evitar una vaga en el transport públic 
que muntava el regidor Miguel Bonilla (costa de creure però era així: un dels 
mateixos regidors era rere la vaga dels transports municipals). Davant aquesta 
proposta, vaig manifestar al meu amic i company que no em quedaria a l’Ajun-
tament ni un dia més si havia de fer de figura decorativa. La vaga es plantejava 
en un moment crític, ja que els ajuntaments democràtics estaven en el punt 
de mira i ens trobàvem a les portes de les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya, després d’una sorprenent recuperació provisional de la Generalitat 
republicana. Aquella vaga incidiria sobre l’elecció de Joan Raventós. En sortir 
del despatx encara recordo l’expressió de sorpresa de Gabriel Lucena, el secretari 
de Pasqual, quan li vaig comentar el meu contratemps. Aquella amenaça de 
vaga va fer-se pública tant a La Vanguardia com a El Correo Catalán a mitjan 
març de 1980.

En un dinar que a final de maig d’aquell mateix any férem amb Narcís 
Serra i Pasqual Maragall, acompanyats de les respectives mullers, a casa d’un 
amic comú, tractàrem de la meva marxa i substitució. També vaig plantejar-los 
que s’havien d’acabar les mil i una reunions i comissions que fèiem amb el 
pretext del rodatge de l’Ajuntament sorgit de les eleccions de 1979. El seu alt 
nombre era resultat de l’anomenat pacte democràtic que s’establí entre totes 
les forces polítiques amb l’objectiu d’assentar la democràcia en el món local. 
Eren unes comissions en què, per prendre acords, hi havíem de ser tots i, de fet, 
les reunions només servien per vigilar-se els uns als altres, per la desconfiança 
que es tenien. Les coses no avançaven. Des de l’abril de 1979, data en què 
s’havien posat a caminar les noves corporacions, ja havia transcorregut un any 
i en urbanisme no es constataven els resultats. La dificultat era comprensible 
atesa l’heterogeneïtat d’objectius de cadascun dels partits en aquella matèria, 
els pocs diners que hi havia a la caixa per fer coses noves i el racionament des 
de Madrid. 

En aquell dinar els vaig dir que si pretenien obtenir resultats, com que 
quatre anys passen de seguida —i en urbanisme els processos administratius 
es dilaten enormement per les garanties que cal donar als administrats—, calia 
imprimir una velocitat diferent, de creuer. Al final de la legislatura arribarien 
sense resultats tangibles i això sí que seria crític per assentar definitivament la 
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Explicacions desencaminades

En el llibre que Bohigas escrigué en deixar la delegació d’Urbanisme per passar 
a ser regidor de Cultura pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Reconstrucció 
de Barcelona (gener de 1985), entre els quatre-cents noms que figuren a l’índex 
onomàstic, on relaciona les persones que havien contribuït a la reconstrucció 
de la ciutat, no apareix el meu. Els precursors, malgrat que hagin inventat una 
cosa en aparença tan innòcua com el baptisme, acaben sempre amb el cap 
sobre la safata. Encara que només hagués estat per entroncar la seva obra en 
el procés urbà que la ciutat estava fent, sembla que alguna referència hauria 
d’haver fet a l’acció de govern que es trobà quan accedí al càrrec i que li va 
permetre fer tot el que va fer. Res. Si va poder ampliar la plaça de la Mercè és 
perquè abans algú s’havia barallat amb Pep Mercader, el líder veïnal de Ciutat 
Vella, o del Casc Antic com els agradava dir-se, justificant que s’havia d’am-
pliar la plaça pels nombrosos desnonaments i demolicions que ja s’hi havien 
fet, que és així com me la vaig trobar, i el mateix es pot dir en relació amb 
la plaça dels Països Catalans. Si abans algú no hagués impedit a la Direcció 
General de Transports de l’Administració central, a través de l’aprovació defi-
nitiva d’un pla especial, que en aquell espai no s’hi posessin uns aparcaments 
de superfície per a l’estació de Sants, no s’hauria urbanitzat la famosa «plaça 
dura» d’Helio Piñón i d’Albert Viaplana. Així acabà configurada la zona verda 
sobre la cobertura de la platja de vies de l’estació de Sants, un cop vaig recon-
duir l’aparcament a la coberta de l’estació.

L’única referència que es feia a la meva persona, sense esmentar-la, era 
que, en tractar d’esquitllentes el Pla general metropolità, justificava la seva 
aprovació per uns «tècnics infiltrats» que van colar un gol a l’anterior règim. 
Quina ingenuïtat la de l’Oriol, si creia honestament que les autoritats del règim 
autoritari no eren conscients de quines persones podien ser funcionàries. No 
devia saber que el Pla havia quedat dos anys aparcat en el fons d’un calaix, 
precisament perquè coneixien prou bé el que el document representava.

No fou fins que, gràcies a uns fets marginals al planejament, però pro-
videncials per a aquesta ciutat, que més endavant explicaré en detall, el 29 de 
març de 1974 el Pla General es llançava a la palestra. Però la seva aprovació 
inicial, publicada al Butlletí Oficial de la Província el 30 d’abril, quatre dies 
després del cop dels clavells de Portugal, anà precedida d’un gran daltabaix. 
El més significatiu, el cessament del governador Tomás Pelayo Ros, l’autori-
tat que presidia el plenari de la Comissió d’Urbanisme que l’havia aprovat 
inicialment.

debilitades de la clandestinitat, obtinguessin la notorietat que necessitaven. 
Els partits tenien pànic que l’esquerra social de base prengués el protagonisme 
del nou moment polític, ja que haurien aparegut davant de la ciutadania com 
a mancats de l’autoritat suficient. 

Algú hauria d’estudiar si en l’arrel de la descentralització de l’admi-
nistració de la ciutat de Barcelona cap als districtes, a més de la voluntat 
descentralitzadora, que certament existia, el fet no encobria part d’aquest 
problema: crear un lloc on adreçar aquells moviments socials per protegir 
l’autoritat de la plaça de Sant Jaume. 

Per tot això, en aquell dinar amb Maragall i Serra, vaig proposar-los 
que per succeir-me calia algú com Oriol Bohigas, que tingués autoritat per 
prendre decisions de manera autònoma, sense que les seves propostes vingues-
sin contradites per socialistes, convergents i, sobretot, pel partit que controla-
va l’àrea en què queia l’urbanisme municipal, els mateixos dirigents del Partit 
Socialista Unificat. Oriol Bohigas havia mantingut una posició clara en de-
fensa de Catalunya i la seva trajectòria acumulava un evident posicionament 
antifranquista, exposat en els seus articles i llibres, i en la participació en actes 
a l’Escola d’Arquitectura, la Caputxinada, la tancada de Montserrat o les nits 
de Bocaccio. Posseïa, a més, mentalitat operativa d’arquitecte, per fer de cons-
tructor en la seva immobiliària Calvet SA, amb la qual cosa sabria passar dels 
projectes als fets. Podia polemitzar sobre el que fos, fins i tot contra el que ell 
mateix defensava. El meu neguit era que, havent preparat el terreny, els projec-
tes que havia iniciat i que la ciutadania requeria, no quedessin penjats ara que 
hi havia patrimoni municipal per desplegar-los. Una situació ben diferent de 
la que em vaig trobar quan vaig arribar a l’Ajuntament el 10 de gener de 1977, 
en què només disposava d’una hectàrea de sòl públic per encarar tot el que 
calia fer: el mig solar de la Harry Walker del passeig de Valldaura que l’alcalde 
Joaquim Viola (1975-1976) havia comprat, suposo que més per ajudar el Banc 
de Madrid, en crisi, que pels requeriments del barri de la Prosperitat.

El 28 d’agost de 1980 vaig ser designat director general d’Urbanisme 
de la Generalitat, fet que em permetia marxar de l’Ajuntament d’una manera 
«natural», bé que vaig rebre tot seguit el nomenament d’«assessor de l’alcaldia» 
sense que em consultessin mai res ni arribés a saber si aquell honor va decaure 
quan Narcís Serra, per la seva designació de ministre, va deixar l’alcaldia. 

La recuperació de Barcelona se l’ha anotada Oriol Bohigas en comptes 
del tinent d’alcalde del PSUC. Després de la feinada de Bonilla preparant la 
vaga, va resultar que qui havia de collir els fruits de l’àrea d’urbanisme, el tercer 
tinent d’alcalde de l’àrea de Programació, Josep Miquel Abad, no en va aplegar 
cap. Una altra cosa diferent fou en el camp de la Fira o en l’organització de les 
Olimpíades, com ha explicat a bastament la història oficial de la ciutat.
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de la presidència del Futbol Club Barcelona: el poder en mans dels cotoners, 
llaners i presidents de filatura s’havia traslladat als presidents de les immobili-
àries, que eren valorats pejorativament per la rapidesa amb què feien els diners 
i per tractar-se d’un negoci titllat d’especulatiu— i una altra burgesia, que 
anomenava industrial i progressista, a la qual li convenia el Pla per resoldre el 
conflicte amb la classe treballadora, que en aquell moment de forta inflació els 
pressionava per obtenir un nivell salarial més alt. El raonament que esgrimia 
era el següent: aquesta burgesia industrial hauria donat suport a l’aprovació 
d’un pla de la naturalesa de l’aprovat, amb clares contrapartides en termes de 
salari social, perquè disminuiria la tensió sobre els empresaris. Segons Rafael 
Pradas, el representant més significat d’aquesta burgesia industrial era Enric 
Masó, per les seves implicacions en la indústria militar sofisticada, l’electròni-
ca i la mediació financera, i la gent que s’agrupava entorn del Cercle d’Econo-
mia d’aquell moment: els Valls, Mas Cantí, Carabén, etcètera. 

Que la tesi no tenia cap fonament ho vaig constatar quan ningú del 
Cercle va donar suport a la continuïtat del Pla. En el moment decisiu, quan 
el Pla esdevingué una qüestió d’Estat i obligà el president Arias Navarro a 
visitar Catalunya al març de 1975, no sols no van ajudar perquè el Pla seguís 
endavant, sinó que demanaren de manera rotunda que s’arxivés. Qui va con-
vèncer Arias perquè el Pla seguís, donada la notorietat i l’escàndol que havia 
aixecat, fou, amb el seu proverbial nas polític, l’alcalde anterior Josep Maria 
de Porcioles (1957-1973), que li subratllà que hi havia altres problemes polítics 
més importants per apuntalar i que el temps ja posaria les coses al seu lloc.

A causa de totes aquestes explicacions que no s’avenen amb el que suc-
ceïa, i com que al llarg de la tramitació del Pla un conjunt de fets em van 
fer entendre quines havien estat les raons de l’encàrrec i de la seva aprovació, 
considero que ha arribat el moment d’explicar-ho i, de pas, evitar que abundin 
les tesis Serratosa que ho despatxen dient que fou «un miracle» i concretament 
ho relacionen amb el darrer miracle de Fàtima... Deixem les explicacions 
sobrenaturals per a fenòmens d’altra índole (Pensar el territori. Converses amb 
Albert Serratosa, 2011).

En fi, sorprèn que alguns donin per fet que un document tan complex 
com un pla general per a 27 municipis pugui passar a la història com un pla 
que es va aprovar perquè tocava o perquè els qui van adoptar l’acord no sabien 
el que es feien. Més encara costa de creure que va passar perquè, no essent 
el règim democràtic, tots aquells alcaldes anaven a toc de xiulet i consigna. 
Els interessos en joc a cada municipi eren tan importants, especialment per 
als qui feien d’alcaldes, que no es raonable pensar que les coses van passar 
d’aquesta manera. Per tant, caldrà explicar d’una vegada per totes les raons, 
primer del seu encàrrec i, més endavant, de la seva aprovació.

No he entès mai les raons de la posició ideològica d’Oriol Bohigas con-
tra el planejament urbanístic en general, d’altra banda ben conegudes per 
tothom; però d’això al fet que no m’esmentés en el llibre, quan abans havíem 
tingut una excel·lent relació personal, no ho entenia. Mai vaig saber les raons 
que tenia per no valorar en els seus justos termes les conquestes urbanístiques 
que havia representat el pla aprovat i la nostra tasca a l’Ajuntament de la 
Transició, que havien rebut l’atenció d’un número doble de la revista Arqui-
tecturas Bis, números 28 i 29 (maig–juny i juliol–agost 1979), i una exposició 
monogràfica del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

Quant a l’enquistament d’uns tècnics infiltrats de què parlava l’Oriol, 
tot havia estat ben diferent. Ho prova el que em va passar per no ser «sant de la 
seva devoció», segons expressió de l’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, José 
Matías de España Muntadas, i que em va ocasionar que, al cap de cinc anys 
d’haver guanyat per concurs la plaça de funcionari de la Comissió d’Urbanis-
me, anés al carrer per una sentència del Tribunal Suprem. A més de constatar, 
molt més tard, que tres anys de la meva vida laboral em desaparegueren, mal-
grat haver-los treballat —i no sé encara com— cobrat a final de mes. Com 
em digué l’advocat Carles Pi-Sunyer el dia que ens vam conèixer, les coses no 
eren fàcils per aquells que no érem ni «blaus ni de l’Opus» i, sabedor del plet 
que patia, em va pronosticar, taxatiu, molt abans de la resolució del Suprem: 
«si no ets ni dels uns ni dels altres ho tens perdut!».

Tan perdut que el Tribunal que em va treure el punt que em correspo-
nia per la llei especial de la Carta de Barcelona, per haver servit al Gabinet de 
Programació de l’Ajuntament, i em va desposseir del càrrec, encara no en va 
tenir prou i en la mateixa resolució va atorgar la plaça a un dels arquitectes de 
l’ordenació de l’Espanya Industrial, en la qual l’alcalde Matías España tenia, 
com a accionista, posades grans esperances econòmiques. Cal assenyalar que 
l’organisme on treballava no tingué la gentilesa ni de comunicar-me els recur-
sos que podia presentar per la via administrativa ni quan el plet desembocà 
en la sala del contenciós. L’única persona que va demanar que l’organisme em 
defensés davant del Suprem quan conegué el que em passava, fou el doctor 
Villar Palasí, en aquella època membre de l’executiva de la Comissió d’Urba-
nisme, que m’estava agraït per les tasques que havia fet per al nou emplaça-
ment de la Universitat Autònoma i en la redacció del pla parcial d’ordenació 
d’aquella universitat.

L’altra explicació de l’aprovació del Pla, també errònia, la bastí Rafael 
Pradas, periodista d’El Correo Catalán i regidor del PSUC al primer Ajunta-
ment democràtic. Segons ell, a Catalunya hi havia dues burgesies: una im-
mobiliària i immobilista, que era la que manava i havia fet diners amb el 
desarrollisme —el fet més significatiu d’aquesta nova classe era la conquesta 
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Urbana), pretenia respondre a les obres que, segons l’alcalde Porcioles, la 
ciutat havia de fer per organitzar una futura exposició universal per a l’any 
1982. Amb aquest pretext, la proposta feia una sèrie de plantejaments de 
grans reformes i noves artèries urbanes dins la ciutat, pensats sobre la base 
de les obres que Madrid ens pagaria per a la futura exposició. Mai vaig saber 
si el plantejament exagerat es feia pensant en les rebaixes que es produirien en 
l’ulterior negociació del seu finançament amb el govern central o si formava 
part d’una sortida endavant d’aquell alcalde en un moment de forta crisi de 
la seva gestió urbanística. Comparar el que calia amb el que era il·lusori ja es 
veu que no tenia cap sentit i explica el tímid posicionament d’aquell director 
general a favor de la meva proposta. En cap moment aquell arbitratge va 
servir per anar endavant en l’aprovació del document.

El pla per a la futura exposició internacional va decaure amb la caiguda 
de Josep Maria de Porcioles, ja que de l’exposició no se’n va tornar a parlar, 
entre altres coses perquè l’alcalde Enric Masó (1973-1975), davant l’enorme 
deute municipal, tingué clar que en primer lloc s’havia de pagar el que es devia 
abans de posar-se en llibres de cavalleries. L’Exposició va anar a parar a Osaka i 
no va tornar a la palestra una idea semblant fins que, sota la falsa tesi dels pro-
jectes d’Estat per a les grans ciutats espanyoles del PSOE, que comentarem tot 
seguit, el Maragall postolímpic ho va plantejar de nou, sense adonar-se que, per 
sort de la ciutat, l’any per al qual somniava l’esdeveniment ja estava atorgat, la 
qual cosa explicaria aquella lluminosa maragallada del Fòrum de les Cultures.

En aquell moment ni jo mateix intuïa per què la designació d’Enric 
Masó com a alcalde de la ciutat havia permès que, al cap d’un any d’haver-lo 
designat, s’aprovés inicialment el Pla. Desconeixia les converses que Serrato-
sa, sotsgerent de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, havia tingut amb el 
nou alcalde. Unes converses en què imaginava la mediació de Miquel Roca i 
Junyent, ja que coneixia el document per haver participat en un encàrrec de 
correcció de les normes urbanístiques. Miquel Roca podia influir sobre Enric 
Masó per haver estat secretari de Tabasa (Túneles y Autopistas de Barcelona 
SA), de la qual l’alcalde havia estat el president. No obstant això, se’m feia es-
trany que abans d’aprovar-lo l’alcalde no s’hagués reunit mai amb els redactors 
del Pla per tenir un coneixement més precís dels seus objectius i verificar que 
concordaven amb els objectius que ell portava al cap. 

El Pla donava resposta al leitmotiv del moment: «Barcelona, una ciutat 
més densa que Calcuta», que els diaris solien repetir. Unes dades que sorgien 
dels estudis de Subias sobre l’evolució que estava prenent la ciutat, tant a l’Ei-
xample com a les zones suburbanes. Al centre, la causa era la partió dels pisos 
de davant a darrere en quatre o més pisos per replà, acompanyat de l’ocupació 
d’àtics i sobreàtics; i a les zones suburbanes, les mietkasernen, el bloc especulatiu 
que sorgia de l’extrapolació d’una ordenança intensa de l’Eixample a unes illes 

Claus per entendre aquell moment

Sembla lògic esperar que quan s’aprovà el Pla els mitjans de comunicació cer-
quessin una explicació raonable que ho justifiqués. El pas donat per l’adminis-
tració era suficientment transcendent perquè es volguessin conèixer les raons 
de la seva aprovació. Però, en canvi, les opinions que d’immediat es publicaren 
s’adreçaven totes només contra el Pla, sense saber-ne trobar una explicació. 
Els intents perquè l’aprovació inicial no s’arribés a publicar al diari oficial van 
desconcertar els que n’havien de donar la notícia, en especial per la manca de 
congruència entre les propostes del document i el que donava de si aquella 
administració de final de règim. 

Un desconcert que abastà fins i tot els tècnics del PSUC que assessora-
ven les associacions de veïns i que, per la seva voluntat d’aixecar-les contra el 
poder establert i mantenir així la tensió per recuperar les institucions demo-
cràtiques, evitaven explicar que el document incorporava importants afecta-
cions de solars edificables, amb la finalitat de resoldre la manca estructural 
d’equipaments col·lectius i d’espais lliures, i que plantejava una reconsideració 
global de les densitats d’edificació que afectava la propietat del sòl. Rebutja-
ven el Pla per estar supeditat, deien, al conglomerat d’empreses fabricants de 
cotxes i a les grans petrolieres; un fet evidenciat, segons ells, per les propostes 
d’autovies que el Pla incorporava per resoldre el col·lapse del sistema urbà. Era 
una explicació difícil d’admetre aquells dies, per la precària situació de la Seat, 
en mans d’una Fiat que se’n volia desfer, i en plena guerra dels petrodòlars, 
amb el monopoli estatal de la Campsa incapaç de pagar l’elevada factura que 
havia conduit l’Estat a la bancarrota. 

Els periodistes no s’assabentaren mai que el Pla s’havia passat dos 
anys dormint el somni dels justos, a desgrat del director general d’Urba-
nisme de l’administració central, l’arquitecte Emilio Larrodera, que fou 
incapaç de moure l’Ajuntament de Barcelona i la Comissió d’Urbanisme 
perquè l’aprovessin. Al llarg de tot l’any 1973, els dijous, a primera hora de la 
tarda, Xavier Subias i jo ens reuníem amb ell a Madrid per escatir quina de 
dues propostes urbanístiques (la de Subias en relació amb el projecte d’una 
exposició universal per a Barcelona i la meva del Pla) era la més convenient 
per a la ciutat. La seva opinió, mai taxativa, sempre dient que veia més viable 
la meva proposta de Pla, no tenia cap mèrit, ja que la proposta alternativa, 
centrada exclusivament sobre Barcelona i sobre l’àmbit entre Cerdanyola i 
Sant Cugat, on s’havia d’ubicar la part nova de la futura exposició, i redac-
tada per l’oficina que dirigia Xavier Subias per a la gran Barcelona (l’anome-
nada genèricament com PREPOU: Pla per la Revisió del Pla d’Ordenació 
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document que havíem elaborat. Mai em va parlar d’haver-se trobat amb l’al-
calde per parlar del Pla. Tot era aparentment molt estrany. On era la somniada 
racionalitat que es pressuposa a l’acte de planejar? La fàcil relació que es va 
donar entre Albert Serratosa i jo s’explica perquè vam estudiar al mateix col-
legi dels jesuïtes de l’Eixample, i pel fet que les dues famílies, pares i germans, 
giraven entorn de la gran industria química de la ciutat i de la universitat. 

Malgrat que era ben conscient que, si es desencallava el Pla, em genera-
ria molts problemes, hi estava il·lusionat per tractar-se de la tercera experiència 
professional que es tramitaria d’un document de planejament general redactat 
per mi. Els altres dos havien estat el de la ciutat de Vic, acompanyat d’un vast 
equip pluridisciplinari, i el pla general de Mataró redactat juntament amb 
Miquel Roca i Junyent. 

Estava preocupat per si el Pla havia envellit mentre romania al calaix, ja 
que aquells dos anys correspongueren a un període de gran dinamisme en el 
sector de la construcció. Els objectius i el com s’havia de portar a la pràctica 
mantenien la seva vigència, però els dos anys transcorreguts podien haver 
causat que algunes de les propostes fossin inviables per les llicències atorgades 
sobre els solars que afectàvem. El Pla s’havia redactat sense fuites d’informació 
gràcies al reduït nombre d’arquitectes i tècnics que hi intervingueren, però res 
ens garantia que, en alguns punts del Pla, l’estat físic fos el que havíem avaluat 
en el moment de la redacció. Eren els inconvenients de no haver suspès llicèn-
cies durant l’estudi del Pla en els punts més sensibles del territori.

Per més que m’esgargamellés explicant que les aparents errades del Pla 
es devien als dos anys que el Pla havia romàs al calaix, qui s’ho creuria? No 
tractàvem d’un pla per a un municipi de 15.000 habitants on arribes perso-
nalment a tothom, sinó d’un pla per a una àrea de tres milions tres-cents mil 
habitants i 45.000 ha de superfície, amb 27 autoritats locals i, a més, elaborat 
sense suspendre llicències de forma cautelar, amb el sistema en ebullició i 
anant en aquell moment a la seva màxima «velocitat de creuer», en coincidir 
amb un dels moments de més gran dinamisme del sistema metropolità. 

El Pla l’havíem dimensionat a l’espera del debat amb els ajuntaments 
i, en especial, amb l’oficina del PREPOU de l’Ajuntament de Barcelona que 
dirigia Xavier Subias i Fages i, per tant, amb la previsió que, si durant el debat 
es perdia algun llençol menor, el Pla se seguís aguantant. Hi havia la voluntat 
de disposar d’un marge per a la negociació, sempre que no es tractés d’aspectes 
substancials relatius a les grans infraestructures o a les grans reserves d’equi-
paments metropolitans i del sistema d’espais lliures. 

Un fet que esdevingué preocupant va ser el gran nombre de llicències 
que, a despit de la greu crisi econòmica, es concediren a mitjan 1974, quan 
entrà l’allau de llicències, dites Martín Villa, i conegudes jurídicament per les 
«de la transitòria setena», per correspondre a la disposició adoptada per aquell 

que ja no eren de cent per cent metres, sinó estretes, sense pati d’illa i en terreny 
accidentat que facilitava incloure unes plantes de més per dessota de la rasant del 
carrer. Uns pisos on les sales d’estar donaven a un pati de només 4 m d’ample i 
les estances de dormir se separaven mínimament de les del veí, o bé el diàme-
tre d’una sisena part de l’altura de l’edifici, o bé et trobaves amb una mitgera 
a només els famosos quatre pams de destre de les medievals Ordinacions d’en 
Sanctacília. O no hi havia pati interior pel fet d’emplaçar-se els habitatges en illes 
completament edificables, que ningú sabia com es ventilaven o s’assolellaven. 

Les converses amb Serratosa eren prou franques perquè m’hagués ex-
plicat si s’havia reunit amb l’alcalde i si li havia fet algun comentari sobre el 

Francesc Vila i Rufas, Cesc, va il·lustrar des d’El Correo Catalán i altres mitjans 
l’especulació urbanística de l’època
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Llicències atorgades pels municipis metropolitans a l’empara  
de la disposició transitòria setena

Municipis
Inversió estimada  
en milers de ptes.

M2 edificables  
per ha

Nombre estimat 
d’habitatges

Barcelona 26.712.404 651,52 52.121

Badalona 2.812.075 68,58 5.486

Castelldefels 386.584 9,42 714

Cornellà de Llobregat 400.579 9,77 781

Esplugues de Llobregat 885.777 21,60 1.728

Gavà 345.169 8,41 673

L’Hospitalet de Llobregat 2.334.415 56,93 4.554

Molins de Rei 125.826 3,06 245

Montcada i Reixac 260.169 6,34 507

Montgat 188.818 0,45 36

Pallejà 47.662 1,16 93

El Papiol 32.942 0,80 64

El Prat de Llobregat 971.291 22,36 1.789

Ripollet 215.433 5,25 420

Sant Adrià de Besòs 218.393 5,32 426

Sant Boi de Llobregat 5.348.813 13,04 1.043

Sant Climent de Llobregat 17.689 0,43 43

Sant Cugat del Vallès 232.738 15,67 43

Sant Feliu de Llobregat 148.104 3,61 454

Sant Joan Despí 45.613 1,11 288

Sant Just Desvern 150.583 3,67 89

Sant Vicenç dels Horts 33.311 0,81 293

Santa Coloma de Gramanet 526.109 12,83 64

Santa Coloma de Cervelló 59.801 1,45 1.026

Cerdanyola 153.756 3,75 116

Tiana 18.516 0,45 300

Viladecans 278.415 6,79 36

Valldoreix 5.424 0,13 543

Total 42.956.409 934,71 73.975

Taula elaborada per la Comissió d’Urbanisme a partir de les dades municipals

governador i president de la Comissió d’Urbanisme de permetre que, malgrat 
ser contràries a les condicions d’edificació del Pla inicialment aprovat, s’ator-
guessin, amb les velles condicions d’edificació, les llicències entrades abans de 
la publicació del Pla al Butlletí Oficial de la Província, sempre que no estigues-
sin sobre solars afectats per a parcs o equipaments comunitaris. Una fórmula 
dictada per temperar les queixes emeses pels opositors al Pla, que pregonaven 
que aquest ocasionaria una gran crisi econòmica a la ciutat i agreujaria l’atur. 
Una casuística i uns efectes dels quals parlarem més endavant. 

La proposta del Pla de retornar als aprofitaments establerts en les orde-
nances de Barcelona de 1922, que configuraren la construcció de l’Eixample 
de Cerdà, representava reduir d’un 27 % el sostre de les anteriors ordenances 
de l’Eixample i zones suburbanes i, en plena crisi econòmica, constituïren un 
reclam suficient per fer aflorar diner dels calaixos per aconseguir llicències 
amb l’edificabilitat anterior al pla. Pensi’s que el percentatge de la reducció 
de sostre era aproximadament equivalent al percentatge de la permuta que, 
en aquella època i en escriptura privada, es feia servir perquè el promotor o el 
constructor aconseguissin el control de la finca i d’aquesta manera finançar, 
sense costos, l’obtenció dels solars. No tots aquells setanta-quatre mil habi-
tatges que es van sol·licitar a través de la transitòria setena es construïren. 
Alguns no feren ús de la llicència demanada quan van veure l’excés d’oferta 
construïda sense vendre a la zona on havien d’edificar i en un moment de 
tremenda crisi econòmica. Altres tingueren problemes de disponibilitat, ja 
que no pogueren fer fora a temps els llogaters i els botiguers que tenien dins 
de la finca. 

Només a Barcelona i segons la mitjana d’habitants per habitatge d’aque-
lla època, aquelles llicències permetien aixoplugar uns 200.000 habitants més. 
Per adonar-nos de la brutalitat del sostre induït per l’aprovació del Pla, tras-
lladat a nombre d’illes de l’Eixample completament construïdes (com que a 
cada illa es permetia edificar 43.125 m2 de sostre), el sostre demanat equivalia 
al de 151 illes. Per fer-nos càrrec de l’extensió de les llicències amb què ens van 
bombardejar abans del dia 30 d’abril de 1974, només amb l’únic anunci de 
l’aprovació del Pla representava que, si s’hagués construït tot, s’hauria ocupat 
un àmbit semblant al que s’estén horitzontalment des de la Gran Via fins al 
carrer de Còrsega i des d’Entença fins al passeig de Sant Joan. 

Amb tota aquesta selva de paper perdut dins de la Corporació podeu 
comprendre el nerviosisme dels promotors perquè els seus expedients passes-
sin per davant dels altres, per si en un moment determinat hi havia una sen-
tència que deia que aquestes llicències no eren legals, com sostenia l’advocat 
Tomàs Pou, a la llum de la Llei del sòl de 1975, i perquè molts sabien que el 
seu expedient no havia entrat al registre de la Corporació abans del dia 30 
d’abril, encara que portés mata-segellada aquella data.
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Quina professió tan estranya i, d’altra banda, tan essencial! Després 
de treballar vint anys per al president Pujol, en una entrevista que Quim 
Monzó li feu al Magazine de La Vanguardia (9 de novembre de 2003) en el 
moment de la seva marxa, va dir allò que en Solans tenia un llapis que feia rics 
i pobres... i traient-se tot seguit un bolígraf de la butxaca va traçar unes ratlles 
sobre un paper en blanc... fet que mostrava que després d’haver treballat vint 
anys al seu servei tampoc havia entès ben bé per què feia el que feia.

M’havia barallat perquè els plans generals redactats pels ajuntaments re-
flectissin l’interès general històric de cada lloc i que els nous sectors respongues-
sin a criteris de més qualitat urbana; i ell només hi veia allò de les ratlles que fan 
rics i pobres, que jo no hi veia. Obligava els propietaris que no retinguessin els 
terrenys qualificats; a alguns els havia baixat els aprofitaments que els havia ator-
gat l’anterior règim i a altres els havia afectat de parc o de zones d’equipaments 
col·lectius. Sempre vaig equilibrar els beneficis amb les càrregues urbanístiques 
i sempre perseguint la normalització del mercat dels sòls, perquè les rendes fon-
dàries i l’especulació no malmetessin el sistema econòmic productiu. Una visió 
que em venia en gran part de l’ambient de casa meva, on el pare treballava de 
químic en una gran empresa de la ciutat i vivíem de les rendes industrials.

Mai vaig requalificar terrenys contra el que fixaven els plans generals 
aprovats. Si el planejament general de les grans ciutats que es tramitava venia 
mal concebut, l’esmenava dibuixant-lo de cap a peus, encara que fos a les va-
cances de Nadal a sobre de la taula del menjador. L’única obsessió que tenia 
era que aquells plans, un cop aprovats, no fossin utòpics i se seguissin amb 
rigor, procurant que guanyessin autoritat a través de l’actuació, a aquests plans 
supeditada, de l’Institut Català del Sòl, perquè finalment es visualitzés la ciutat 
(diferent de l’anterior) que construïa la democràcia. Després de treballar durant 
vint anys sota els seus governs, llegia astorat com no havia aconseguit que el 
meu president entengués el que havia fet. També és cert que no va venir mai a 
inaugurar cap actuació residencial de les innombrables que vam desenvolupar,  
a excepció de Montblanc i, per equivocació, l’actuació del Solan de Vielha perquè 
s’hi havia aixecat el pavelló de gel, que fou el que motivà el seu desplaçament. 

Segurament amb sis anys d’edat s’hi va acostar més el meu fill Job quan, 
en no saber com explicar als seus companys de classe a què es dedicava el seu 
pare, ho va preguntar a la mare i, davant la seva resposta, posant-hi totes les 
ganes d’entendre-ho, va exclamar: «Ah! Així si el pare es coneix tots els carrers, 
fa de taxista?». Més gran va comprendre que no només se sabia els carrers cons-
truïts sinó també els pendents d’obrir. Alguns cops, en alguna sortida familiar, 
pretenent evitar el col·lapse de les travessies urbanes, m’havia trobat que el carrer 
cercat per esquivar el coll d’ampolla encara estava en construcció i no s’hi podia 
passar, fet que provocava la riota de la família. Sabia quan havia aprovat el pro-
jecte d’urbanització però no arribava a saber si l’Ajuntament ja l’havia executat...

De la metròpoli de Barcelona a l’urbanisme de Catalunya. 
Per què feia el que feia

Em xoca que tantes persones encara avui dia no entenguin per què jo feia el 
que feia. Al final d’un trajecte curull de plans urbanístics, d’una política de 
sòl amb una intencionalitat clara, d’una obra d’urbanització pública extensa 
i autofinançada, el que en dret administratiu francès en dirien «en bon père 
de famille» (gestionada sense estirar més el braç que la màniga, no demanant 
res a crèdit per no ser vulnerable) sense dependre dels pressupostos públics, i 
amb molts milers d’acords adoptats en les comissions d’urbanisme que vaig 
presidir publicats als diaris oficials, no comprenc per què a la gent li costa tant 
situar-me. Suposo que els desconcerta que no hagi militat en cap partit polític. 

No entenen que de la dedicació a l’urbanisme en fes un sacerdoci per a 
la millora de les nostres ciutats, contribuint així a la millora de la nostra convi-
vència i de la nostra qualitat de vida. La militància urbanística no me n’exigia 
cap altra ja que, atès el seu caràcter públic, era en si mateixa política (mot que 
precisament ve de polis, ciutat estat) i, a més, una política agraïda: em permetia 
constatar com creixien els arbres dels parcs que havia plantat, si la gent feia 
servir les avingudes traçades i si, amb l’arribada del bon temps, s’hi obrien 
terrasses on la gent anava a seure i a prendre la fresca. 

No sé si les dificultats d’un càrrec com el de director general d’Urbanisme, 
de tanta fricció amb les corporacions locals, expliquen que ningú s’atrevís a de-
manar-me que em tragués un carnet de partit. Un fet que agraeixo i em fa valorar 
positivament aquells a qui vaig tractar en el Departament al llarg de vint anys. No 
obstant això, molts alcaldes se m’adreçaven suposant que pertanyia al nucli dur de 
la Convergència d’aquells primers anys, segurament suposant-me més convergent 
que alguns membres del seu Consell Nacional. A causa dels resultats aconseguits, 
l’entrega que hi vaig posar i el temps que em van suportar, suposo que creien que 
era la màxima expressió de l’esperit convergent, i això que sempre vaig deixar clar 
que pertanyia a la «i» de les sigles de la coalició electoral, la dels independents, 
molts de perfil liberal socialdemòcrata, que treballàvem pel redreçament del país. 

Aquesta dificultat d’enquadrament dels urbanistes no era un fet nou. 
Quan l’any 1966 vaig entrar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, el ge-
rent, un militar del cos d’enginyers, Vicente Martorell Otzet, fill del famós 
cartògraf militar director del plànol de la ciutat de Barcelona, ja em deia: «No, 
yo ya sé que los urbanistas de alguna manera tienen que ser socialistas, porque 
se apropian de forma natural de las fincas de los particulares antes de llegar 
a ser públicas. Se atreven a situar calles, zonas verdes y dotaciones públicas 
mucho antes de que pertenezcan al municipio». Amb un somriure murri jo li 
responia: «Ja em dirà vostè quin altre sistema s’ha inventat per fer passar els 
serveis públics o perquè la gent pugui arribar a casa seva...».
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Ortofoto metropolitana de Barcelona, 1956. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
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Ortofoto metropolitana de Barcelona, 2018. ICGC
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L’alcalde Socias, malgrat que no em coneixia de res, em cridà a l’Ajun-
tament per veure si seria capaç d’empassar-me el Pla, i Jordi Pujol suposo que 
va fer el mateix a la Generalitat l’any 1980 per raons similars: l’al·lèrgia, amb 
fonament, que li va causar aquest tema en el banc que va presidir, i suposo 
que, veient com estranyament me’n sortia, em va mantenir durant vint anys 
—i no en van ser els seus vint-i-tres perquè l’any 2000, a partir de la libera-
lització del sòl del ministre Álvarez-Cascos, quan el Partit Popular tingué 
majoria a les Corts, li vaig presentar la meva dimissió. En qualsevol cas, van 
ser vint-i-quatre anys, durant els quals aquelles directrius normatives i aquell 
traçat regulador s’aplicaren amb continuïtat i coherència. Un temps suficient 
perquè els efectes prenguessin cos, malgrat la paquidèrmica lentitud amb la 
qual es construeix la ciutat, i això a desgrat del neguit que portàvem perquè 
es notés el canvi.

Aquest llibre explica els perquès de l’anomenat «miracle» i se’n dedueix 
que, a la vida corrent, fins i tot l’atzar aparent té explicació. Abans cal assenya-
lar que, encara que la legislació urbanística obliga a revisar els plans generals 
cada dotze o quinze anys, segons la legislació que prengueu de referència, el 
Pla general metropolità segueix en l’actualitat sense haver-se revisat. S’actua 
discrecionalment a través del que eufemísticament en diuen «modificacions 
puntuals de Pla» que no responen a cap visió de conjunt ni menys als criteris 
d’aquell document. Recentment accelerat amb un nou tripijoc, el dels plans 
directors urbanístics de les lleis del Tripartit. Sense un nou referent de conjunt 
ens movem a batzegades, a partir de les ocurrències dels polítics i dels seus as-
sessors àulics. Quan el que es persegueix no és la construcció de la ciutat sinó 
un finançament extra dels ajuntaments, que ens facin més habitatges socials o 
que ens regalin tal cosa a compte de tal altra, s’emprèn el camí que ens porta 
a la greu crisi urbanística que hem patit i a la fallida del mateix sistema finan-
cer. Mentrestant, la majoria de previsions en infraestructura que havien de 
garantir el funcionament del dens sistema metropolità s’eliminen i les reserves 
fetes en aquell document se suprimeixen sense que vinguin substituïdes per 
unes altres que de manera més eficient compleixin les finalitats per a les quals 
aquelles previsions es van proposar. 

L’aprovació del Pla general metropolità i la seva aplicació 
posterior no fou un «miracle»

El 14 de juliol de 1976, a Barcelona, no vam pas celebrar els cent-vuitanta 
set anys de la presa de la Bastilla de París i la caiguda de l’Ancien Régime sinó 
el plenari de l’òrgan desconcentrat del ministeri d’Obres Públiques que, en 
tal data, aprovà definitivament l’anomenat Pla general metropolità. Després 
d’avatars que explicarem en detall més endavant, venia el més difícil: el Pla 
s’havia d’aplicar. Estàvem davant el moment de la veritat. En seríem capaços? 
Aquest era el gran enigma d’aquell dia. Si comparem el plànol topogràfic de 
l’any 1971, una planxa del Pla de 1976 i unes ortofotos de l’any 2018, veurem 
que el Pla s’ha portat a la pràctica. 

Si fou sorprenent que el Pla s’aprovés, en especial després del rebuig que 
sofrí des del moment de l’aprovació inicial, més miraculós fou que se seguís. 
Com hem dit, Albert Serratosa, el sotsgerent de la Comissió d’Urbanisme de 
la comarca de Barcelona que fins a l’aprovació inicial em va donar la cobertura 
política, s’ho explicava en termes de «miracles», i en concatenava tres, ja que, 
pel que sembla, no en tenia prou amb un de sol.

Perquè el Pla General se seguís fou clau que qui l’havia redactat pogués 
garantir-lo. Primer a l’Ajuntament de Barcelona, cridat a delegat d’Urbanis-
me per un alcalde que no em coneixia i que em designà per haver-ne estat 
l’autor, però facilitat tot plegat per la conjuntura política de la Transició i 
la greu crisi econòmica del moment; i després, des de la Direcció General 
d’Urbanisme, assegurant que el Pla se seguís durant vint anys a la resta de 
municipis de l’àmbit metropolità. Vaig accedir a aquest darrer càrrec gràcies 
a l’ajut indirecte del fet que Convergència Democràtica de Catalunya, quan 
guanyà les primeres eleccions al Parlament, no tingués majoria ni governés 
en cap dels grans ajuntaments de Catalunya. Aquesta situació explicaria, pel 
meu perfil professional i trajectòria, que em designessin per al càrrec. Cal dir 
que la designació fou, a sobre, de retruc, perquè la intenció inicial era que 
anés a dirigir l’Institut Català del Sòl i que l’arquitecte Lluís Cantallops i 
Valeri es mantingués en la Direcció General d’Urbanisme, però fets que no 
ve al cas explicar per anecdòtics, propiciaren que al darrer moment se’m de-
manés que agafés també la Direcció General d’Urbanisme —de la qual cosa, 
després dels costos personals del Pla general metropolità, ja no em feia gaire 
gràcia—, tot mantenint l’encàrrec inicial de portar l’Institut Català del Sòl, 
per la qual cosa a la llei de la seva constitució se’m va designar vicepresident 
d’aquell organisme. 
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Plànol del projecte d’eixample de la ciutat de Barcelona, d’Antoni Rovira i Trias, 1859. AHCB
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L’equívoc de creure que la ciutat s’ha d’ordenar a través 
d’esdeveniments arquitectònics monumentals

Hi ha hagut un manifest interès per explicar el desenvolupament de la ciutat de 
Barcelona a través de fets singulars, que si bé són rellevants des del punt de vista 
de l’empremta física que han deixat, no han estat els elements substantius de la 
ciutat que ens ha arribat. Uns esdeveniments que han deixat marca però que 
no es relacionen amb els plans generals que els han precedit, que foren els que, 
amb les seves afectacions i política de sòl, els permeteren. Sense aquells plans, els 
posteriors esdeveniments monumentals no s’haurien portat a terme. Els grans 
esdeveniments se solen explicar sense considerar els moments històrics que els 
precediren i que, amb les seves corresponents crisis i daltabaixos socials, els van 
facilitar. No entendre’ls en el seu context històric porta a una explicació errònia 
de com s’ha construït la ciutat. La ciutat no se sol entendre a través dels plans 
urbanístics que la marcaren i dels fets que els feren necessaris, de les oposicions 
i resistències polítiques que hagueren de vèncer perquè aquells canvis poguessin 
acceptar-se i portar-se a la pràctica, sinó que la història que s’explica es modula 
exclusivament a través dels personatges històrics que organitzaren aquells fets sin-
gulars de la ciutat que han quedat fossilitzats com moments estel·lars d’esplendor. 

Uns exemples aclariran el que explico. Un dels moments més brillants de 
la ciutat es relaciona amb l’Exposició Universal de 1888 i el seu alcalde, Francesc 
de Paula Rius i Taulet (1881-1884, 1885-1890). Ningú diu, però, que perquè allò 
fos possible havia calgut que, uns anys abans, la ciutat aconseguís obrir el parc 
de la Ciutadella, previ enderroc de la monumental fortalesa bastida entre 1716 
i 1725 de resultes de la Guerra de Successió, a preu de demolir dos terços de la 
Ribera i invertir-hi un volum de diners espectacular. Només cal conèixer la finca 
que tenia el general Verboom a Premià de Dalt per entendre el que va representar 
aquella construcció i els diners que es van haver de moure per construir-la. Per 
tant, per fer el parc i al seu damunt l’exposició, abans havia calgut vèncer les 
fortes reticències militars que no volien sentir a parlar d’enderrocar la Ciutadella. 
Només cal recordar el pla d’eixample que els enginyers militars valoraven com a 
alternativa al de Cerdà i al del concurs municipal. Les coses no van passar només 
perquè el pla Cerdà indiqués que calia tirar a terra la Ciutadella perquè la ciutat 
s’ordenés correctament cap a Sant Martí de Provençals i pogués relligar de forma 
franca amb el creixement del Poblenou (un creixement en el límit d’on s’acabava 
la servitud del tret dels canons, que en un primer moment va formar-se com 
un reforç urbà, amb la seva particular Rambla, del nucli allargassat que s’havia 
construït allà on s’acabava aquella servitud i que des del Clot seguia fins al barri 
de pescadors del mar, al llarg del carrer de Sant Joan de Malta). 

Si la Ciutadella va caure no fou perquè ho digués el pla Cerdà, sinó per 
apaivagar les ires de la ciutadania i evitar l’adveniment de la república i la re-
volta social de 1868. Uns fets que van fer que el general Prim arribés a cap del 
govern (si havia de ser greu la situació, que acceptessin un català a la presidència 
del govern!) i que les Corts espanyoles permetin per llei que l’Ajuntament de 
Barcelona tiri a terra la Ciutadella, un cop Prim convenci els seus companys 
d’armes dels canvis en les tècniques d’apaivagament de les insurreccions amb la 
transformació que havia sofert la cavalleria i els sistemes d’aquarterament. Sense 
tots aquells fets no hi hauria hagut el parc de la Ciutadella ni, posteriorment, 
l’Exposició Universal. Però quan s’explica la rellevància que per a Barcelona 
tingué l’obertura del carrer de la Princesa i l’actuació del parc de la Ciutadella 
mai s’inclouen aquests fets polítics i urbanístics previs que ho permeteren i justi-
ficaren. Només cal rellegir el llibre del centenari editat el 1988 per veure quines 
coses d’aquella Exposició Universal prenen relleu per a la història de la ciutat, i 
què ha quedat d’aquells fets amb el pas del temps. 

Un exercici semblant es podria fer amb l’Exposició Internacional de 
1929 i l’ocupació de la muntanya de Montjuïc com a parc, vencent les resis-
tències de la servitud militar del castell de Montjuïc i dels rics propietaris de 
les pedreres de gres, la noble pedra amb què es construïa la ciutat i les millors 
moles de molí. Tampoc es podria explicar l’aparició de la Vila Olímpica i la 
recuperació del front de mar de la ciutat si no hi hagués hagut abans la crisi 
de l’especulatiu pla de la Ribera.

No estic en contra que es promocionin fets d’aquesta naturalesa, quan es 
fan amb objectius amb sentit i sense perdre l’oremus de cara a la ciutadania, i si 
s’ha fet front prèviament a les necessitats més urgents a cobrir. Però cal que s’ex-
pliqui que han estat possibles gràcies a unes greus crisis socials prèvies que crea-
ren les circumstàncies polítiques que permeteren el planejament, que fou la res-
posta a aquells conflictes, i que foren aquelles circumstàncies les que permeteren 
l’ulterior aparició i construcció d’aquells esdeveniments monumentals de la 
ciutat. Si no és així, no s’explica adequadament la història de la ciutat. Per això 
la necessitat de fer el mateix amb el Pla general metropolità i els canvis socials 
que el van facilitar i als quals el Pla hagué de respondre. No entendre-ho així ha 
donat lloc a les aberracions més greus del recent urbanisme espanyol.

Els esdeveniments singulars que afiten la construcció de la ciutat se’ns 
expliquen normalment al marge de les seves raons. L’Exposició Internacional 
de 1929 fou reformulada per la dictadura de Primo de Rivera per apropiar-se 
de l’Exposició d’Indústries Elèctriques de la Mancomunitat de Catalunya, 
que havia de presidir un palau projectat per Puig i Cadafalch, substituint 
l’arquitecte i canviant-ne el programa per fer-ne el Palau Nacional, nacional 
espanyol. Cal recordar que la inauguració dels palaus de Maria Victòria Eu-
gènia i Alfons XIII el dia de Sant Jordi de 1923, projectats per Puig i 
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Plànol dels voltants de la ciutat de Barcelona i projecte de reforma i eixample, 
d’Ildefons Cerdà, 1959. AHCB 

Cadafalch, anà a càrrec del general Primo de Rivera en la seva condició de 
capità general de Catalunya, que aquell moment comprengué que l’Exposició 
era quelcom seriós. Passat l’estiu, al setembre, va encapçalar el cop d’estat i 
poc després va posar fi a la Manomunitat. El directori militar esperava fer-se 
més acceptable si capitalizava en favor seu l’enviament, esbombant beneficis 
que per a Barcelona i l’economia espanyola resultarien de fer una exposició 

de més alta volada respecte a la inicialment plantejada. Un senyal del canvi 
d’orientació de l’Exposició fou l’enderroc de les quatre monumentals colum-
nes jòniques que Puig i Cadafalch havia fet construir, i somniades com a 
suport de quatre victòries alades enquadrades en el marc d’una plaça delimi-
tada per una columnata monumental, que va ser escamotejada i substituïda 
en el seu significat per la font lluminosa de colors i formes canviants més 
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gran que es podia construir en aquell moment, per tal que «se consiga el 
efecto sin que se note el cuidado». 

De tots aquells esdeveniments només han quedat en el registre dels mit-
jans de masses i en la memòria de la gent els passeigs, les perspectives, els parcs 
amb cascades de brolladors, els edificis monumentals i el Poble Espanyol, en-
cara que fossin de cartó pedra. I tot això per a la força que aconseguiren les 
noves escenografies urbanes en les postals de la ciutat. En canvi, ningú inclou 
en el record d’aquells esdeveniments els conflictes socials que es donaren amb 
el pistolerisme desfrenat pels carrers, les raons que els promogueren i la crisi 
que resultà de les factures impagades, causa entre altres de l’esfondrament de la 
monarquia i dels suplements en els segells de la correspondència de la ciutat per 
pagar el deute. Un record que hauríem de mantenir ben present per no caure en 
errors urbanístics similars i de tan greus conseqüències. 

L’argument que hem escoltat a favor d’una història de l’urbanisme de la 
ciutat explicat en aquests termes s’expressa així: Barcelona, pel fet de no ser capi-
tal d’un regne, no s’ha beneficiat mai de projectes de la Casa Reial. En una època 
en què els grans projectes tenien aquest origen, no els vam tenir. Ni un parc del 
Buen Retiro, ni un jardí botànic ni una institució astronòmica, ni una Casa de 
Campo, tot per culpa de no ser Barcelona la residència de cap casa regnant. En 
altres moments d’afirmació institucional arran de la creació del nou estat nació, 
tampoc tinguérem els edificis públics de les grans institucions d’aquest nou estat 
ni una gran avinguda per a les desfilades triomfals. L’única manera de suplir-ho, 
perquè poguéssim esdevenir una gran metròpoli, fou creant els «pretextos» que 
justifiquessin la seva construcció i que de retruc ens subministressin els argu-
ments perquè, «a desgrat seu», els governs de Madrid ens ajudessin a pagar-ho. 

No cal dir que els que més han defensat aquest argument de com han de 
créixer les ciutats, i han acabat per creure-s’ho, han estat els arquitectes —al-
guns coneguts fins i tot pel seu manifest progressisme—, malgrat l’anàlisi es-
biaixada de com es «construeixen» socialment i físicament les ciutats. No se’ls 
escapa, encara que no ho diguin, que aquests fets excepcionals, siguin exposi-
cions universals, olimpíades o fòrums, són per als arquitectes moments de 
glòria, ja que reben nombrosos encàrrecs d’arquitectura en majúscula. No són 
les construc cions habituals de cases i fàbriques, sinó edificis públics posats als 
millors llocs del territori, si cal obtinguts mitjançant expropiacions i enderro-
caments anorreadors, dins de programes singulars que es difonen en les revistes 
d’arreu del món. Tan especials són aquests tipus d’esdeveniments que alguns 
edificis construïts amb aquella finalitat encara no se sap ben bé per a què havi-
en de servir, com l’edifici triangular blau del Fòrum amb les seves grans llums 
sobre les rondes, massa car per justificar que només era per aixoplugar una gran 
maqueta de la ciutat com contingué durant molt temps (actualment allotja el 
Museu de Ciències Naturals). Són moments en què els clients públics es 

comporten amb gran generositat i magnanimitat de mires. Com que es tracta 
d’esdeveniments amb data d’inauguració tant se val el que s’hagi de pagar per 
arribar a temps. No hi ha l’opció de reconsiderar els projectes. 

Un altre moment en què, als polítics, se’ls fa passar ase per bèstia grossa 
és quan els enginyers els fan aprovar infraestructures costoses i s’han d’empas-
sar els incommensurables costos del que pujarà al final la festa, venuda pels 
grans beneficis «polítics» que comportarà. Encara que després les infraestruc-
tures valguin tres cops més del que havien pressupostat (com algunes inver-
sions en el ferrocarril d’alta velocitat) i que quan liquidin les obres, amb les 
despeses financeres, encara costaran molt més a la ciutadania. Ja no diguem 
si, a més, es paguen amb els anomenats peatges a l’ombra, deixant la factura 
per als besnets. I només hi pugen quatre viatgers.

Tornarem a exposar aquest tema en profunditat, no només per situar 
en la seva deguda importància els elements fonamentals per a una adequada 
ordenació de la ciutat, sinó perquè, com veurem, aquesta manera d’operar per 
«projectes d’Estat», per a les grans ciutats espanyoles, fou un programa d’ac-
tuacions del govern central i, al meu entendre, la causa de la deriva que pren-
gué després l’urbanisme espanyol. I, a conseqüència d’aquesta deriva, la crisi 
econòmica general. I en especial el drenatge de recursos que calien al sistema 
productiu industrial cap a un sector immobiliari sense mesura i que cobejava 
maximitzar els guanys i, per tant, orientat cap a unes famílies que tenia poc 
poder adquisitiu. Un poder assequible només a un grup de gent reduït, capaç 
de sobrevalorar el seu habitatge a la ciutat central, amb estalvis i amb una nova 
capacitat d’hipotecar-se amb uns interessos baixos del diner. Una distorsió greu 
per a l’adequat desenvolupament de les nostres viles, perquè representava l’aban-
donament de la resolució dels problemes d’habitatge de la majoria de la gent. 
Mentre això passava, l’administració només es movia exacerbada per augmentar 
artificialment les plusvàlues, per rebre més ingressos de la seva afectació. Quan 
el que li hauria d’haver preocupat era la normalització del preu dels solars i que 
aquells solars urbanitzats i en situació central no estiguessin retinguts.

La teoria dels grans projectes urbanístics d’Estat

Com acabem de dir, els arquitectes són els que han defensat la teoria de 
la construcció de la ciutat a l’entorn de grans esdeveniments que facin de 
catalitzadors de grans projectes. No és d’estranyar, perquè són els beneficia-
ris d’aquests encàrrecs oficials. Encàrrecs fets amb presses i, per això, sense 
gaire control pressupostari i molts cops sense programa. Les relacions entre 
l’arquitecte i el príncep en són l’explicació, com Llàtzer Moix ha subratllat 
en els seus llibres La ciudad de los arquitectos (2006) i Arquitectura milagrosa 
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(2010). Molts cops resulta que el programa funcional dels edificis l’han aca-
bat definint els mateixos projectistes. L’edifici blau del Fòrum d’Herzog & 
de Meuron és l’exemple més clarificador d’edifici que ningú sabia per a què 
servia. Al final l’important no és tant l’esdeveniment que motiva el pretext 
com, un cop ha passat la festa, el problema de mantenir el «decorat» en fun-
cionament i amb funcions estructuradores per a la ciutat. Recordeu el pro-
blema de l’illa de la Cartuja en el cas de l’Exposició de Sevilla. Sense la base 
econòmica necessària perquè les noves funcions de parc científic aparegues-
sin, van creure que el nou espai ho acabaria sent per art de màgia. Cal tenir 
present, a més, que aquells projectes solen considerar-se millors com més 
fora del temps sigui el nou espai, perquè així serà senyal de l’avantguardisme 
de qui l’encarrega, i com més utòpic sigui millor, en el sentit etimològic del 
terme, de no trobar-se relacionat amb el lloc d’on sorgeix. Aquests projectes 
cerquen la contundència i la capacitat de sorprendre per l’aparatositat, el 
cost i els materials singulars i generalment cars. Si repasseu els autors que 
han escrit sobre l’urbanisme de la nostra ciutat, veureu que per a ells les fites 
importants són l’Exposició Universal del 1888, l’Exposició Internacional del 
1929, els Jocs Olímpics i el Fòrum de les Cultures.

La posició d’aquests arquitectes s’explica pel reduccionisme amb què solen 
entendre la ciutat i la manca d’interès per intervenir en els factors que la causen. 
El més greu és que hagin encomanat aquesta lògica als polítics i en especial a 
aquells que s’anomenen d’esquerres, que haurien de ser els que, en comptes de 
quedar-se en les aparences, haurien de pretendre introduir transformacions pro-
fundes en la societat per millorar-la. Només els interessos econòmics d’aquesta 
disbauxa expliquen els aeroports sense avions, els palaus de congressos sense ac-
tivitat, les ciutats de la cultura sense acabar, els trens de gran velocitat sense pas-
satgers, els bolets de l’Encarnación de Sevilla, el centre Pokemon de Valladolid, 
la ciutat del circ d’Alcorcón, la Caja Mágica o la Peineta de Madrid, l’estació de 
Santa Rosa de la línia 9 del metro de Barcelona, la Torre de l’Aigua de Saragossa, 
el mazinger de l’Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, l’Hospi-
tal Universitari Central d’Astúries, o el Palau de Congressos i l’aeroport d’Osca. 
Són projectes que mostren com d’admesa va arribar a ser aquesta posició. 

El més greu és que l’abandonament de la voluntat d’intervenció en les 
condicions per fer una ciutat més justa, més eficient, més rica, més concordant 
amb el medi, s’ha encomanat a tots els alcaldes, que han reduït l’urbanisme 
a la justificació de posar uns quants «edificis» singulars projectats per arqui-
tectes de fora, considerats no tant per la qualitat intrínseca de les seves obres 
com per la seva audàcia mediàtica. Recordem l’alcalde Joan Clos (1997-2006) 
perseguint un projecte de Frank Gehry per a Barcelona i finalment sobreposat 
sense base jurídica sobre els terrenys expropiats per al triangle ferroviari i, sor-
tosament, no construït en no trobar qui s’arrisqués a emprendre’l i pagar-lo. 

El contagi d’aquell posicionament oficial m’ha sorprès en alguns polí-
tics, com en el cas de Pasqual Maragall. Mentre en la seva tesi doctoral havia 
treballat en la teoria de la formació dels preus del sòl a la ciutat capitalista, 
sorprèn el gir que adoptà després dels Jocs. Influït, d’una banda, pels planteja-
ments del seu delegat d’Urbanisme, Oriol Bohigas, i, de l’altra, pels resultats 
polítics de les actuacions olímpiques i de la Vila Olímpica (malgrat no incor-
porar cap projecte d’habitatges de protecció oficial i rebre del ministre Josep 
Borrell interessants avantatges fiscals per fer-la artificialment més avantatjosa), 
cau en la necessitat de continuar en la línia de nous esdeveniments monumen-
tals, quan semblaven esmortir-se els efectes positius i transcendentals de l’ope-
ració olímpica amb la important operació de l’obertura de la ciutat al mar. 
En aquell moment proposa una nova exposició universal per a la ciutat, quan 
era sabut que aquestes exposicions no tenen els mateixos retorns econòmics 
que uns jocs olímpics. En comprovar que la nova exposició era inviable per 
haver estat atorgada, improvisa i es treu de la màniga l’anomenat Fòrum de 
les Cultures. Un intent sense sortida, que pretenia institucionalitzar el debat 
dels moviments antisistema que havia tingut lloc feia poc a Salvador de Bahia. 

No s’entén que l’alcalde no n’aprengués després que Carlo de Benedetti, 
amb la inestimable ajuda d’un joveníssim Alain Minc, que tenia fàcil entrada 
sobre en Pasqual, li prengués la matrícula amb l’operació de l’Olivetti a Glòries i a 
Cerdanyola; o dels maldecaps que li havia donat aquell encantador de serpents que 
era G. Ware Travelstead quan cercava el finançament de l’Hotel de les Arts. Re-
cordeu només les dificultats per finançar el projecte de Bruce Graham, de l’oficina 
Skidmore, Owens and Merryl, per a aquell hotel, quan els japonesos de Sogo se’n 
van anar perquè no els sortien els números i tothom va haver de baixar la guàrdia 
per permetre que un casino s’establís dins de la ciutat i així salvar l’operació. 

Aquell mateix promotor americà, curt d’armilla, que, quan no li surten 
els números, li fa a l’alcalde el sorpasso, i amplia la intervenció amb l’il·lusori 
projecte de Norman Foster, des de Vallbona fins a la plaça de les Glòries, amb 
un riu artificial emplaçat sobre les vies del tren i irrigant unes torres d’oficines 
utòpiques construïdes al llarg de l’extens recorregut. Projectes per embolicar la 
situació sense que ningú sàpiga a hores d’ara qui va pagar els honoraris de Nor-
man and Partners, excepte que algun dia ho expliqui l’arquitecte Xavier Basiana. 

És una evolució que ha estat habitual en molts dels nostres polítics quan 
han governat. Apressats per la realitat, les seves velles teories autogestionàries 
rebenten sense substituir-les per altres avenirs ajustats al nou marc social. Són 
curioses les expressions que s’utilitzen per justificar els gripaus que la tossuda 
força dels fets els obliga a empassar-se. Consideren impossible actuar sobre les 
regles que regeixen la formació de la ciutat capitalista i arriben a abonar-la, 
malgrat els costos que això té per a la resta de la ciutat i per a la qualitat de 
vida dels ciutadans. S’ha perdut la creença en el planejament urbà com a mitjà 
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polític i públic per introduir millores en el conjunt de la comunitat. Unes mi-
llores que només podran ser-ho si es fan a través d’un procés global que valori 
totes les relacions territorials i que configuri el marc d’actuació dels diferents 
agents econòmics, supeditats en tot cas a l’interès general, i que valori els 
objectius on cal dirigir els esforços de la comunitat els pròxims anys.

Les coses passen com si els polítics no creguessin en les lleis urbanístiques 
que aproven, però mentre no les canviïn aquestes lleis són el marc que s’han 
donat. I és que quan han de portar-les a la pràctica no els convenen pel temps 
que prenen —la qual cosa contraria l’exigència d’obrar en el curt termini dels 
períodes electorals— i per les dificultats que té l’actuació urbanística de gran 
calat. No creuen en els plans que han d’incidir en els com i en els quan, i es 
queden, per això, amb els plans estratègics que només parlen d’uns genèrics què, 
sobre els quals és fàcil posar a tothom d’acord. Els problemes apareixen quan 
s’ha de tractar dels com! Això explica que no hi hagi hagut interès per revisar 
el Pla general metropolità vigent, que vaig acabar de redactar l’any 1972 i que 
ha estat el marc que va legitimar fins a l’any 2000 totes les actuacions sobre 
l’àmbit territorial de la Comissió d’Urbanisme de 1956 i la Carta Municipal de 
Barcelona de 1960. Una revisió que hauria de ser urgent, malgrat trobar-se el 
Pla físicament esgotat i vulnerat en alguns dels seus conceptes centrals, i amb 
algunes de les propostes que haurien d’haver-se portat a terme sense executar, 
la qual cosa explica que des d’aleshores hi hagi gent afectada sense indemnitzar.

Les condicions tecnològiques han canviat dràsticament des dels anys se-
tanta i el marc polític i legislatiu s’ha modificat, sortosament, de manera subs-
tantiva, però mentrestant ningú revisa el document i les lleis que obliguen a 
revisar-lo no es compleixen. No té sentit que es forci els magistrats a interpretar 
la llei més enllà del seu esperit, a partir d’una jurisprudència errònia sobre la 
naturalesa que les modificacions puntuals del Pla tenien a la Llei del sòl de 1975 
i en el decret legislatiu 1/1990 del Parlament de Catalunya. No vam canviar 
la Llei de 1956 per acabar un cop més permetent actuacions o canvis d’aprofi-
tament contraris a les previsions del planejament general. No demanàvem els 
canvis de les lleis urbanístiques com a coartada per donar-los la culpa de l’ur-
banisme que es feia o es fa. Essent important la llei, ho és més l’exercici efectiu 
d’un urbanisme presidit per una lògica pública, i això no depèn de la llei.

Un exemple fallit: grans operacions per a grans ciutats (1991)

La pèrdua de les alcaldies de Madrid i Sevilla per part del Partit Socialista 
Obrer Espanyol (PSOE) i d’una gran part dels municipis espanyols més im-
portants, va causar un gran trauma al president del govern. No s’explicaven 
per què s’havia capgirat el vot de les grans ciutats quan era el lloc on vivia la 

majoria de la gent treballadora, mentre que al camp, base del vot conservador, 
era on es votava socialista. A Madrid, José M. Álvarez del Manzano havia 
desplaçat Juan Barranco, el 1991, mentre que Alejandro Rojas Marcos, amb 
l’ajuda de Soledad Becerril, desplaçava Manuel del Valle de l’alcaldia socialista 
de Sevilla, i això passava, a més, un any abans de la inauguració de l’Expo de 
Sevilla. Un suport que el 1995 el Partit Andalusista va tornar al Partit Popu-
lar, fent alcaldessa de la ciutat Soledad Becerril.

La pregunta que es feien era: per què Barcelona n’era una excepció? 
La resposta que es donaven era que les transformacions urbanes fetes a l’en-
torn dels Jocs Olímpics explicaven el manteniment de l’alcaldia i, per tant, 
suposaven que per recuperar el poder a les altres grans ciutats havien de fer 
quelcom semblant al que havien fet a Barcelona. La persona clau per portar 
a terme aquest objectiu seria Josep Borrell Fontelles, a qui l’any 1991 li do-
naren el Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, amb la 
finalitat de portar a terme els projectes d’Estat per a les grans ciutats. La base 
conceptual sobre la qual es desenvoluparien aquests grans projectes l’encar-
regaren a l’antic conseller de la Comunitat de Madrid, l’arquitecte Eduardo 
Mangada Samaín. 

En el cas de Barcelona era evident l’èxit de les transformacions urbanes 
amb motiu dels Jocs, però no ho eren tot. Sense les prèvies transformacions 
socials en equipaments, parcs i habitatge públic derivades del Pla General i 
executades abans dels Jocs, durant la Transició, ni s’haurien pogut fer els Jocs, 
ni el votant beneficiat per aquelles transformacions s’hauria mantingut fidel al 
Partit Socialista si només li haguessin venut els fastos dels Jocs. D’altra banda, 
en les anàlisis dels resultats ningú tenia en compte el vot andalusista de la 
immigració, fidel al Partit Socialista per raons d’identitat. 

Explico això perquè després de la reunificació de Berlín es van plantejar 
la realització d’uns Jocs Olímpics i, donades les condicions de pobresa i males-
tar del land de Brandenburg, van comprendre que havien de resoldre abans 
molts altres problemes perquè la població acceptés tornar a fer una olimpíada 
a la ciutat. Unes pors semblants van tenir a Londres quan els organitzadors em 
van entrevistar a la Direcció General d’Urbanisme per preguntar-me sobre les 
obres que havia fet pels Jocs Olímpics amb l’Institut Català del Sòl. S’estra-
nyaven de com la gent havia acceptat dedicar tants recursos a dotacions que 
no els beneficiaven d’una manera directa.

A partir de 1992 assistirem al que l’Estat havia anunciat: les grans ope-
racions urbanístiques de caràcter singular, de gran escala i amb pretès prestigi. 
Aquestes actuacions havien de respondre a les noves demandes de la societat, 
tant en els seus aspectes productius com culturals i institucionals i, sobretot, 
a la situació de concurrència que es donava entre ciutats. Les quatre actuaci-
ons clau d’aquest programa eren: Campamento a Madrid, l’operació delta del 
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Llobregat a Barcelona, la ria a Bilbao i la transformació del recinte de l’illa de 
la Cartuja de Sevilla en un parc tecnològic, a partir de les construccions de 
l’Expo. A València, després de la falla (en el doble sentit del terme) que havien 
muntat amb l’operació del llit vell del riu Túria que incloïa els projectes de 
Santiago Calatrava per al Palau de les Arts i la Ciutat de les Arts i de les Cièn-
cies, entenien que ja no calia fer-hi res més. Ja amb el Partit Popular al poder 
vam veure que a València no en tenien prou i encara farien altres actuacions 
que tots hem vist com han acabat.

La hipòtesi de sortida era que l’Estat executaria unes actuacions urba-
nístiques singulars que oferirien el millor suport urbà per atreure les millors 
activitats orientades a la producció de béns i serveis, tant públics com pri-
vats. Amb una visió d’urbanisme al servei de la societat, que sempre sostingué 
l’Eduardo Mangada, als nous projectes els afegia l’exigència de millorar i re-
qualificar el conjunt de la ciutat i del territori on s’emplacessin. Havien de ser 
unes actuacions amb una doble funció: d’oferta envers l’exterior i, al mateix 
temps, de requalificació urbana interior. Ambdues finalitats inseparables per 
assegurar la seva viabilitat i la seva acceptació política i social.

Aquelles actuacions es valoraven conceptualment com un salt respecte 
de les tècniques del planejament urbà convencional. Sense negar la necessitat 
del Pla per a l’aplicació de la norma, calia seleccionar uns «trossos de ciutat», 
als quals es conferiria aquesta funció estructuradora i singular que exigiria un 
disseny diferenciat i alhora una gestió també singular. Fins aquí, res a dir. La 
proposta recordava curiosament el paper amb què vam concebre els anome-
nats «centres direccionals» al Pla general metropolità de 1976 per qualificar 
la perifèria de l’àrea metropolitana de Barcelona. El treball que Mangada feu 
per al ministre avaluà els problemes que podrien sorgir quan unes actuacions 
del tipus exposat es pretenguessin portar a terme:

— Col·lisió amb els interessos locals i generació de tensions o de rebuig 
social i polític.

— Que les actuacions pretenguessin un impacte tan gran que les fes 
difícils d’assimilar en l’àmbit local.

— Les dificultats d’incorporar aquestes actuacions en el si dels plans 
urbanístics vigents. L’actuació guanyaria legitimitat si s’aconseguia inscriure-la 
en el Pla, com a model d’una part de la futura ciutat abans que s’entengués 
com un quist molest.

— Si l’escala de l’actuació trepitjava diversos municipis o envaïa com-
petències autonòmiques, l’actuació demanaria desenvolupar un «disseny insti-
tucional». Una conjunció difícil per les diferències polítiques entre els diferents 
organismes i la diferent consideració que cadascun dels organismes té del que 
considera que és prioritari. Això el portà a definir, per a aquestes actuacions 
singulars, la necessitat d’un «Contracte d’Estat» que donés suport a la bondat de 

l’operació i a la creació d’uns nous organismes que, a més d’eficaços, comptessin 
amb la participació dels diferents agents públics de manera concertada. 

El caràcter dominant d’aquestes actuacions requeria que es configuressin 
en «pol de prestigi» que identifiqués la reestructuració de tot un territori i que 
actuessin com a focus d’atracció i marca publicitària de les ciutats en la seva 
competència global. La dimensió gran no tenia res a veure amb la seva escala, 
extensió i intensitat, sinó especialment amb la seva singularitat i complexitat. 
Mangada acabava formulant la necessitat de creació d’una Comissió Delegada 
del govern per a les grans ciutats. La justificació: transmetre a l’opinió pública i 
al conjunt dels governs territorials la voluntat d’assumir el desenvolupament de 
les grans ciutats com una «qüestió d’Estat». La finalitat d’aquesta Comissió seria 
fixar l’ordre de les diferents «oportunitats» i avaluar-ne el seguiment i els resultats. 

El fracàs de la proposta en el cas de Barcelona

No ens allarguem més. El fet és que, a excepció del pla per a la ria de Bilbao 
de l’arquitecte —i company meu— Eduardo Leira, la resta de projectes foren 
un fracàs. La proposta de nova actuació de l’Estat a Barcelona, la del delta del 
Llobregat, on l’Estat controlava el Consorci de la Zona Franca, l’aeroport amb 
la seva zona logística i el port, i que incloïa el desviament del riu i el projecte 
del tren d’alta velocitat, no arribà a presentar-se com a projecte conjunt ni 
desencadenà un programa d’obres. Les pedres a la sabata que expliquen que 
l’actuació no es portés a terme foren, d’una banda, l’imbatible alcalde del Prat, 
amb les seves negatives a qualsevol d’aquelles propostes, i, de l’altra, Josep An-
toni Acebillo amb la seva Barcelona Regional, que proposava un aeroport amb 
separació entre pistes de només 650 m per quedar bé amb Lluís Tejedor, per 
preservar els ocells del delta (que la IATA, per raons de seguretat, no adme-
tia perquè feia impossible aterratges i enlairaments simultanis en condicions 
meteorològiques crítiques, i que, a més, impedia l’emplaçament de la nova 
terminal entre pistes), i que mai va defensar el pas del tren de gran velocitat 
per l’aeroport per la seva dèria de construir un túnel per Montjuïc per fer anar 
a parar el tren de gran velocitat (TGV) a l’estació de França. Suposo que per 
donar sentit a la restauració de l’estació que havia fet Mercè Sala quan fou la 
presidenta de Renfe i a la qual ningú sabia com tornar-li l’operativitat. 

Mentrestant, el ministeri de Josep Borrell no tenia cap interès a unir 
Madrid amb Barcelona en alta velocitat. Cal recordar que la millora ferrovià-
ria que licità entre Sigüenza i Calatayud per salvar la serralada Ibèrica anava, 
com el seu nom indica, en ample ibèric. L’invent de la travessa adaptable a 
diferents amples de via que se’ns venia i que s’emprà en certs trams de la línia 
convencional de Castelló a València, era una incògnita si funcionaria quan es 
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Línies de tramvies i ferrocarrils en el Pla Jaussely, 1904. AHCB



35Algunes històries mai revelades

passés del tren convencional al de gran velocitat. Un fet que no s’arreglà fins 
que, amb el Partit Popular sense majoria parlamentària i necessitat del Pacte 
del Majestic, Albert Vilalta fou nomenat president de l’Adif (Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries) i aquest donà el tomb al projecte per dedicar-lo 
a una velocitat alta real amb amplada de via europeu. Una altra qüestió fou la 
baixa prioritat que es va voler donar a les inversions del tram, per la preferència 
del de Valladolid, i encara menys a la connexió amb Europa per França.

El més greu és que Maragall, veient el fracàs del pla del Delta, a part del 
fet que les coses es proposaven fora del seu terme municipal, imbuït sorpre-
nentment de l’errònia teoria del creixement de les ciutats per esdeveniments 
arquitectònics singulars, es treu de la màniga el seu Fòrum Universal de les 
Cultures que Joan Clos heretarà el 2004. L’invent d’institucionalitzar el debat 
dels antisistemes del món explicarà que no se li apuntés al projecte cap institu-
ció governamental internacional, ni d’índole religiosa ni cap ONG. Tots van 
venir per rigorosa invitació i cobrant la seva cotització. El més crític va ser que 
a Barcelona ningú va comprendre la necessitat de l’operació urbanística que 
encobria. Amb l’afegit de la insentatesa del pla de fer-lo sobre una depuradora 
acabada de construir, aquella que havíem hagut de traslladar des del Bogatell 
per construir sobre seu la Vila Olímpica, i amb la projecció d’un nou port 
esportiu per posar el zoo marítim sobre uns terrenys guanyats al mar i evitar, 
a través de la delimitació d’un nou àmbit portuari, l’aplicació de la Llei de 
costes que prohibeix la privatització dels fronts de costa guanyats al mar. Tot 
just al cap de vuit anys d’haver construït la nova planta depuradora d’aigües 
residuals de les conques del Bogatell, la riera d’Horta i el Maresme, piconàvem 
aquella planta per traslladar-la a sota del Fòrum, amb un elevat cost per a la 
Generalitat i la Comunitat Europea, que la pagaren i subvencionaren amb 
càrrec a les partides de medi ambient, tot demanant, a més, que els bacteris 
aeròbics de la nova depuradora s’esforcessin a treballar a les fosques i sense 
l’ajut de l’aire i del sol que necessiten per fer-ho.

La tesi que contraposo és la següent: només els plans generals urbanístics 
(ara, per desorientar, en diuen Plans d’Ordenació Urbanística Municipal) que 
han reeixit han estat la causa de profundes transformacions de la ciutat i del 
territori. Plans redactats englobant el conjunt del sistema urbà i, per tant, amb 
independència dels termes municipals que hagueren d’incloure. I d’aquests no 
n’hem tingut d’altres que: 1) el pla d’Ildefons Cerdà de 1859; 2) el pla d’enlla-
ços de Romeu i Porcel de 1917, redactat a partir de les iniciatives de Cambó, 
per traslladar a pla la proposta Romulus de Lleó Jaussely; i 3) el pla que, sota 
l’aixopluc d’Albert Serratosa com a impulsor i protector, vaig redactar entre el 
desembre de 1969 i el maig de 1972 i que va veure la llum sobtadament l’abril 
del 1974, tot just després de la Revolució dels Clavells, i es va aprovar definiti-
vament dos anys més tard, el juliol de 1976. 

Els tres plans generals que ha tingut Barcelona

Com acabem d’enunciar, en la història recent de Barcelona només hi ha hagut 
dos documents de naturalesa semblant a la del Pla general metropolità de 1976 
i que s’hagin executat en les seves determinacions claus: el pla Cerdà de 1859 i 
els efectes del pla Jaussely, concretat a través del pla d’enllaços de Romeu 
i Porcel de 1917 i complementat per les ordenances municipals de 1922. 

Uns plans que, representats sobre un plànol topogràfic aixecat a pro-
pòsit, fixen un traçat regulador amidable i s’acompanyen d’unes normes o 
ordenances que regulen la voluntat d’alterar com es feia la ciutat. Uns docu-
ments que, un cop aprovats i posats a la pràctica, comporten que la ciutat 
passi a construir-se d’una manera substantivament diferent. Aquells plans ho 
van aconseguir perquè, juntament amb els plànols de projecte, van incidir de 
ple en la qüestió dels codis normatius per a la seva gestió ulterior, per delimitar 
les condicions d’edificació i d’aprofitament de les finques, per indicar com els 
diferents usos s’havien d’establir dins de la ciutat. Però sobretot foren reeixits 
gràcies a unes condicions polítiques i socials que els exigiren, encara que les 
seves determinacions ho fossin inicialment a contracor de l’establishment de 
l’època.

Els tres documents foren heroics per les voluntats que hagueren de vèn-
cer i les resistències que sofriren, i els tres van ser redactats en moments polítics 
turbulents però clau en l’avenir de la ciutat. El primer, entre múltiples episodis 
de confrontació amb el poder central i els propietaris, respectivament, per les 
qüestions de l’enderroc de les muralles i la Ciutadella i pel canvi d’estàndards 
en el percentatge d’espais que havien de ser públics. L’àmbit adoptat era tot 
l’espai del pla de Barcelona que fos posssible lliurar d’inundacions i va ser 
redactat al marge dels límits dels termes municipals que el trossejaven (cal re-
cordar que on ara s’aixeca la Pedrera era dins el terme del municipi de Gràcia). 
L’àmbit de «la ciutat sense límits» el delimitarien els ramblers o col·lectors de 
les rieres que, descendent de l’amfiteatre que configura la serra de Collserola 
sobre la ciutat —des de Sant Pere Màrtir fins a la Torre del Baró, a la Trinitat, 
permetien detreure les aigües de dins del pla i desguassar-les a mar sense caure 
sobre el centre. Les de ponent, a la riera de Magòria, sortint a l’altre cantó 
de Montjuïc, i les de llevant, a la riera d’Horta, deixant eixut i fora de perill 
d’inundacions el pla que havia arribat completament buit d’edificació gràcies 
a la servitud non aedificandi del tret dels canons.

Fer caure el dogal que impedia que la ciutat fos el que volia ser, al crit 
de «Fem caure les muralles!» («¡Abajo las murallas!»), no havia estat gens fàcil, 
ja que afectava el control de la ciutat insurrecta, en el moment just que aquella 



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI36

mostrava senyals d’asfíxia del seu desenvolupament industrial, higiènic i sani-
tari. La desamortització de 1835 havia acabat d’agreujar la situació quan els 
solars dels convents s’ocuparen amb edificis i indústries. La ciutat emmuralla-
da impossibilitava incorporar els canvis d’escala que la màquina de vapor amb 
la seva potència i major radi d’acció estava traslladant sobre el territori.

El 1848, quan el tren de Mataró arriba a Barcelona, es visualitza el 
canvi d’escala que sofreix la ciutat. A cada arribada del tren, amb gent en-
trant a la ciutat pel portal de Mar amb els seus fardells i baguls, per entremig 
dels carros de tracció animal, es constatava que els carrers havien quedat molt 
estrets. Com a membre de la Milícia Nacional, Cerdà s’implica en la gestió 
de la vaga general de 1854 i recull en un treball les condicions socials de la 
classe treballadora a Barcelona, posant de relleu la gravetat de la situació. 
Després de l’etapa del Bienni Progressista a Espanya se’n va a París, on veu 
la reforma de Haussmann i es dedica a mesurar les noves voreres, els nous 
paviments, etc.

El segon pla es va redactar amb la voluntat d’aconseguir la necessària 
cohesió i integració física amb els antics termes municipals de Gràcia, Sant 
Martí de Provençals, Sant Andreu de Palomar, Sant Gervasi, Sants i les Corts 
de Sarrià, que havien estat annexionats el 1897 al municipi de Barcelona, més 
Horta i Sarrià, agregats posteriorment. Mal moment per concretar i aprovar 
com calia tirar endavant el projecte que havia estat premiat en el concurs 
d’urbanisme organitzat el 1903 per l’Ajuntament de Barcelona, que el 1905 va 
declarar guanyadora la proposta de Léon Jaussely per ordenar el nou territori. 

El trasbals que comportava el clima de crisi social continuada, amb 
episodis com la Setmana Tràgica, n’ajornava la concreció i implementació.

L’annexió dels pobles del pla s’aconsegueix finalment el 1897 per la 
necessitat que té l’Estat de recaptar impostos per sostenir la guerra a Cuba; 
necessitat que va matenir-se després, per pal·liar l’impacte econòmic de la pèr-
dua dels ingressos colonials a partir de 1898. L’any següent, enmig dels intents 
regeneracionistes que van seguir a la desaparició de les colònies d’ultramar, 
fou cridat a ser ministre Manuel Duran i Bas, antic secretari de l’Ajuntament 
de Barcelona, per bé que aviat va dimitir per desacord amb el govern. El 
1904, aprofitant la primera visita a la ciutat del jove rei Alfons XIII, Cambó, 
aleshores regidor de l’Ajuntament de Barcelona, li demanà l’automomia mu-
nicipal i la de Catalunya. Per aquells mateixos anys, Barcelona reclamava la 
concessió d’un port franc per afavorir les exportacions, i d’entre les propostes 
provinents del projecte urbanístic de Jaussely, Cambó insistia alhora en els 
parcs de Montjuïc, Sant Pere Màrtir i les deveses del Besòs. 

El pla es tramità en senyal d’imperi de la ciutat sobre els nous territo-
ris. El que va quedar del pla de Jaussely, guanyador del concurs, va haver d’es-
perar a convertir-se parcialment en documents operatius fins al pla d’enllaços 

de Romeu i Porcel de 1917. El seu objectiu principal era resoldre la sutura de 
l’àmbit del pla Cerdà amb els terrenys i els nuclis dels termes dels municipis 
annexats a la ciutat. Cal tenir present que, en el moment de la seva agregació 
a Barcelona el 1897, la vila de Gràcia passava dels seixanta mil habitants, i en 
la part per dessota de la Travessera que estava inclosa dins del pla Cerdà, ha-
vien fet el que havien volgut. Urbanitzaven sense seguir la trama de cent per 
cent metres del pla Cerdà, com els carrerons que ens han arribat a l’entorn de 
la plaça Raspall fins al carrer de Bailèn. 

El tercer pla, el de 1976, tenia la voluntat d’enderrocar unes altres 
muralles que feien impossible el desenvolupament ordenat de la ciutat i que 
només reforçaven el cercle viciós establert per l’especulació. D’una banda, 
la manca d’infraestructures generals que limitava l’abast del que podia ser 
ciutat, acotada per la pròpia barrera física de la serra de Collserola i el mar, i 
de l’altra, la muralla que generava la perifèria suburbana sorgida des de 1960, 
formada pels barris sense estructura i sense serveis creats per acollir la forta 
immigració arribada a la ciutat i els nuclis urbans de la primera corona me-
tropolitana. Un suburbi d’igual extensió que la ciutat històrica heretada, que 
alhora es trobava en procés de descomposició pels processos de transformació 
urbana de naturalesa abusiva que s’hi permetien. Una muralla que s’havia de 
«suprimir» a través de la requalificació. 

Dos plans no arribaren a ser mai operatius. L’anomenat pla Macià, com 
més endavant relatarem, per la desfeta del règim polític republicà. Si s’hagués 
aprovat i hagués tingut temps per desenvolupar-se hauríem vist com la ciutat 
s’hauria articulat, però només va quedar en aportacions conceptuals. I el Pla 
comarcal de 1953, que poc va influir per la manca de voluntat d’aplicar-lo i 
el desajust que de seguida es manifestà entre la situació autàrquica sobre la 
qual s’havia sustentat la seva ordenació i la desbocada realitat ocasionada per 
la immigració massiva que es va donar quan s’aprovà el pla d’estabilització 
econòmica el 1959. Aquest pla i els efectes induïts per l’obertura a l’exterior de 
l’economia expulsaren la gent dels seus llocs d’origen i feren insostenibles les 
regions amb una economia de subsistència.

És cert que entre aquells plans hi van haver bones ordenances d’edifi-
cació. Les millors, de molt, van ser les de 1889, el gran codi d’urbanitat de 
Duran i Bas, i les esmentades de 1922, en aquest cas incloent el primer plànol 
de la ciutat de zones segons els usos permesos. Però les ordenances soles no les 
podem entendre com a plans, ja que no incorporen cap traçat regulador ni 
cap objectiu transcendent per a l’estructura de la ciutat. No introdueixen cap 
canvi a la forma de la ciutat. En un cas permeteren que prengués velocitat de 
creuer la segona transformació del pla Cerdà i, en l’altre, el sotmetiment ur-
banístic dels territoris dels antics municipis del Pla, que fins a les agregacions 
havien fet el que volien. 
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En l’actual moment d’ad-hoc planning (planificació ad hoc) el més greu 
és que no es creu en la necessitat dels plans generals malgrat l’obligació que la 
llei imposa d’haver-los de fer per assegurar que les propostes de futur sobre la 
ciutat es decideixin amb transparència. Qualsevol canvi urbà s’ha de supeditar 
i ha d’estar valorat en el planejament general elaborat per un termini temporal 
d’almenys dotze anys i proposat amb una visió de conjunt de la comunitat. 
Ha de fixar els aspectes que determinen l’interès general de la població en el 
termini de la seva vigència. Es tracta d’un interès general, històric i concret, i 
ha d’ordenar les prioritats dels programes d’actuació tant públics com privats, 
a partir dels objectius delimitats i dels recursos financers dels que es pot dis-
posar. La incredulitat que s’ha establert envers la necessitat de fer-ho d’aquesta 
manera sorprèn, si considerem que s’hi va arribar quan l’esquerra que da-
vant de la ciutadania s’autoanomenava «de debò i de progrés» governava les 
principals administracions locals, el govern de la Generalitat i l’administració 
central. L’any 2000 fou especialment crític, per l’aprovació de la desregulació 
del sòl (reial decret 4/2000, de 23 de juny) perseguida pel Partit Popular (sota 
la presidència de José M. Aznar i essent ministre Álvarez-Cascos), mesura que 
abonà en la mateixa direcció la Llei del sòl de 2007 sota el govern de José Luis 
Rodríguez Zapatero (Llei 8/2007, de 28 de maig). 
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El Pla comarcal de 1953

Dels plans de Regiones Devastadas al nou planejament urbà

Al gener de 1938 el govern de Burgos va crear el Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas y Reparaciones per dirigir la reconstrucció d’habitatges, monu-
ments i infraestructures malmesos per la Guerra Civil. L’únic urbanisme que 
es podia fer aleshores era el que feia aquell organisme, que a partir de l’agost 
de 1939 va passar a dependre del Ministerio de la Gobernación. Cap àmbit 
de Catalunya es va considerar que presentava una destrucció de més del 75%. 
Així doncs, no van ser objecte d’una atenció especial, i això explica que aquí 
les actuacions fossin puntuals i molts cops dirigides a petits conjunts d’habi-
tatges i a la reconstrucció d’esglésies. 

La manca de materials de construcció i de diners, i el règim d’autarquia 
que es va implantar, perquè Espanya es va posar d’esquena als països estran-
gers, unit a la gran guerra europea que tot seguit va esclatar acabada la d’aquí, 
expliquen la grisor urbana del període de les restriccions, el racionament i 
l’estraperlo. A partir de 1949 va incrementar-se l’emigració cap a les ciutats, 
especialment a Madrid i Barcelona, que en el cas de Madrid plantejaria de 
seguida la necessitat d’actuar per evitar que es desestabilitzés la capital, amb 
els efectes consegüents de tensions polítiques en un moment en què el país no 
estava per a cap mena d’alegria.

Però la necessitat de constituir un Ministerio de la Vivenda no apa-
reixerà fins al febrer de 1957, després, fins i tot, de la creació de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 1953. Aquell ministeri es va formar a partir de 
l’agrupació de les direccions generals de Regiones Devastadas, d’Arquitectura i 
Vivenda i de l’Instituto Nacional de la Vivienda que havia nascut enquadrat en 
el Ministeri del Treball i que havia dirigit González-Bueno, encara que en els 
primers temps sota el nom de Ministerio de Acción y Organización Sindical. 

Els dos personatges clau per explicar aquell moment són l’esmentat 
enginyer de camins Pedro González-Bueno Boscos, el del Fuero de los Tra-
bajadores, l’Instituto Nacional de la Vivienda, el subsidi familiar i molts al-
tres invents «socials» d’aquell moment; i, d’altra banda, Pedro Muguruza, 
l’arquitecte de l’estació de França de Barcelona (1924-1929) i arquitecte de 
capçalera del general Franco, que fou membre del seu Estat Major, primer 
director general d’Arquitectura i arquitecte del mausoleu de José Antonio i 
Franco a Cuelgamuros, el Valle de los Caídos. Ambdós representaren dues vi-
sions socials diferents que es traduïren en dos plantejaments diferents de com 
resoldre el problema urbanístic. En el cas de González-Bueno, un enfocament 

de caràcter pragmàtic: «nuevos poblados» envoltats per anelles d’espais lliures 
d’edificació que els protegien, per establir els immigrats a Madrid; i en l’al-
tre cas, de Muguruza, de naturalesa utòpica: casalinhos com havia venut uns 
anys abans Salazar a Portugal per resoldre el problema de l’habitatge a través 
de construir hogares («... la casa, centre d’expansió de l’esperit, el marc que 
enquadra la família com a forma superior a l’individu, i altar de les nostres 
tradicions...») en comptes de la tendència de l’arquitectura moderna d’afrontar 
el problema de com abastar amb recursos financers limitats el nombre més alt 
de famílies (el debat de l’època de l’existenzminimum). És aquesta lògica la que 
explicarà la fundació de l’Obra Sindical del Hogar, d’un hogar per a tothom, 
tant si el podien pagar com si no. 

Aquestes línies corresponen a dues tensions que venien de més lluny, les 
tensions entre falangistes i tradicionalistes, i les d’aquests darrers amb monàr-
quics i l’Església del nacionalcatolicisme d’aquell moment. Un debat delicat 
que es produí a la rereguarda de la Guerra Civil i que s’acabaria de cop, manu 
militari, un 20 d’abril de 1937, amb la integració forçosa d’uns i altres en la 
FET i de las JONS. Una tensió que desencadenaria, al seu torn, noves tensions 
dins de Falange, la més coneguda de les quals, la de Dioniso Ridruejo amb 
Serrano Suñer, que s’acabaria sense donar la raó a cap dels dos, amb la imposi-
ció de José Luis Arrese en la direcció del partit únic. Arrese era arquitecte. Per 
premiar-li els serveis prestats, als anys cinquanta rebé l’encàrrec de crear el nou 
Ministerio de la Vivienda, del qual fou el primer ministre nomenat. 

Segurament aquest fet explica per què els bascos que provenien de Fa-
lange o es van acostar a Falange van ser els més ben posicionats, per raó 
de les arrels del carlisme històric amb el tradicionalisme espanyol, per ges-
tionar aquest conflicte i de retruc perquè van passar a controlar l’habitatge 
i l’urbanisme del nou règim. Això explica el paper que van tenir els Valdés 
Larrañaga, Muguruza, Arrese, Bidagor, i ja després, a les acaballes del règim, 
Larrodera i altres, en els llocs clau de l’urbanisme i l’habitatge públic. Darrere 
de tot això cal veure-hi també les vinculacions que s’establiren amb la banca 
i les constructores basques, que esdevindrien troncals en el finançament del 
nou Estat: Bilbao, Urquijo, Vizcaya, Guipuzcoano i Banesto presidides pels 
Aguirre, Garnica, Urquijo, Oriol i Ybarra, entre altres, i l’aparició d’Agroman, 
Huarte, etcètera.

Els plans d’urbanisme del nou règim. Madrid, avantsala del pla  
de Barcelona

La ciutat del Movimiento estava en contra de les barriades obreres aïllades, 
que traslladaven a l’arquitectura la segregació de la societat en classes, ja que el 
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règim volia que la lluita de classes no es donés i proclamava que «tots els que 
cooperen en la producció conformen una totalitat orgànica».

Per evitar que els barris afavorissin les opcions obreres radicals, calia 
impedir els barris segregats per classes socials. El mal el causava, segons ells, 
la zonificació urbanística emprada en alguns plans, ja que era el motiu de la 
traducció material de la lluita de classes socialista a la ciutat i, per tant, un 
dels grans mals socials que calia desterrar.

El Plan Nacional de Ordenación de Madrid (1946), redactat pels ser-
veis tècnics de Falange que dirigia Muguruza, serà l’experiència pràctica des 
de la qual s’intentarà imposar la visió de com havia de ser el nou estat naci-
onalsindicalista, aquell que ho acabava tot amb l’expressió «...que aspira a 
l’ambició de l’Imperi, la missió transcendent d’Espanya». No és d’estranyar 
que «Madrid, capital imperial» fos el títol del capítol cinquè d’aquest primer 

text teòric sobre arquitectura i urbanisme del nou règim i que, per tant, en 
aquest estat de coses, El Escorial fos el model del nou art arquitectònic històri-
coespanyol que s’havia d’aplicar a la nova arquitectura i del qual tantes bones 
mostres trobem en la geografia barcelonina d’aquell temps, construïda això 
sí, amb pedra artificial però culminada amb sublims pinacles desafiant el cel.

Pedro Bidagor va ser l’home al qual Muguruza encarregà el pla general 
d’ordenació urbana de Madrid. Bidagor va tenir l’habilitat de, sense entrar 
en contradicció amb Muguruza, segurament per raons de tipus personal, 
tenir clar que els criteris que calia aplicar havien de ser els de González-Bu-
eno, que s’acabarien imposant per realisme i per l’estat de l’economia. Cal 
assenyalar que, a més, Pedro Bidagor s’havia mantingut, curiosament, tot el 
temps de la guerra en el Madrid republicà i ja tenia fetes feines d’ordenació 
sobre Madrid. El pla que comprèn Madrid i 28 municipis de l’entorn l’acabà 
el 1941, però la Llei de bases que l’imposava no veuria la llum fins al març 
de 1946. 

En el temps que va transcórrer hi va haver tensions entre els dos grups, 
el falangista i el conservador, representat aquest darrer per l’alcalde de Ma-
drid Alberto Alcocer, que presentava l’alternativa redactada per l’enginyer José 
Paz Maroto. Barris suburbials i ciutats satèl·lits (l’únic exemple a casa nostra 
d’aquesta manera de fer fou Sant Ildefons a Cornellà, del grup Construcciones 
Españolas de la família Figueras) havien d’anar separats per anelles verdes que 
havien d’evitar el creixement en taca d’oli. Com assenyalà cap a 1999 Fernan-
do de Terán, el sistema d’anelles verdes per als nuclis satèl·lits mantenia una 
segregació de la classe treballadora, a l’hora que els emplaçava a una certa dis-
tància del centre i en un entorn semirural. Al pla hi havia tres tipus de nuclis: 
«Poblados», al servei de sectors industrials o militars; «Poblados de albergue 
de población obrera»; i ciutats jardí residencials. El primer que s’executà va 
ser el de Cerro de Palomeras, inspirat directament per Muguruza. Aquest 
arquitecte, que no estava d’acord amb aquesta divisió en classes, no va dubtar 
de criticar el pla de Bidagor. Sembla com si Bidagor s’hagués aproximat a 
la posició de Moreno Torres, cap de Regiones Devastadas i que després de 
culpar els suburbis de la «revolució comunista», va ser nomenat en el moment 
de l’aprovació del pla d’ordenació, el 1946, alcalde de Madrid. Mentrestant, 
el corrent conservador anava apressat per aconseguir revertir la congelació de 
lloguers que havia decretat el Generalísimo per afavorir les classes treballado-
res. Consideravem que seria l’única manera d’atreure capitals a la construcció, 
necessaris per finançar l’alt volum d’habitatges que calia construir per fer 
front a la demanda i que pel decenni 1944-1954 s’havien quantificat en un 
milió quatre-cents mil.La segregació social a la ciutat de Barcelona preocupava per motius polítics. Oficina d’Estudis 

del Pla d’Ordenació de Barcelona del 1953
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El Pla comarcal de Barcelona de 1953: el pla Soteras.  
La Comisión Superior de Ordenación Provincial de 1945

La lògica de l’estructura comarcal del Pla de 1953 per a Barcelona prové de 
l’ideal de la Falange d’organitzar l’estat sota una nova divisió territorial en 
base a comarques naturals, de naturalesa geogràfica, en comptes de la vigent 
divisió «antinatural i font de desordres de les 50 províncies».

La preocupació del Madrid d’aquell moment fou impedir la formació 
de la Gross Barcelona que havien enarborat els intel·lectuals de la Lliga i que 
després va fer seva la Generalitat republicana amb el pla Macià. La idea de la 
Gross Barcelona havia articulat la societat barcelonina i va ser clau en la forma-
ció d’un bloc urbà inicialment dirigit per la burgesia industrial. Després, del 
1931 al 1936, aquell ideal seria pres pels treballadors urbans amb instruments 
diferents, com els de la pretesa nova economia urbana que demanava Josep 
Lluís Sert, que, en mans de la CNT, es traslladà a la municipalització de la 
propietat urbana (11 de juny de 1937).

Els debats en el pla Macià havien estat els temes de la renovació urbana 
del districte cinquè, l’anomenat Barri Xino, l’assentament dels immigrants, la 
crítica a la Llei de cases barates de 1911 i la necessitat d’un plantejament de 
soca-rel del tema de l’habitatge de les classes populars, la coordinació de les 
línies de transport, l’organització del lleure de masses, o la nova localització 
de les activitats productives i terciàries començant per la de l’emplaçament 
del mateix Ajuntament de Barcelona, en un moment en què «Barcelona està a 
punt d’esdevenir capital d’un estat autònom». (GATCPAC 1932, exposició al 
soterrani de la plaça de Catalunya).

En aquest sentit el pròleg del nou Pla comarcal de 1953 era tota una 
declaració d’intencions contra les pretensions del pla Macià i les idees del 
GATCPAC:

PRÓLOGO
El desorden urbanístico creado por la diversidad y contraposición de usos, la necesidad 
de establecer unos sistemas orgánicos de comunicaciones dentro de la ciudad y en su 
zona circundante, la conservación de las zonas agrícolas de interés, la defensa de 
los parques forestales, la protección al paisaje y a las zonas o edificios de interés 
artístico, arqueológico o histórico, y las previsiones de crecimiento y desarrollo, hacen 
necesario el estudio de un Plan Comarcal que comprenda a Barcelona capital y las 
poblaciones de su guirnalda que con ella viven y se desarrollan.
En el Plan se estudian los límites del crecimiento urbano en una forma nuclear, 
evitando la extensión ilimitada de la metrópoli y la absorción por la misma de las 
poblaciones satélites que, por el contrario, deberán desarrollarse como núcleos 
independientes con su carácter propio.

Se tiende, dentro y fuera de la capital, a separar los núcleos urbanos formados por 
la agrupación de barrios delimitados, de acuerdo con su estructura y características 
y desarrollados a la escala humana y donde los centros cívicos representativos, 
culturales y comerciales, recobren su importancia y pérdida de fisonomía.
Concebimos el futuro de la gran ciudad como racimo de comunidades organizadas 
con una base social cristiana ligadas al tronco formado por la zona rectora y al amparo 
de la espléndida vegetación del macizo del Tibidabo que cual gigantesca parra protege 
al nuclear racimo de poblaciones y barrios que se extienden a su alrededor.

la ponencia técnica de la comisión superior de ordenación provincial

Per tant, el futur pla d’ordenació urbana pretenia ensorrar les idees que 
hi havia en la memòria del pla Macià, —encara que aquest mai va rebre la 
sanció política—, i d’alguna manera, traslladar a Barcelona les idees urba-
nístiques que, com hem vist, animaven el nou règim del Generalísimo. La 
Carta d’Atenes, a partir de la qual s’estructurava el pla Macià en zones de 
centre cívic, producció, habitació, repòs i circulació, havia entrat en crisi total. 
Però, en el cas de Barcelona, qui s’escollí dins de la Comissió d’Ordenació 
Provincial que dirigia Manuel Baldrich per redactar el nou pla va ser Josep 
Soteras Mauri, en aquell moment cap del Servei d’Extensió i Reforma de 
l’Ajuntament de Barcelona. Soteras, que avia acabat la carrera el 1930, havia 
estat un jove arquitecte atret per les idees del GATCPAC, al qual s’apuntà, fet 
que explicaria que el pla que va redactar, encara que reculli les idees oficials —
especialment la potenciació de cadascun dels nuclis del territori separant-los 
els uns dels altres per zones lliures i fonent cada nucli, degradant-lo en la seva 
densitat a mesura que hom s’allunyava en totes direccions del seu centre— 
inclouria alguns aspectes d’aquell nonat pla republicà. No va tenir necessitat 
de preveure ni nous «poblados» ni noves barriades perquè no operava en el 
páramo de l’altiplà i perquè disposava d’un conjunt de municipis amb més o 
menys base industrial i suportats en el vuit ferroviari català, sobre els quals 
disposaria el creixement previst.

Del pla Macià inclou també els eixamples amb la nova lògica de supe-
rilles de 400 x 400 metres al llarg de la Gran Via, tant en direcció Besòs com 
Llobregat i enquadrades per eixos paral·lels de suport, Guipúscoa-Cristóbal 
de Moura i Llull, en un extrem; Travessia Industrial-Foc, a l’altre. I la mateixa 
disposició, sense un esquema en escaquer, aplica a l’altre eixample al llarg de 
la Diagonal a partir de la plaça de Calvo Sotelo, amb Bori i Fontestà i Europa 
com a parell de suport en paral·lel a l’eix central. Són carrers que en el desen-
volupament del Pla no s’han respectat completament però dels quals encara 
hi ha alguns trams oberts.
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Plànol de zones del Pla d’Ordenació Urbana de la Comarca de Barcelona, 1953.  
Oficina d’Estudis del Pla d’Ordenació de Barcelona del 1953
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Aquests plans pretenien seguir, com escrivia Giralt Casadesús a La Van-
guardia, per aquells temps mà dreta de Soteras, el criteri de l’il·lustre director 
de l’Escuela de Estudios de Administración Local, Carlos Ruiz del Castillo: 

[...] plans urbans que no han de ser l’expressió freda d’unes línies geomètriques tra-
çades sobre el paper, sinó una harmònica relació entre la naturalesa i la cultura, i 
expressió dels valors socials, econòmics i espirituals de la ciutat. El sòl i l’home han 
de considerar-se conjuntament.

Prèviament a l’aprovació del Pla d’ordenació urbana de Barcelona i la seva 
comarca (27 municipis) el 3 de desembre de 1953, al juliol del mateix any es 
va fer públic el projecte de decret llei. El Decret Llei que el Consell de Minis-
tres va aprovar creava una Comissió d’Urbanisme de Barcelona que tenia per 
comesa gestionar el futur Pla, alhora que suprimia la Comissió Superior d’Or-
denació de la Província que s’havia creat al maig de 1945. En el preàmbul ma-
teix se subratlla que no es plantejava en cap cas que per a l’avenir urbà de Barce-
lona i del seu previsible progrés calgués annexar els municipis afectats pel futur 
Pla d’ordenació. Aquesta orientació del legislador tenia dos objectius. D’una 
banda, fer front al creixement incontenible de Barcelona i, de l’altra, traslladar 
una nova concepció de l’ordenació territorial, davant l’alarma dels urbanistes 

Perspectiva d’un dels eixamples del Pla de 1953, en aquest cas el de la Gran Via a ponent. 
Oficina d’Estudis del Pla d’Ordenació de Barcelona del 1953

Perspectiva d’un dels futurs eixamples del Pla, a la manera del pla Voisin  
à redents de París. Oficina d’Estudis del Pla d’Ordenació de Barcelona del 1953

perquè cada cop resultava més difícil pretendre administrar i abastar les ciutats 
que resultaven de tals agregacions. Es deia que l’única solució futura per a Bar-
celona no passava per la solució Madrid, on sí que s’havia dut a terme l’annexió 
de municipis sinó que seria, més endavant, la d’una carteta.

La ressenya de l’aprovació del Decret Llei a la premsa del moment aca-
bava amb l’afirmació següent, que no traduïm sinó que copiem de l’original 
perquè mantingui el to del moment: «En este sentido, el Gobierno del Cau-
dillo, y muy especialmente el ministro de la Gobernación, son acreedores del 
reconocimiento de los barceloneses por el interés y la amplitud de miras con 
que han considerado las perspectivas de nuestra evolución futura.»

En una subsegüent referència del dijous 6 d’agost a La Vanguardia del 
mateix any, l’accent s’establia sobre el primer aspecte que amb caràcter orgànic 
disposava aquell Decret Llei, la constitució de la Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona, la presidència de la qual havia de recaure sempre en el governador civil de 
la província. L’òrgan executiu de la Comissió era la gerència del Pla comarcal, i el 
seu titular actuaria a les ordres del president de l’executiva, i seria nomenat i des-
tituït pel ministre de la Governació. El gerent fiscalitzaria la preparació i el desen-
volupament dels plans parcials. Amb aquesta finalitat, el Decret Llei aprovà d’una 
manera taxativa el Pla i assenyalà que les seves modificacions posteriors haurien 
de ser dictaminades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i presentades per 
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El primer intent de revisió del Pla comarcal:  
el nonat Pla metropolità de 1965 

Els treballs de la revisió del Pla comarcal de 1953 es van encarregar l’any 
1963, sota la direcció de l’arquitecte Josep Maria Ros Vila. Van acabar-se 
l’any 1965 amb una sortida inesperada: en comptes de complir amb l’encàr-
rec, al cap de tres anys d’innombrables i valuoses diagnosis sectorials els 
tècnics digueren que l’àmbit per planejar no havia de ser el de Barcelona i els 
vint-i-sis municipis de l’entorn. No van tenir en compte que aquell era l’àm-
bit del vell Pla comarcal de 1953, que coincidia i amb el de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona i altres municipis, creada l’any 1956, amb el de la 
Carta Especial de Barcelona de 23 de maig de 1960, i aproximadament amb 
el mateix àmbit de la jurisdicció del Consell de Cent medieval (el delimitat 
pels dos congosts clau pel control de la ciutat, el de Montcada i el de Marto-
rell). L’equip d’aquell primer intent de revisió del Pla es va despenjar dient, 
en canvi, que l’àmbit per planificar havia de comprendre des del riu Foix fins 
al Tordera i des del mar fins a la serralada prelitoral. Un espai que inclou les 
grans polaritats de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Terrassa, 
Sabadell, Granollers, Sant Celoni i Mataró, fins a un total de 167 municipis. 
Havien delimitat una àrea metropolitana estàndard, la Standard Metropoli-
tan Area SMA dels americans, sota uns similars criteris estadístics. La con-
clusió era que sense endreçar de conjunt i prèviament aquest vast àmbit, les 
polítiques de descongestió que requeria Barcelona eren inviables. Primer 
s’havia d’ordenar aquell àmbit i després es passaria a ordenar la conurbació. 

Amb independència de les lectures divergents de l’esquema d’ordena-
ció que el document incloïa en annex, ja podeu suposar, sense entrar en el 
que pretenia suggerir la visualització d’aquell plànol, quin fou el problema 
polític que originà la proposta. Tot l’interès del franquisme s’havia dirigit 
a limitar el creixement de Barcelona i ara resultava que se’ls proposava, ni 
més ni menys, que una àrea metropolitana que tenia més habitants que tota 
la conurbació de la ciutat de Madrid i que posava en crisi la seva estimada 
província. Recordeu el poc temps que havia transcorregut des que havíem 
d’anar a matricular els cotxes a Madrid per evitar que Barcelona tingués 
més cotxes que la capital. La lectura que faig de la Carta Especial de Barce-
lona —amb independència de la voluntat amb què l’alcalde Porcioles la va 
demanar a Blas Pérez González i fou atorgada pel general Camilo Alonso 
Vega— és precisament que aquella Carta fou la sortida que el govern central 
va atendre per impedir les polítiques d’annexió de termes municipals que en 
contrapartida s’acceptaven a l’alcalde de Madrid de torn: en primer terme, a 

a la seva aprovació definitiva pel titular de la cartera de Governació. Ens trobem 
en un moment en què el Ministerio de la Vivienda encara no s’havia creat, per la 
qual cosa el Decret Llei deixava les modificacions del pla sota la responsabilitat 
del ministre de la Governació, que en aquest moment era Blas Pérez González 
(1942-1957), expresident del Tribunal Suprem i persona ben relacionada amb 
Barcelona per motius acadèmics, primer, i econòmics, més endavant.

Tanmateix, el fet de voler intervenir decisivament, en el cas del desen-
volupament de Madrid per tenir-la sota control total, i l’arrel falangista de 
l’Obra Sindical del Hogar, explicaran que es plantegi també com a central 
la política de sòl. Una cosa que en un primer moment ja apareixerà com una 
contradicció del nou sistema polític: «La complejidad de la técnica urbanís-
tica exige un esfuerzo singular para afrontar con decisión las circunstancias 
agudas que en el momento presente ofrecen los problemas urbanos, y muy 
especialmente el de una adecuada política del suelo que permita obtener sola-
res en las debidas condiciones para la construcción de toda clase de viviendas, 
y asimismo garantice los espacios verdes, tan necesarios para la salud y el 
decoro de las ciudades, y el emplazamiento de los edificios de carácter públi-
co y social.» (Pedro Bidagor Lasarte: «Situación general del urbanismo en 
España. 1939‐1964» Arquitectura. Órgano del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid [Madrid], núm. 62, 1964, pàg. 2-31). 

El Pla de 1953 incorpora aspectes del debat del pla Macià com les superilles  
de 400 x 400 m. Oficina d’Estudis del Pla d’Ordenació de Barcelona del 1953



47De la crisi irreversible del Pla comarcal de 1953 a l’inici dels treballs per a la seva revisió

González-Bueno, el pes pesant del règim; després, a Moreno Torres i Alberto 
Alcocer i, finalment, al Conde de Mayalde, amb les annexions de Fuencarral, 
Vicálvaro, Arganzuela, Villaverde, Aravaca, los Carabancheles, Hortaleza, 
Canillas, Chamartín, Vallecas, Barajas, Canillejas i El Pardo, fins a arribar a 
un terme municipal avui més gran que el que sumen Barcelona i els vint-i-set 
municipis del seu entorn. No sols això, sinó que pels seus adentros (en el fons 
dels seus cors) es devien dir: «ja veuran l’embolic que els hem creat»; «Bar-
celona amb els problemàtics municipis que té a cada cantó no se’n sortirà. 
Veurem com s’ho fan per entendre-s’hi».

Per a l’anterior règim polític, i pel que hem anat veient, també per 
als governs espanyols actuals, una Barcelona gran implicava indefectiblement 
una Catalunya poderosa, i a la llum de la història viscuda, això havia estat 
la causa de tots els mals i calia impedir-ho com fos. Per tant: peatges, nul·la 
inversió en infraestructures, res de corredor mediterrani, el port a València 
encara que haguessin de piconar l’Albufera, i la connexió europea del tren de 
gran velocitat amb un endarreriment de dotze anys («anar a Europa no té cap 
sentit»), etcètera. Encara avui se’n penedeixen d’haver accedit, l’any 1897, a 
l’annexió a Barcelona dels pobles i viles de la seva plana. Faltava que el mu-
nicipi pogués gestionar amb èxit la gran ciutat. El combat per l’autonomia 
municipal fou un tema cabdal en la dècada posterior, com va destacar Cambó 
en el discurs davant del jove Alfons XIII en la seva visita a Barcelona el 1904. 

Al 1949, les representacions oficials de Barcelona i Madrid diuen més del que podem 
escriure. INE 



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI48

Contra el que els seus nombrosos detractors han dit de Porcioles, que 
«la Carta mostra la lògica de la gran Barcelona que perseguia des de l’inici 
del seu mandat», en realitat la Carta va ser l’únic camí que li van permetre 
per poder aplicar el canvi d’ordenació políticoadministrativa que entenia im-
prescindible per governar Barcelona, per a la qual no es veia altra sortida per 
dotar-la d’uns delegats professionalitzats en els àmbits de les competències 
municipals, a semblança del que ja feien els city managers dels grans munici-
pis anglosaxons o els Oberstadtdirektors dels grans municipis germànics i que 
l’alcalde Pi-Sunyer ja havia pretès introduir als anys trenta. Una pretensió que 
va comportar que el titllessin d’alcalde presidencialista. 

Porcioles no va tenir més sortida que expressar la gran transcendèn-
cia que la nova Carta tenia per a Barcelona, amb la creació d’un organisme 
per gestionar els serveis i l’urbanisme de l’àmbit del pla urbanístic que havia 
redactat i aprovat el ministeri l’any 1953. Resultava un fet obligat. Un àmbit, 
tot sigui dit de pas, que va adoptar el Ministeri per contrarestar el que ja havia 
pres el pla Macià de la República però amb criteris d’ordenació clarament ben 
diferents. Mentre el Pla de 1953 valorava els pobles del seu àmbit com a comu-
nitats tancades i autosuficients, l’estructura del pla Macià era clarament oberta 
i indiferent al pes dels diferents nuclis locals. Cal recordar la incidència que 
en la filosofia del Pla de 1953 hi tingué el sorprenent director d’Urbanisme 
de l’administració central, Pedro Bidagor, mentre el seu redactor material fou 
Josep Maria Soteras Mauri, arquitecte en cap del Servei d’Extensió i Reforma 
de l’Ajuntament. La relació que Soteras tingué de jove amb Sert i Torres Clavé 
a través de la seva adscripció al GATCPAC, l’associació d’arquitectes per a 
l’arquitectura contemporània, explica el coneixement que tenia del pla que 
aquells arquitectes estaven redactant per a la Generalitat republicana amb les 
decisives aportacions de l’arquitecte suís Charles-Edouard Jeanneret, conegut 
pel sobrenom de Le Corbusier: curiosament el nom de la fàbrica de rellotges 
on treballava el seu pare i el malnom pel qual la família era coneguda a La 
Chaux-de-Fonds.

A Porcioles tampoc li va ser fàcil estirar de Madrid la concessió de la 
Carta i la creació dels nous òrgans de l’administració, per les resistències que, 
en el govern central, va oferir el seu interlocutor, el general Camilo Alonso 
Vega, de biografia prou coneguda. Els fets li demostraran amb claredat què 
era el que realment li havien permès. Va comprovar que qui presidia regla-
mentàriament els plenaris de la Comissió d’Urbanisme de l’àmbit comarcal 
de Barcelona no era ell sinó el governador provincial. Un fet que explicarà 
que mai, del 1956 al 1973, l’alcalde de Barcelona presidís la Comissió execu-
tiva de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, l’òrgan que elevava al plenari 
les propostes per a la seva aprovació definitiva i que pel seu rang superior 
hauria d’haver presidit ell (a l’estructura de l’Estat d’aleshores, l’alcalde de 

Barcelona tenia el rang de sotssecretari, mentre que el governador només el 
tenia de director general). Una jerarquia que Rodolfo Martín Villa, essent go-
vernador de Barcelona, canviarà, per assolir també ell el rang de sotssecretari, 
quan, a demanda seva, el govern crearà la figura del sotsgovernador. 

El conflicte no era solament un tema de protocol sinó que el malestar 
provenia també del fet que els alcaldes de l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet i Cornellà, conjurats, li blocaven les propostes que 
portava sobretot si qui ho feia era ell o si, pretenent anar més enllà, contrariava 
la voluntat d’aquells alcaldes en els temes dels seus municipis. Cal recordar 
que molts d’aquells alcaldes eren al mateix temps presidents de comissions a la 
Diputació i des d’allà tenien una segona plataforma d’actuació i poder. 

D’aquesta oposició a la ciutat de Barcelona alguns d’aquells alcaldes en 
treien un rèdit local. Fer una política manifestament contrària a la de l’alcalde 
Porcioles, com la que exercia l’alcalde de l’Hospitalet, José Matías de España 
Muntadas, li feia guanyar punts al seu municipi i dins del Movimiento Nacio-
nal. Els conflictes no eren només d’oposició en el camp urbanístic, sinó també 
en el camp polític. Jugaven a la carta del jou i les fletxes, en la qual l’alcalde 
de Barcelona no els podia o volia seguir. La camisa blava li era incompatible 
amb la imatge catalana que sempre va voler aparentar o que realment tenia. 
Un dels casos més flagrants d’aquesta tensió l’exemplifica el cas de l’oposició 
de l’alcalde de l’Hospitalet als «cinturons» de Barcelona, que cal assenyalar 
que eren una elaboració del govern central. Per impedir-los va donar a la brava 
una llicència per a un edifici de 55 habitatges en el barri de Sanfeliu de l’Hos-
pitalet just al damunt de la traça del segon cinturó aprovat, perquè no passés 
per l’Hospitalet. 

Recordo el dia que l’alcalde España em va dir, a mi, un simple fun-
cionari de la Comissió d’Urbanisme, que el seu municipi ja tenia els seus 
cinturons de ronda (pel nord, el carrer dels Alps), i que, per tant, no per-
metria que li tiressin al damunt el segon cinturó de ronda del municipi veí, 
afegint-hi, en to sorneguer: «a més, no es preocupi, ni jo ni vostè, que és 
més jove, el veurem mai construït». El dia de l’any 1991 que vaig procedir 
a la voladura del famós bloc dels 55 habitatges, previ allotjament dels seus 
residents en un altre edifici al mateix barri de Sanfeliu que havia construït 
amb l’Institut Català del Sòl —l’única manera que el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques hi fes passar la pota sud, com s’havia anomenat 
aquell tram de l’esmentada ronda—, el vaig trucar a Piera, on s’havia retirat, 
per convidar-lo a presenciar la voladura controlada del bloc que l’any 1967 
m’havia dit que cap dels dos veuríem caure. Lògicament, no hi va assistir, 
amb la qual cosa es va evitar el càstig diví que la demolició va desencade-
nar. El vent, de sobte, va canviar d’orientació i quan l’edifici caigué a plom 
emblanquinà les autoritats, que semblaren sortides d’un capítol de la sèrie  
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Mr. Bean. Em vaig evitar transformar-me en un pierrot perquè m’havia que-
dat recriminant a un jove del PSC que al matí del mateix dia havia estat fent 
una bustiada pel barri contra la traça del segon cinturó, quan, en els debats 
que havia fet amb la gent del barri a l’església de la Concepció, s’havia arribat 
a la conclusió que el túnel projectat per dessota del barri era la millor solució 
i l’adoptada de mutu acord.

Tornant al tema de la revisió del Pla comarcal de 1953, la conclusió 
del Pla de 1965, segons la qual s’havia d’ordenar l’àmbit del Foix al Tordera, 
plantejà un problema irresoluble: qui s’atreviria a crear l’organisme que havia 
de desenvolupar-lo. Madrid, després de pensar-s’hi molt i fer-ho a contra-
cor, l’any 1966 va «sepultar-lo» perquè no se’n tornés a parlar mai més, tot 
aprovant-lo simplement com un avanç d’un pla d’ordenació d’una part de la 
província de Barcelona, per deixar clar que no crearia cap organisme per gesti-
onar el nou àmbit barceloní, i menys d’aquella extensió. Perquè no li tornessin 
a plantejar el tema del nou àmbit metropolità no en va voler saber res més de 
la revisió del Pla comarcal de 1953. Prou que els periodistes de La Vanguar-
dia José María Milagro i Joan Pedret Muntañola ho retreien contínuament. 
Una escala territorial a la qual només s’hi va tornar a atrevir el Tripartit amb 
l’estatut de 2006 i la creació de la vegueria metropolitana, que suspengueren 
el 2010 per l’oposició del Penedès i el Garraf, els quals l’aconseguiren trencar 
en obtenir la seva octava vegueria el 2017. La resta de la província, amb in-
nombrables tensions entre les diferents comarques, es deixà dins l’anomenada 
vegueria de les comarques centrals de Catalunya. 

Però per entendre els maldecaps originats pel Pla de 1965, el que cal 
tenir en compte és que l’ordenació de la Barcelona metropolitana proposada 
pels tècnics escapava de les competències de l’organisme de la Carta Especial 
de Barcelona i, singularment, de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa 
mai li donaren suport. Tampoc als grans municipis del sistema urbà central, 
Sabadell, Terrassa, Vilafranca, Vilanova, Granollers i Mataró, els va fer el 
pes que els integressin en aquella àrea metropolitana, i a qui menys, als seus 
alcaldes, tots ells diputats provincials. Com a màxim volien ser caps de la seva 
pròpia àrea metropolitana però mai metropolitans de Barcelona. Per això, tots 
aquells alcaldes, i en especial el de Martorell, que a més presidia la Comissió 
d’Urbanisme de la Diputació, s’hi van posar d’esquena.

La revisió definitiva del Pla de 1953 es desencalla sense 
voler (desembre de 1969)

En el període immediatament posterior a l’«incident» del nonat Pla metro-
polità de 1965, a Madrid no li va interessar tornar a moure la revisió del Pla 
comarcal de 1953. A desgrat d’això, i com si s’intuís que així molestaven més 
el govern central, cada cop més gent s’afegia a reclamar el seu desenvolupa-
ment i a preguntar per què no es tramitava, sense qüestionar-se mai quina 
havia de ser l’estructura territorial amb la qual calia encarar el peculiar sistema 
metropolità central, ja que, amb les seves potents polaritats, és ben diferent de 
les àrees metropolitanes americanes. 

Al desembre de 1969 el govern central hagué d’admetre a contracor que 
es desenvolupés de nou la revisió del Pla comarcal de 1953, perquè quan al 
novembre del mateix any aprovà la concessió dels túnels del Tibidabo l’opinió 
pública se’ls tirà al damunt requerint mesures per impedir l’especulació que 
es crearia a l’altre cantó de la serra de Collserola. Per evitar les crítiques, la 
solució política que adoptaren fou la d’encarregar a cuitacorrents uns plans 
amb l’argument que aquests plans impedirien l’especulació. 

L’àmbit del fallit Pla de 1965 el partiren en dos: el de Barcelona amb 
els seus vint-i-set municipis de la Carta Especial, i el de la resta de l’àmbit 
metropolità de l’any 1965, que atacaria el problema a través d’uns plans plu-
rimunicipals de caràcter comarcal. Finalment, Barcelona ciutat engegà el seu 
propi pla a través de l’oficina del PREPOU que dirigia Xavier Subias, amb 
la intenció de condicionar el de la Comissió d’Urbanisme pel que feia al seu 
terme municipal.

Per a aquest pla metropolità designaren director l’enginyer de camins 
Victoriano Muñoz Oms, que amb setanta anys acabava de jubilar-se de la 
delegació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, i a sota del qual emplaçaren 
tres directors amb responsabilitats de coordinació, pertanyents a cadascuna 
de les institucions: Ribas Piera, per la Comissió Provincial de la Diputació; 
Serratosa, per la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns de la comarca 
de Barcelona; i Soteras, per l’Ajuntament de Barcelona. A sota d’aquesta 
direcció i dins de cada organisme es crearien dos equips de treball. Els plans 
per a les dues comarques del Vallès, el Maresme, el Garraf i l’Alt Penedès 
els elaborarien l’equip dirigit per Lluís Cantallops Valeri, arquitecte, Ernest 
Lluch Martín, economista, i Lluís Gelpí Vintró, per al suport cartogràfic. 
Per a la comarca de la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona 
i Altres Municipis de 1956, Manuel de Solà-Morales Rubió, arquitecte, i jo, 
també arquitecte. L’Ajuntament de Barcelona, per a l’elaboració de la seva 
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proposta, hi posà, com hem dit, l’arquitecte Xavier Subias i Fages, en el marc 
d’una oficina expressa al marge dels treballs de Muñoz Oms, anomenada 
«per la revisió del pla d’ordenació urbana», coneguda per les seves sigles, 
PREPOU.

Albert Serratosa, sotsgerent de la Comissió d’Urbanisme de l’àmbit  
de la Carta Municipal

Abans d’avançar en el tema de la revisió del Pla cal explicar coses que ens 
permetran entendre’n d’altres que succeiran més endavant. L’any 1965 l’al-
calde Porcioles designà Albert Serratosa Palet sotsgerent de la Comissió 
d’Urbanisme de la comarca de Barcelona. Mai va quedar clar el motiu del 
nomenament. Per alguns, la raó era la reeixida urbanització que Serratosa, 
com a cap de pavimentació de la meitat del terme municipal, havia fet a 
Montjuïc, a sota del castell, per al nou parc d’atraccions. Unes obres que li 
van fer guanyar molts punts. El parc d’atraccions, avui ja desmantellat, va 
ser una inversió d’uns catalans a l’exili juntament amb uns financers vene-
çolans, que l’aixecaren on hi havia hagut les barraques de la part superior 
del passatge de la Vinyeta, la qual cosa va mostrar davant els barcelonins 
la voluntat de recuperar la muntanya de Montjuïc com a gran parc de la 
ciutat. La urbanització que feu, amb les seves terrasses anivellades i les seves 
places d’estacionament ben integrades a la muntanya, i sobretot el Mirador 
de l’Alcalde sobre el port, amb el conegut paviment del pintor Tharrats, 
serien la causa del seu ascens. L’alcalde estava cofoi amb el seu mirador, amb 
escultura de la sardana inclosa. 

Per altres, l’explicació del seu nomenament calia cercar-la en la voluntat 
de l’alcalde de marcar de prop el gerent de la Comissió. Encara que Vicente 
Martorell era persona d’aquí, no deixava de ser un nomenament militar i per 
la seva professió d’enginyer militar, home d’aquella obediència. El nomena-
ment permetria a l’alcalde seguir de prop el dia a dia d’aquell organisme. Mai 
vaig copsar que aquesta fos la seva missió. Per uns tercers no hi havia altra 
explicació que el fet que Serratosa en aquella època visqués a la mateixa escala 
de veïns on vivia una filla de l’alcalde, la qual cosa li conferia, a través d’ella i 
del seu gendre, una capacitat d’incidir per la rereguarda sobre l’alcalde, amb 
les seves idees en el camp de les autopistes i l’ampliació del port. 

El fet és que Serratosa, estimulat per la voluntat de reencarnar-se en 
Cerdà, no va esperar mai que ens donessin el tret oficial de sortida per a la 
revisió del Pla comarcal de 1953, i el 1966 em va estirar del Gabinet de Pro-
gramació de l’Ajuntament de Barcelona per anar amb ell a la Comissió d’Ur-
banisme de la comarca de Barcelona i, tot seguit, amb permís de don Vicente 

Martorell, em va encarregar, juntament amb un enginyer de camins de la 
delegació de Carreteres del Ministeri a Catalunya, Juan Antonio Presas, que li 
preparéssim un pla de vies i carrers arterials per a la comarca de Barcelona que 
estructurés el desgavell que suposava un creixement metropolità sense cap via 
estructuradora. La vella xarxa de carreteres de la Mancomunitat de sis metres 
d’ample havia entrat en col·lapse total. 

El moment coincidí amb el de l’informe que, des de l’Imperial College, 
havia emès Sir Colin Buchanan per al Ministeri de Transports del Regne 
Unit, conegut amb el nom de Traffic in Towns, on per primer cop s’encarava el 
problema del trànsit a les ciutats, que, per la generalització del vehicle privat, 
havia esdevingut el problema central per a la majoria de la gent. Buchanan 
mostrà l’estreta interrelació que es donava entre tres aspectes del problema: la 
qualitat ambiental i física, la influència dels usos i de les intensitats del sòl en 
les demandes de mobilitat, i la capacitat de les diferents malles de carrers en 
l’absorció dels trànsits. El report Buchanan causà un fort impacte professional 
a Xavier Subias i Albert Serratosa. 

El primer, amb la seva preocupació per fixar la dimensió dels espais pú-
blics per a la ciutat, cercava com posar al dia la xarxa de Cerdà, a l’empara de 
les grans obres que havien de realitzar-se, segons l’alcalde Porcioles, per a una 
futura Exposició Universal de Barcelona l’any 1982, que va traslladar a la seva 
proposta per a la revisió del pla d’ordenació urbana de l’Ajuntament. Una pro-
posta que, aclarida la falta de suport del govern central a l’exposició, els 
mateixos que al matí treballaven a l’oficina de l’Ajuntament feren servir per 
atacar l’alcalde, amb articles i llibres sobre la gran Barcelona, que deixaren 
sense empara el mateix arquitecte que els donava aixopluc. Dels treballs de 
Subias i dels meus sobre l’evolució de les ordenances d’edificació de Barce-
lona des dels antics edictes d’Obreria, va sorgir l’equilibri de densitats del 
futur Pla general metropolità que tenia per objectiu equilibrar la qualitat de 
l’Eixample amb la capacitat viària i la reducció de la contaminació atmosfè-
rica, de la qual ara no es parla com a derivada de les densitats que pateix la 
ciutat perquè aniria contra els nous desideràtums de la ciutat compacta i 
encara més compacta, defensada de manera inconscient avui en dia per al-
guns. Unes exigències de limitació de les densitats que no van seguir els 
ajuntaments d’esquerra i els governs dels tripartits de la Generalitat, i així ha 
continuat la degradació de l’Eixample, amb la divisió dels vells pisos en di-
versos habitacles i locals de negoci i la permissivitat d’habitatges en locals 
comercials, posats de qualsevol manera, la majoria de vegades sense complir 
els requisits d’habitabilitat. Unes llicències que van ser l’origen de greus 
corrupteles als districtes.

Serratosa volia avançar-se a la definició de la xarxa arterial que havia 
de treure el Ministeri d’Obres Públiques, amb la pretensió que aquella fos la 



51De la crisi irreversible del Pla comarcal de 1953 a l’inici dels treballs per a la seva revisió

«seva» xarxa sobre la comarca de 1953 complementant les traces de Cerdà. 
És a dir, el que Cerdà no havia fet l’any 1859, malgrat que ja aleshores el 
van criticar per la seva «ciutat sense límits», en proposar un creixement que 
representava en extensió nou vegades la Barcelona emmurallada de l’època. 

En el meu cas, a més d’haver-me avançat en la compra del llibre-in-
forme Traffic in Towns de Buchanan i conèixer l’autor personalment en una 
vetllada a casa de Serratosa, aquest em va influir per fer-me comprar a Londres 
una bufanda amb el tartà del seu llinatge escocès, que a l’hivern vaig portar 
durant més de vint anys, fins que un dia la vaig perdre o algun altre enamorat 
de les idees de Buchanan me la va agafar.

Els túnels, la causa de l’encàrrec definitiu de la revisió  
del Pla de 1953 

L’any 1959, a partir d’una juguesca, l’alcalde i diputat de Sabadell Josep M. 
Marcet i Coll, que cada matí que havia de venir a Barcelona es quedava em-
botellat a la Meridiana per les obres de la cobertura del tren, va plantejar que 
el que s’havia de fer era un túnel per sota de la serra de Collserola, a l’altura 
d’Horta. Això li permetria entrar còmodament a la ciutat. Ràpidament es 
va desencadenar el debat sobre si la construcció del túnel alteraria el clima 
del Vallès. Barcelona s’avançava en molts anys al debat del canvi climàtic... 
La Diputació encarregà als enginyers de camins Pellón, Elvira i Serratosa, 
respectivament de la delegació del Ministeri d’Obres Públiques a Catalunya, 
de la Diputació i de l’Ajuntament, un projecte de túnel per avaluar-ne el cost 
i cercar el sistema de finançar-lo. L’avantprojecte que redactaren foradava la 
serra al final del carrer de Balmes, a l’altura de Can Gomis, per enllaçar amb 
el camí romà que per la riera de Sant Medir connecta amb Can Borrell i Can 
Calders fins a obrir-se pas sobre la plana vallesana. 

Amb l’avantprojecte s’inicià el debat urbà i també el polític. Gent com 
Noel Clarassó, escriptor i articulista de La Vanguardia, creador d’aforismes 
humorístics, s’hi posaren pel mig, tots amb més fe que voluntat. L’Ajuntament 
de Barcelona veia més interessant foradar-lo pel final de la Via Augusta, cosa 
que li serviria de pretext per cobrir el tren de Sarrià des de la plaça anomenada 
d’Orient, allà on s’inicia el carrer d’Anglí. No obstant això, la caiguda de 
l’alcalde Marcet, l’any següent, per decisió del governador Acedo Colunga, va 
matar el tema. 

El projecte va tornar a fer forat mentre el desarrollisme anava apressant i 
la classe dirigent prenia consciència del caos urbanístic. La necessitat d’ocupar 
terrenys nous on fer una ciutat diferent de la del franquisme anava prenent 
cos. Els túnels apareixien per a una certa burgesia com a l’oportunitat de 

redimir-se de la ciutat que aixecava aquell règim. La idea de cobrar un cànon 
a canvi d’un nou eixample a l’altra banda del Tibidabo s’anava obrint camí. És 
el moment en què també es parla de construir l’autopista a Sabadell i Terrassa 
que resolgui la ineficient carretera de Gràcia, un cop la millora que va repre-
sentar la cobertura del tren a Sant Andreu Arenal permetia una prolongació 
de la Meridiana cap al Vallès.

Però quan el tema semblava que no passaria de ser una flor d’estiu, 
resultà que Barcelona, sentint-se encerclada pel suburbi, congestionada i 
sense eficiència per accedir on s’estaven emplaçant les indústries que sor-
tien de la ciutat, emet un balanç terminal: la ciutat havia exhaurit el seu 
terme municipal. I sense consultar-ho amb el Ministeri d’Obres Públiques, 
l’Ajuntament planteja, l’any 1967, construir no solament un túnel sinó tres, 
a esglaonar en el temps, perquè el que es pretén és establir una continuïtat 
urbana entre Barcelona i la ciutat que es construeixi a l’altre cantó de la 
serralada. 

En l’ànim del consistori barceloní influí el fet que, un any abans s’ha-
via posat en marxa, i amb èxit de finançament internacional, abonat pel 
Banc Mundial, l’eix del Mediterrani, amb la concessió de les primeres auto-
pistes de peatge. El 1969 s’inaugurà l’autopista del Maresme fins a Mataró, 
segurament per ser el lloc de la segona residència d’alguns dels pròcers que 
la promogueren, justificada de cara a l’opinió pública per haver estat Mataró 
també la primera ciutat de la península que va disposar de ferrocarril (sic). 
Un fet que també encobria les ànsies especulatives d’algunes de les empreses 
del Banco Condal sobre la cornisa de la serralada de Marina i el Montnegre; 
uns projectes que la crisi immobiliària subsegüent a 1974 avortaren, crisi a 
la qual s’afegí la del mateix banc promotor. En la paralització hi van tenir 
un paper també primordial els moviments socials a favor de la preservació 
d’aquella serralada. 

L’any 1970 s’inaugurà el primer tram de l’autopista a França, fins a 
Granollers. La impressió fou de descoberta d’un territori magnífic, fins aquell 
moment inaccessible i a tocar de la gran ciutat que no estava blocat per l’ampla 
corona suburbial que ofegava la ciutat central. En el marc del desarrollisme dels 
anys 1965-1972, del nou turisme i d’una indústria catalana concurrent amb 
l’europea, fonamentada malauradament sobre el baix cost de la mà d’obra, la 
sensació era que tot es podria pagar i que l’Ajuntament podria tirar endavant 
la iniciativa dels túnels i, a més, fer-ho tot sol. 
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Els primers passos del nostre encàrrec

És en aquest marc d’haver de respondre que no es permetria l’especulació a 
l’altre cantó de Collserola, que al desembre de 1969 la comissió executiva de la 
Comissió d’Urbanisme encarregà al sotsgerent Serratosa que dirigís la revisió 
del Pla comarcal de 1953, a partir del treball que coordinaríem Manuel de 
Solà-Morales Rubió i jo mateix, ambdós arquitectes i en el meu cas, a més, 
funcionari de la mateixa Comissió. En aquell moment no vaig caure en la raó 
del desbloqueig. Veient els impossibles urbanístics que es tramitaven, creia 
que s’havien adonat definitivament que el Pla comarcal de 1953 era ben mort. 

El treball es feia a les oficines de la Comissió d’Urbanisme, a la plaça de 
Lesseps 12. Se’ns permeté contractar dos arquitectes, Joan Antoni Pàez Berga 
i Xavier Sust Fatjó; l’enginyer seria el de la Comissió, Germán García-Rosales, 
substituït després, quan se’n va tornar a Granada, per José Luis Gómez Or-
dóñez; un sociòleg, Jaume Bibiloni; un economista, Joaquim Clusa Oriach; 
un demògraf, Armand Sàez; i per al tractament de les dades, el matemàtic 
Amadeu Guasch. La cartografia digital no entraria fins al 1975 quan, ja amb 
el Pla aprovat, vam comprar el primer equip de dibuix digital d’Espanya, un 
Calmagraphic, que no va arribar a ser operatiu per al Pla, però que serviria per a 
la delimitació de les noves fondàries edificables. Se’ns posaren a disposició dues 
secretàries de l’organisme, Maria Teresa Plaza i Rosa Romagosa, i l’oficina tèc-
nica de la Comissió que dirigia Josep Blay, de més edat que nosaltres i que tenia 
la impagable experiència d’haver treballat en el Pla comarcal de 1953, del qual 
ens traslladava problemes que havien patit per no caure-hi de nou. L’organisme 
treballava de dilluns a divendres de dos quarts de nou a dos quarts de tres i els 
treballs del Pla es feien a les tardes, de les quatre a les set.

Però, com ja hem comentat, en paral·lel, l’Ajuntament de Barcelona, 
davant l’encàrrec de la Comissió, amb l’argument de fixar per al seu terme 
el que l’Ajuntament volia, engegà una altra oficina per a la revisió del pla 
d’ordenació urbana que competia amb la nostra i cenyida, aparentment, al seu 
terme. A l’encàrrec municipal s’hi incorporà, com ja hem dit, una demanda 
singular: l’alcalde pretenia fer a Barcelona una exposició universal després de 
la d’Osaka de 1970, el 1982, i fixà que el Pla inclogués les transformacions 
urbanes que s’havien de fer per a tan singular esdeveniment. L’exposició era el 
pretext per aconseguir unes inversions extraordinàries que resolguessin els en-
darreriments acumulats. Però el cert és que tenia altres intencions que no van 
reeixir, com més endavant exposaré: que la ciutat de Barcelona posés un peu 
al Vallès. L’oficina, en comptes d’establir-se a l’Ajuntament, ho feu a l’entresol 
del mateix edifici de Lesseps 12 on treballàvem nosaltres.

Vam començar el treball sobre la comarca de Barcelona radiografiant 
l’estat de la qüestió i vam plantejar diferents anàlisis a partir d’un conjunt 
d’hipòtesis prèvies que formulàrem sobre aspectes claus en la transformació 
de la situació urbana i la reconducció dels processos que hi tenien lloc, tenint 
en compte que disposàvem, a més, de la informació recollida per la revisió non 
nata de 1965. Les anàlisis foren les següents:

1.  Estudi de la dinàmica industrial, davant la continuada marxa d’indús-
tries de l’interior de Barcelona a causa dels alts valors del terreny: abast 
del problema i conseqüències en la reordenació de l’espai metropolità. 
Localització dels llocs de treball a partir de destriar els treballadors 
emplaçats a les factories dels censats a les raons socials i que estadística-
ment venien referits no pel lloc de treball sinó pel lloc de la raó social. 

2.  Estudi dels dèficits en equipaments col·lectius, especialment esco-
lars, esportius i sanitaris, i dèficits d’espais lliures públics, contrastats 
ambdós amb l’estructura poblacional, evidenciada a partir d’una 
anàlisi factorial de les diferents variables socials i la seva distribució 
per secció censal.

3.  Estudi del bloqueig del desenvolupament urbà pel mal estat de les 
infraestructures i dels transports públics: nivells de servei, freqüèn-
cies i temps al centre. Nivells de congestió. Formació de l’espessa 
perifèria urbana suburbial i pressió per densificar els vells teixits 
urbans de caràcter suburbà i de ciutat jardí.

4.  Estudi del desenvolupament sofert pel Pla comarcal de 1953. Incom-
pliments del planejament. Corba de densitats de les diferents zones, 
polítiques d’usos per garantir l’activitat dins dels sectors i quantitat de 
sòl necessària per trencar la densificació dels centres. Mesura de la pres-
sió que es donava per transformar abusivament els vells teixits urbans.

5.  Estructura nodal dels diferents centres i subcentres en el territori a 
partir de les llicències fiscals.

6.  Anàlisi de les ordenances d’edificació i congruència amb les tipo-
logies històriques de les diferents trames urbanes. Explicació del 
procés dominant en l’ocupació del territori i estudi de la gravetat 
dels dèficits d’urbanització per la manca d’imputació de les despeses 
d’urbanització als promotors.

7.  Anàlisi de l’evolució històrica de cada nucli en relació amb el seu 
marc físic i condicionants de la seva estructura i del seu paisatge.

8.  Construcció d’un sistema de georeferenciació de les adreces postals 
sobre una malla de 100 per 100 metres, per a un tractament espec-
tral de la informació referenciada a través de l’adreça postal, per així 
avaluar ràpidament els diferents patrons d’ocupació sobre el territori.
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Estat d’ocupació del territori en el moment de l’encàrrec de la revisió del Pla del 1953. 
Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y Otros Municipios
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No es feren noves anàlisis de mobilitat perquè ja disposàvem del recent 
treball que abans he esmentat, encarregat per la mateixa Comissió d’Urbanisme 
a Juan Antonio Presas i a mi, on col·laborà l’arquitecte Eduardo Leira Sán chez, 
després redactor de la revisió del Pla de Madrid, i l’enginyer Montalbán. Dispo-
sàvem d’una enquesta d’orígens–destinacions, a partir d’una mostra força àmplia 
dels desplaçaments, així com uns primers esquemes de xarxa arterial i de xarxa 
urbana bàsica, i uns criteris normatius sobre la secció i cruïlles tipus de les vies 
urbanes bàsiques. D’altra banda, Manuel de Solà-Morales incorporà a la revisió 
del Pla el treball que amb un equip pluridisciplinari havia fet per a l’àmbit de 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià, i que no es va traduir en 
pla per la manca de voluntat de les corporacions d’admetre les seves propostes.

Les Actur (1970): una pedra en el camí 

El treball del Pla va venir alterat, sobtadament, i en certa manera posat en 
crisi, per la nova política urbanística de l’administració central que s’anomenà 
de les Actuacions urbanístiques urgents (en l’argot, acturs). Podríem veure un 
llunyà precedent en la política de new towns que el Partit Laborista va aplicar a 
Londres a partir de l’acabament de la Segona Gran Guerra, per ordenar el crei-
xement i impedir que la immensa corona suburbial a l’entorn de Londres, for-
mada per les detached i les terracced houses, creixés sense cap mena d’estructura 
i límit, un pla que va redactar Sir Leslie Patrick Abercrombie, conegut per The 
Greater London Plan. El document preveia unes importants intervencions pú-
bliques per crear new towns, que es complementaven amb una severa restricció 
al creixement en taca d’oli, a través d’un cinturó rural lliure, que es va anome-
nar green belt. Aquestes new towns constituïen viles noves amb centre, serveis i 
zones d’activitat i residència. La corona que quedava lliure de creixement urbà 
a l’entorn de Londres, amb una amplada semblant a la que anava de Windsor 
a Reading, traslladà el creixement i els valors urbans sobre les noves polaritats.

Aquesta concepció urbanística, pel fet de procedir del Partit Laborista, 
no va tenir mai a l’Espanya de la postguerra la consideració de recepta per 
ordenar les nostres grans ciutats. A partir dels anys cinquanta, els poblados 
que es van construir a Madrid, per ordenar i controlar el creixement de la 
població immigrada sobre la capital, partien més del concepte de les Siedlun-
gen austríaques i alemanyes que de la polarització en noves ciutats. Cal dir, 
a més, que aquells conceptes s’amanien amb la ideologia del hogar falangista 
de Pedro Muguruza i Serrano Guirado, en contraposició amb la vivienda 
mínima de l’arquitectura moderna internacional. Aquell hogar ideal es va 
prostituir ràpidament i en el seu lloc es van construir els habitatges de les 
Unitats Veïnals d’Absorció (UVA), que mai tingueren res a veure amb la 

somniada obra social de l’hogar i menys amb la caseta i l’hortet del president 
Macià o el casalinho de Salazar a Portugal.

En realitat, el precedent immediat i font d’inspiració de les acturs l’hau-
ríem de buscar a França. Quan el general De Gaulle demanà a l’urbanista Paul 
Delouvrier que li arreglés el «bordell» en què s’estava convertint París (sembla 
que el gran meublé de la torre de Montparnasse en fou el detonant), aquest, 
a través del seu schéma directeur de la regió parisina, SDAURP de 1964, li 
proposà, i va obtenir del general, la construcció de cinc villes nouvelles (Évry, 
Cergy-Pontoise, Saint-Quentin en Yvelines, Marne-la-Vallée i Melun-Senart), 
relligades al centre a través d’una xarxa de ferrocarril exprés regional (RER) 
per apropar les viles noves al centre, i unes autopistes de banlieue, paral·leles a 
les dues ribes del Sena, que canalitzarien el creixement de la metròpoli. 

Pel fet de provenir del general francès, la idea de les villes nouvelles agra-
dà als tecnòcrates del Ministeri de la Vivienda, que en aquell moment presidia 
l’enginyer de camins Vicente Mortes Alfonso, de la constructora valenciana 
SICOP; i al director general d’Urbanisme i president de l’INUR (Instituto 
Nacional de Urbanización), l’enginyer Antonio Linares Sánchez. No solament 
els devia plaure el monumentalisme de les intervencions (la grandeur) sinó 
sobretot la dinàmica que transferien a les grans empreses constructores del 
país, que en aquell moment estaven fent el canvi d’escala que els havia de 
permetre incorporar-se a la tecnoestructura de l’Estat, de la qual ja parlava 
com un signe dels nous temps l’economista John Kenneth Galbraith: The New 
Industrial State (1967). 

Dos mesos abans que s’adoptés el decret llei que introduiria a l’Estat la 
nova figura de l’actuació urbanística urgent (24 de juny de 1970, publicat al 
BOE del dia 27 del mateix mes), vaig detectar que alguna cosa es coïa, perquè 
es va donar ordre als serveis de gestió urbanística de la Comissió d’Urbanisme 
que temptegéssim d’adquirir per mutu acord la compra del màxim sòl rústic 
possible a la zona de la riera de Caldes, a l’altura de Palau-solità i Plegamans. 
El Consell de Ministres on s’aprovà el decret i on es van donar a conèixer les 
acturs, presidit pel Caudillo, va tenir lloc al Palau de Pedralbes. A part de venir 
a comprovar com seguia el pati català, força esvalotat en aquelles èpoques, 
va aprofitar-ho per despatxar amb el secretari de Defensa dels Estats Units i 
li van fer inaugurar el Mercat Central d’Abasts de Barcelona (Mercabarna). 
Abans del Consell de Ministres, la Comissió d’Urbanisme havia aconseguit 
comprar tres o quatre grans finques rústiques, a 15 pessetes el pam (a valors 
d’avui, a 48 € el metre quadrat de 2010) que van permetre tancar després per 
mutu acord les expropiacions de les 1.200 ha restants, a 15,25 ptes/pm2.

Aquestes intervencions les portava de manera personal i clandestina el 
mateix director general Linares, fins al punt que quan arribava a Barcelona 
llogava un sis-cents a l’aeroport i se n’anava d’incògnit a triar els sòls que 
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considerava adequats per a les actuacions. En va delimitar una per a Madrid, 
a Tres Cantos, a prop d’El Pardo; i tres a Catalunya: una a la riera de Caldes, 
després més coneguda per Gallecs (pel nom del nucli sobre la riera d’aquell 
nom, on es van atrinxerar els ecologistes i alguns aprofitats, quan el Minis-
teri, sense cap mena de cautela, va desnonar abans d’hora els pagesos que 
legalment les ocupaven); una segona entre Sabadell i Terrassa, amb l’inexpli-
cable voluntat d’unir-les per creure’s que, així, podrien crear un contrapès a 
la històrica Barcelona (el que fa no conèixer ni la idiosincràsia dels senyors de 
Terrassa ni la dels menestrals de Sabadell); i una tercera a Martorell, pensant 
en els efectes que sobre el territori tindria la nova factoria de la Seat, en aquell 
moment en projecte, i les necessitats d’habitatge dels seus treballadors. 

Aquesta darrera actur s’emplaçà finalment entre Sant Esteve Sesrovires 
i Sant Llorenç d’Hortons. La impressió que en vaig treure, pels neguits que la 
decisió causà a Martorell, és que el director d’Urbanisme tenia clar empla-
çar-la a Martorell però el seu alcalde i diputat, Bonastre, tractant amb Eyriès, 
enginyer de camins i per aquella època director general de la Vivienda, se la va 
treure del damunt —en el sentit literal del terme, del damunt de les seves bòbi-
les—, per engegar-la sobre els termes veïns. Un fet que més endavant, tancades 
aquelles bòbiles, i amb diferent filosofia urbanística, com a eixample de la vila 
de Martorell, vaig aprofitar jo amb l’Institut Català del Sòl per fer l’actuació de 
la carretera de Piera, convertida en passeig central. També ho vaig aprofitar al 
Parc del Torrent dels Llops, per poder fer entrar en servei de transport públic 
l’estació d’enllaç o entroncament dels ferrocarrils de la Generalitat a Martorell.

Per evitar les fuites d’informació que haurien desbocat l’especulació 
sobre els terrenys seleccionats, l’operació es portava amb tant secret que no 
es fiaren de muntar l’expedient amb els funcionaris del Ministeri, de manera 
que l’expedient que va anar a la taula del Consell de Ministres l’haguérem de 
muntar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona a partir de les dades i el text 
que ens donaren al darrer moment. El dia d’abans de Sant Joan vam haver 
de treballar fins a altes hores de la nit per acabar-lo i recordaré tota la vida la 
malifeta, perquè va deixar la meva família sense revetlla i coca. 

La capsa que embolcallava l’expedient era la de preu més alt que feia 
l’empresa Còpies Miracle. Una enquadernació d’una mena de pell blanqui-
nosa que simulava marbre amb tanques metàl·liques que aparentaven ser de 
bronze. Mai n’he vist cap altra de semblant en tota la meva llarga vida profes-
sional. La capsa prenia l’aparença d’una urna mortuòria. Una premonició de 
com acabarien les acturs a Catalunya. I qui m’ho havia de dir aquella nit del 
23 de juny de 1970, que em tocaria a mi, a l’inici dels anys vuitanta i essent 
director general d’Urbanisme de la Generalitat, haver de reconduir els malde-
caps que aquell decret causà a tantes famílies de Sabadell i Terrassa afectades 
per l’expropiació. 

A conseqüència de l’acord de portar a terme les acturs sobre Barcelona, 
Manuel de Solà-Morales, l’altre coordinador de la revisió del Pla, va presentar 
la dimissió. Entenia que tot plegat era un guirigall i que els redactors del Pla, 
als quals no se’ns havia consultat res, no érem necessaris si decisions d’aquella 
transcendència i naturalesa es decidien al marge del planejament. Per al pla 
que estàvem redactant, la incidència que tenia emplaçar tres noves ciutats, 
d’uns 150.000 habitants cadascuna, a tocar dels límits del nostre àmbit de 
planejament, era fàcil d’entendre. Tots els recursos financers públics es con-
centrarien a construir aquells assentaments, quan els incommensurables dèfi-
cits obligaven a distribuir d’una manera ben diferent els pocs recursos de què 
es disposaria si es volia atendre les zones on es localitzava la major part de la 
ciutadania, que patia una total manca de serveis, urbanització i equipaments. 
Independentment del temps que es trigués a construir les noves ciutats i habi-
tatges, cal recordar que l’àmbit de la comarca havia passat del milió vuit-cents 
mil habitants de la postguerra als tres milions dos-cents mil de 1970 i era 
la situació d’aquests ciutadans el que ens preocupava enfront dels hipotètics 
quatre-cents mil futurs dels següents vint anys.

Cal que s’entengui que amb aquelles actuacions ressorgiren les posicions 
contraposades que havien enfrontat els diferents tècnics al llarg de la redacció 
del nonat Pla Director Metropolità de 1965, i que explicaven que aquell docu-
ment acabés amb un plànol pixel·lat i obert que permetia totes les lectures, 
malgrat que l’esquema gràfic que acompanyava el Pla donava peu a entendre que 
dues d’aquelles actuacions estaven valorades en aquell «Avanç d’esquema d’or-
denació d’una part de la província» (el títol que el 1966 li van donar per sepul-
tar-lo). En aquell document es notava la influència dels professionals que ente-
nien que calia tornar a plantejar eixamples grans com a l’època de Cerdà per 
canviar el «bordell» urbanístic del moment, malgrat que ningú aquí va utilitzar 
l’expressió del general De Gaulle. Per això, la recent solució francesa de París 
gaudia del suport i admiració d’alguns dels tècnics de l’Ajuntament de Barcelo-
na, perquè entenien que amb petites actuacions al sistema urbà només se li feien 
pessigolles que no alteraven la catastròfica situació que teníem davant nostre. 

L’embolic que s’organitzà fou considerable. S’ha de tenir en compte que 
quan el tema de les acturs va rebentar, feia dos anys que altres agents, i no 
qualssevol, tota la banca amb seu a Catalunya, havien apostat per foradar la 
barrera de Collserola amb els tres túnels, projectes als quals incorporaven 
un àmbit urbanístic que havia de permetre el miracle de reduir els peatges o 
permetre que no n’hi hagués. I, per tant, entenien que si el Ministeri actuava 
eficaçment en la promoció de les tres noves ciutats, aquelles tres actuacions 
esdevindrien incompatibles amb la que ells pretenien tirar endavant. No obs-
tant això, aquest grup no va fer escarafalls contra la decisió adoptada, encara 
que quedaren enormement preocupats. 
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La remor de fons, i per tant l’oposició frontal, provingué des de l’inici de 
l’Associació de Promotors i Constructors de Barcelona, l’actual APCE. Alguns 
patien la proximitat d’aquelles immenses actuacions a les seves petites intervenci-
ons d’edificació, però els membres d’aquella associació no seguiren mai la lògica 
de les grans constructores de l’Estat ni tingueren el pes d’aquelles en relació amb 
l’aparell estatal. Només cal recordar que les grans constructores ja aleshores es 
trobaven enquadrades en el SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras 
y Concesionarias de Infraestructuras) i mai van seguir les mateixes regles de joc, 
cosa que s’ha mantingut fins avui. Recordem, per exemple, el paper que fa pocs 
anys jugà David Taguas, l’amic del president Rodríguez Zapatero, quan hi hagué 
la punxada de la bombolla immobiliària pel que fa als efectes en el finançament 
de les grans constructores, en contrast amb la posició des de la qual hagueren 
d’encarar l’explosió de la bombolla els altres promotors que es trobaren enganxats 
amb la mercaderia per col·locar. Pel maig de 2008, al cap d’un any de ser Ta-
guas secretari d’estat de l’Oficina Econòmica del President Rodríguez Zapatero, 
anunciaven polèmicament que havia estat designat president del SEOPAN...

Quan els cants dels Pete Seeger catalans, del folk tradicional, van comen-
çar a fer-se notar a la zona de Gallecs (Jaume Arnella i els seus companys), la 
veu dels promotors es va anar esmorteint, entenent que ja n’hi havia d’altres que 
amb amplificadors alçaven la veu i no calia marcar-se tant contra el govern. No 
obstant això, sempre n’hi va haver algun que, perquè tenia la promoció encetada 
a la Llagosta, va seguir la seva oposició per lliure amb veu cridanera. La por pro-
venia de l’efecte que la col·locació massiva de solars a baix cost tindria sobre els 
escandalls dels seus solars comprats en un mercat especulatiu. Per l’altra banda, 
aquestes intervencions de l’Estat obririen el mercat als promotors i construc-
tors de la villa y corte, trencant el mercat immobiliari que els de l’Associació de 
Promotors d’aquí havien començat a fer-se captiu amb tantes «penes i fatigues».

Al cap de cinc anys de la declaració de l’expropiació, el Ministeri auto-
ritzà els pagesos de Gallecs a tornar a conrear les terres malgrat que ja no eren 
seves, en veure la degradació i l’ocupació que havien ocasionat. Madrid ja no 
parlava de tirar endavant la nova ciutat per manca de recursos financers i, d’al-
tra banda, el foment del seu ús agrícola evitava l’ocupació del sòl per squatters, 
aquells que ocupaven el sòl abandonat per fer-hi habitatges d’autoconstrucció, 
i pels antisistema que havien arribat a la conclusió que davant el panorama que 
oferia la crisi econòmica galopant, el millor que podien fer era desconnectar de 
la societat, passant de tot en un aixopluc a Gallecs. Aquesta actur en concret, 
però, va comportar que l’oficina de la revisió del Pla comarcal perdés el segon 
equip d’arquitectes que vam contractar. Quan Pàez i Sust deixaren els treballs, 
s’incorporaren Ricard Pié i Rosa Barba, que ens deixaren també per anar-se’n 
a treballar pels plans de la futura ciutat de Gallecs, la qual cosa ens obligà a 
substituir-los pels arquitectes Josep Ramon Camprubí i Lluís Pallarès.

Una decisió personal difícil 

La dimissió de Manuel de Solà-Morales em va crear un problema personal 
difícil de resoldre: què havia de fer jo? D’una banda, pel fet de ser funcionari, 
la meva immolació, molt desitjada per tants, no prenia el mateix sentit. A més, 
no essent encarregat de càtedra a l’Escola d’Arquitectura, com era el cas d’en 
Manuel, m’hi anava la subsistència familiar. D’altra banda, era difícil deixar 
una feina en la qual paties pel que estava passant, però en la qual tenia el con-
venciment que calia esgotar totes les oportunitats que se m’havien obert per 
alterar la situació. Quan en el dia a dia constataves que els informes que feies 
dificultaven les propostes habituals o havien avortat operacions especulatives 
importants, com una nova Ciutat Meridiana al mig de Collserola, a Can 
Montmany de Sant Cugat, pensaves que no podies tirar la tovallola. A més, a 
partir del pla que havia redactat per a Vic, entre el 1967 i el 1969, acompanyat 
d’un equip interdisciplinari extens, vaig aprendre que tan important com la 
qualitat del document és el tràmit fins que el pla arriba a la seva aprovació. I 
això demana defensar el document amb cos i ànima. 

El pla de Vic va ocasionar, en el seu inici, un gran trasbals ciutadà. 
Foren moltes les hores esmerçades a la magnífica Sala de la Columna ba-
tent-me amb la població i amb els regidors, i fou aquella dedicació la que 
va permetre —no sense crisis i divisions entre els regidors, i fins i tot la 
designació d’un nou alcalde, Antoni Maria Sadurní— que aconseguís que 
el pla s’aprovés l’any 1972. Un document que es va seguir amb una fidelitat 
extrema per part dels diferents Ajuntaments democràtics fins a l’any 2007, i 
que va ser la base del canvi d’escala urbanística que ha fet la ciutat durant la 
democràcia. Tres anys va portar convèncer que la proposta era la convenient 
per a la ciutat. Planejar és això: convèncer que allò que recull el pla és el 
que convé a l’interès general de la població per encarar el desenvolupament 
comunitari dels quinze anys següents. El debat ciutadà és imprescindible. Els 
tràmits prenen un major temps que els de la redacció, si un s’hi ha dedicat 
de manera exclusiva. 

Aquesta visió del planejament era ben diferent del que m’havien ensenyat 
a l’Escola d’Arquitectura, on un pla era quasi com els plànols d’una casa, un 
document tancat, que, a part de complimentar un conjunt de requisits formals, 
es lliurava a la corporació i, a partir d’aquest moment, un es podia despreocupar 
de la seva sort. Com si la responsabilitat fos exclusiva de la corporació. Aquesta 
confiança en el que podria aconseguir si m’implicava en el Pla fins al final va 
ser el que em va decidir a no seguir la decisió de Manuel de Solà-Morales. Vist 
en perspectiva i després dels anys, i veient el que aquí mateix sostinc sobre canvi 
social i la transformació urbana, diria que segurament hi va haver una gran dosi 
d’inconsciència per part meva a causa dels meus vint-i-nou anys. 
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Quan fas plans, si creus en el que fas, t’has d’implicar a defensar-los, 
primer perquè serà la garantia que el document no acabi sent acadèmic i, en 
segon lloc, perquè serà el que assegurarà que no es quedi com tants altres als 
calaixos de les bones intencions. Excepte alguns alcaldes capaços de fer-s’ho 
seu i posar-s’hi al davant, la majoria demanen el concurs de qui ho ha redactat 
perquè sol ser qui hi veu més lluny, qui millor entén els efectes laterals del 
document i qui en valora més fàcilment les dificultats. D’altra banda, i no 
menys important, aquesta implicació permet que l’alcalde quedi més protegit, 
en un segon pla, per així disposar d’una imprescindible cobertura personal. 

Els indicadors econòmics d’aquell moment em permetien especular que 
la crisi ja la teníem al damunt. Tot el que s’engegava no quadrava financera-
ment. Sense comptar que, a partir de 1975, la mort del Caudillo ho agreujaria 
tot estrepitosament. L’or, com ha tornat a passar en la crisi recent, batia el seu 
record màxim en les transaccions interbancàries de la Borsa de París, influït 
en aquell moment per la sobtada mort del president Pompidou. El quilo en 
barra va arribar als 31.000 francs, amb valors d’aquella època, una cotització 
de 197,78 dòlars l’unça. Un segon indicador de la crisi era el sobtat augment 
que havia tingut a Espanya el cost de les compres de cru al llarg del primer 
semestre de l’any 1970 i que pujaren a 20.000 milions de pessetes, doblant el 
valor de les del mateix període de l’any anterior. Unes xifres que s’agreujaven 
per la devaluació soferta per la pesseta. Finalment, un tercer indicador de la 
greu crisi que s’acostava era la mateixa crisi immobiliària que, com ara, també 
es va donar primer als Estats Units d’Amèrica, l’any següent es va traslladar al 
Regne Unit, i al cap de tres anys va entrar al continent —i a casa nostra ens va 
arribar agreujada per la inflació del disset per cent d’aquell moment. 

Davant aquest panorama vaig suposar que res del que el Ministeri i 
els nostres agents econòmics estaven engegant tenia probabilitats de fer-se 
al ritme esperat i, per tant, encara que el Pla trigués dos anys, disposaria 
d’alguna oportunitat d’influir-hi. L’única cosa de què no vaig adonar-me fou 
que estigués tan a prop el decés del cap de l’Estat: tan llargs se’ns feien aquells 
temps polítics que arribàrem a assumir la seva immortalitat, puntuada per 
aquell acudit que corria aleshores de boca en boca i que tenia a veure amb l’es-
perança de vida del petit elefant que li havia regalat el príncep de Tailàndia, 
que acabava de visitar-lo, i que explicat amb la tonada de veu de l’envellit ge-
neral, acabava: «...cuando el elefante se te muere, te sabe muy mal por el afecto 
que les has tomado...». La gent, a l’edat del general hi afegia ràpidament els 
cinquanta o seixanta anys d’esperança de vida d’aquell proboscidi i s’alliberava 
del malson, esclatant amb un riure encarcarat. 

En la decisió de Manuel de Solà-Morales també hi va influir el neguit 
de compaginar la redacció del Pla amb les pressions que rebíem perquè avan-
céssim determinades solucions en relació amb alguns temes que queien sobre 

la taula amb l’estampillat d’«urgents» i que demanaven que els orientéssim. 
Aquestes peticions ens ocasionaven interrupcions i canvis en la seqüència dels 
treballs. Les notícies del que s’aprovava tampoc ens deixaven gens feliços per la 
lògica en què estaven redactats aquells plans parcials i que solien ser contraris 
al que volíem introduir al Pla. Uns tràmits que no aturàvem, ja que, al llarg de 
la redacció, no vam demanar mai que s’adoptés la suspensió cautelar de llicèn-
cies per a determinats àmbits per així no generar anticossos abans d’hora que 
ens impedissin l’aprovació inicial. Amb una prematura declaració d’àmbits de 
suspensió cautelar hauríem encès les alertes i cremat el temps d’aturada que 
permetia la Llei del sòl i que, atesa la dimensió del Pla, necessitaríem després 
amb les seves pròrrogues legalment admeses per tenir temps per debatre amb 
calma els seus punts més substantius quan es fes públic. En els plans on he in-
tervingut he fet un ús limitat d’aquesta capacitat que permet la llei de treballar 
amb algunes parts de la ciutat «congelades».

El pla parcial de la Universitat Autònoma

Un d’aquests temes que caigueren a la taula dels redactors del nou Pla amb 
l’etiqueta d’«urgent» fou el pla parcial per a l’ordenació física de l’àmbit de 
la Universitat Autònoma, sota Bellaterra, en els terrenys de Can Maians que 
presidien la vall de la Moronta. Vicente Villar Palasí, la persona que el seu 
germà, ministre d’Educació, comissionà per constituir-la i construir-la, era 
segon tinent d’alcalde de Barcelona. Això explica que, per delegació de l’al-
calde, fos president de la comissió executiva de la Comissió d’Urbanisme i, 
per tant, no ens vam poder negar a redactar-li el pla parcial, ja que el neces-
sitaríem més endavant perquè ens fes costat amb el nou Pla. Ens va demanar 
que li ordenéssim el futur campus, amb les despeses a càrrec de la Comissió 
d’Urbanisme. Per portar a terme l’encàrrec vam incorporar l’arquitecte Lluís 
Millet i Serra, que, juntament amb Pàez i jo, vam fer la redacció i portar el 
tràmit. Cal tenir present que des de la signatura de l’escriptura de compra dels 
terrenys, un 23 de febrer de 1969 (un altra expropiació amb data 23 de febrer 
com la posterior de Rumasa), la redacció, tramitació i aprovació del pla par-
cial, el concurs de projectes i la construcció, fins a la inauguració de l’extensa 
primera fase del nou campus, amb la urbanització inclosa dels enllaços a Cer-
danyola i Bellaterra, que va tenir lloc a l’octubre de 1971, havien transcorregut 
només trenta-dos mesos. Un rècord que es pagà amb les vagues dels estudiants 
del febrer de l’any següent per la manca de transport públic eficient: aquells 
vetustos i desendreçats autobusos txecs d’abans de la Segona Guerra Mundial 
que es van adoptar per fer el transport a la universitat des dels baixadors de 
Cerdanyola i Bellaterra. 
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Les noves disposicions del Pla

Al marge dels objectius físics del Pla (la xarxa d’autovies que proposava, els 
centres direccionals de requalificació territorial, la concepció diferent dels 
subsistemes urbans dins del sistema metropolità, i la requalificació dels tei-
xits urbans a través dels nous sòls per al sistema de parcs i per a dotacions i 
equipaments d’interès comunitari), ben visibles per haver-se portat a terme en 
la seva majoria, els objectius més difícils eren equipar amb serveis públics la 
ciutat (afectant puntualment terrenys edificables); reduir les densitats (qüestió 
que afectava tothom en rebaixar els valor dels terrenys) per aconseguir una 
estructura metropolitana i no concentrar-ho tot sobre Barcelona; i, finalment, 
imposar una manera de construir la ciutat diferent de la que s’havia seguit 
en el període franquista, més equitativa, en què els promotors paguessin la 
urbanització i cedissin sòls per impedir nous dèficits. I això per a mi era subs-
tancial i políticament gens fàcil. Era un canvi de 180º.

L’objectiu final era integrar els municipis de la segona corona dins d’uns 
sistemes urbans de major escala que la que oferien els municipis del vell Con-
sell de Cent, l’àmbit orgànic creat per la Carta especial de Barcelona, mal 
«institucionalitzat» com a «comarca de Barcelona».

El Pla esdevingué famós per la trencadissa que va fer de l’anterior pràc-
tica urbanística mitjançant un conjunt d’innovacions de caràcter tècnic i ju-
rídic que representaren la introducció d’un un mateix llenguatge per a tots 
els municipis. Preteníem esborrar la torre de Babel que havia esdevingut el 
planejament, que impedia aplicar un mateix llenguatge urbanístic en tot l’àm-
bit metropolità, i sobretot que es donés un únic mercat del sòl. Fins llavors 
les ordenances de cada municipi s’interpretaven de manera diferent i sovint 
diferent també segons els sectors d’un mateix municipi; de manera que només 
els arquitectes municipals sabien què es podia fer a cada lloc. Com s’amidaven 
en cada cas les altures, com s’havia de prendre en consideració cada paràmetre 
edificatori. La situació havia esdevingut un galimaties tan gran que explica 
per què la gent, per assegurar a la primera què podia construir i evitar-se inter-
minables tràmits, acabava encarregant els projectes a l’arquitecte municipal, 
sense valorar si incorria en incompatibilitat o si era un bon professional. La 
imatge de l’arquitecte municipal era d’alguna manera la del metge de família 
que et toca per lloc de residència.

El nostre major desafiament era si ens atreviríem a afectar qui fos ne-
cessari per recuperar els dèficits d’equipaments i d’espais verds que els mu-
nicipis presentaven com a conseqüència de la brutal dinàmica demogràfica 
que havien patit en l’interval 1959-1974. Unes afectacions condicionades, 

malauradament, pels llocs sense edificar o edificats amb construccions o 
usos inadequats. 

Els vells teixits urbans estaven patint una violenta transformació per 
la construcció d’edificis que no responien ni a les tipologies arquitectòniques 
preexistents ni a les ordenances d’edificació del moment de la seva aparició. 
Aquesta agressiva transformació era la causa del desori i lletjor que s’anava 
apoderant de la fisonomia dels municipis, començant per la ciutat de Bar-
celona. La raó provenia de permetre aquest estat de coses sense incloure, a 
més, les oportunes previsions de sòl per respondre a les necessitats de dotació 
i equipaments de la gent que entaforàvem en les velles trames. Unes edifica-
cions que res tenien a veure amb la construcció de cada lloc. No parlem ni 
de pèrdua d’estil arquitectònic ni de pitjor qualitat dels materials emprats, 
sinó molts cops de la incongruència de les qualificacions del Pla comarcal de 
1953 respecte del que hi havia construït i del que introduiren al seu damunt 
els plans parcials que s’aprovaren, que —alterant les condicions d’edificació 
sempre en la direcció més abusiva— tampoc tingueren cap respecte per la 
tipologia construïda. 

Com podeu imaginar, sectors sencers de ciutat jardí es convertiren en 
zones suburbanes amb edificacions que envaïen els espais anteriorment enjar-
dinats amb alçàries de fins a quatre plantes pis més àtic, i en terrenys costers 
l’edificació s’anava despenjant per dessota de la rasant, traient noves plantes 
allà on abans hi havia hagut delicades casetes de dues plantes envoltades de 
petits jardins i eixides amb un llimoner o un magnolier. En són exemple ben 
viu, a Barcelona, la barriada de Nostra Senyora del Coll, al costat de l’ermita 
d’aquest nom; o el Carmel; la vella urbanització d’estiueig de la gent de Bar-
celona a Santa Coloma de Gramenet; o una gran part de la urbanització de 
Marianao a Sant Boi.

El nou Pla metropolità emplaçà els equipaments i els parcs pels dife-
rents districtes de la ciutat i, a més, qualificà socialment els vells teixits ur-
bans davant el canvi sofert. Amb les noves ordenances aturava aquelles trans-
formacions perquè no empitjoressin les condicions de vida de la gent: en 
particular l’assolellat, la ventilació o la intimitat dels habitatges. Que pogues-
sin moure’s mínimament, estacionar i circular, tenir escoles públiques i algu-
na clapa de verd que funcionés de jardí on poguessin jugar els infants o tro-
bar-se la gent gran. La raó per què calia obrar d’aquella manera no era altra 
que no haver sabut o volgut crear abans la ciutat exigida i el fet que les admi-
nistracions locals no disposessin dels diners que necessitaven per crear la ciutat 
que els queia al damunt per la immigració que rebien. Si s’hagués mantingut 
la qualitat que oferia la ciutat d’abans hauria estat més fàcil preservar-la, en 
especial si, a més, durant aquells anys s’haguessin dedicat a rehabilitar-la i 
renovar-la. 
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En el centre del problema hi havia el fet que aquells consistoris no ha-
vien de retre comptes a la ciutadania del que feien, per no haver estat els seus 
alcaldes elegits democràticament. 

En urbanisme, la paradoxa que es planteja es pot resumir en els termes 
següents: si l’administració no és capaç de crear el nou sector urbà que fa 
falta, com fou el cas de La Défense a París —al marge de les crítiques que 
aquella actuació mereixi quant a la seva qualitat intrínseca— no protegeix 
ni defensa la ciutat creada, en aquell cas el París hausmannià. De quina altra 
manera haurien sobreposat sobre el París històric el nou sostre d’oficines que 
el desenvolupament econòmic de la postguerra exigia sense destruir el París 
del dinou? El toc d’alarma que disparà el que s’havia de fer, com he assenyalat 
en el capítol anterior, fou la torre d’oficines de l’estació de Montparnasse, al 
cap de la rue de Rennes. Si no haguessin adoptat aquella decisió, de crear 
aquell districte terciari, a París res seria ara igual, però els resultats és segur 
que serien pitjors. Doncs això és el que no van saber fer, ni bé ni malament, 
els que havien de gestionar el Pla de 1953.

La reducció d’edificabilitats i les afectacions de solars va ser la causa de 
la forta crisi política que el nou Pla desencadenà i l’origen del seu rebuig. Mol-
tes economies industrials, familiars i del sector de la construcció, es van veure 
afectades amb l’objectiu d’aconseguir millores per a la majoria, encara que en 
el moment en què es produí la seva afectació, d’enorme crisi econòmica, no 
era clar que aquelles expectatives de guanys econòmics que pensaven obtenir 
realment es poguessin portar a terme; però el rebuig també es produí per la 
tradicional manca de voluntat política i econòmica de fer-hi front. 

El franquisme només tenia l’objectiu de créixer com fos i on fos per 
crear feina i tenir contents els propietaris. No tenien cap sensibilitat ni per 
les escoles públiques ni per fer parcs ni camps de joc. Qui volgués fer esport 
que anés al Frente de Juventudes, que eren els únics que tenien instal·lacions, 
primer a Can Mèlic, al Guinardó, i després en l’emplaçament del pavelló de 
Bèlgica de l’Expo de 1929. Les cridòries contra el Pla van arribar a les més 
altes instàncies de l’Estat, fet que obligà el president del govern, Arias Navar-
ro, a actuar. Com veurem, el problema de l’aprovació ocasionà cessaments en 
cascada de governadors, de delegats de ministeri i d’alcaldes, i la designació 
de gent nova per veure si així es reconduïa la situació. Però la qüestió no era de 
càrrecs sinó de trobar-nos encarats a una situació política completament nova.

I, no obstant la sacsejada, pocs han posat en relleu la contribució subs-
tancial que aquell document va representar per a la cultura urbanística de 
Catalunya i de l’Estat, i com les seves innovacions van marcar irreversible-
ment l’evolució urbanística del país. Aquell fet i no cap altre va ser la base de 
la recuperació urbanística portada a terme a Barcelona i també a Catalunya, 
elogiada encara avui en els fòrums urbanístics internacionals. 

Les fonts d’inspiració del Pla 
Les ciutats, en la seva dimensió i complexitat actuals, són difícils d’aprehendre, però 

tanmateix, com a resultat de les diferents recerques que s’estaven portant a terme 

arreu del món en la ciència del territori, i de la nostra trista praxi de darrere del taulell 

de l’administració —ambdues, fonts d’aprenentatge— els redactors del Pla ens sen-

tíem esperonats a incidir sobre la ciutat heretada. 

Les recerques que més incidència tingueren sobre nosaltres foren la lectura del 

territori dels italians i de Kevin Lynch; les anàlisis sobre el paisatge urbà dels escocesos; 

el valor de la ciutat com a significat dels francesos i de la semiòtica d’Eco i de Fusco; la 

racionalitat sobre el trànsit dels models de Wilbur Smith i d’entropia dels anglesos; 

la incipient ecologia de Les Amis de la Terre; les teories metropolitanes dels americans, 

sobre el model de ciutat de William Alonso i sobre el model residencial de Muth; la 

nova forma de la ciutat metropolitana en la seva versió de città-territorio dels italians,  

en especial el pla intercomunale de Milano de Giancarlo di Carlo; l’anàlisi de la formació  

de les rendes del sòl dels marxistes francesos i italians, especialment de Siro Lombar-

dini; les relacions entre la tipologia arquitectònica i la morfologia urbana de geògrafs 

francesos com Jean Tricart o dels urbanistes italians Aymonino, Rossi i Tafuri; la crítica 

de la ciutat racionalista per part dels arquitectes de l’anomenat grup del Team Ten i la 

crítica a la ciutat americana de Lewis Mumford i de Jane Jacobs o sobre els models 

utòpics de Françoise Choay; i tants altres que van irrompre en la cultura urbanística 

de final dels seixanta i inici dels setanta i dels quals vam aprendre el sentit del que 

convenia i havia de ser el nostre sistema metropolità. 

El debat sobre la ciutat en temps de globalització i sobre els aspectes que li són 

connectats, no es donava amb la força actual, amb certes excepcions. És una prova 

de l’intensos que han estat els efectes de la desregulació i de la manca de fe en el 

planejament per resoldre en profunditat i fins a l’arrel els problemes socials.

Per a l’èxit de les intervencions que posteriorment jo mateix o altres, 
com Oriol Bohigas o Joan Busquets, poguérem desencadenar a Barcelona 
o en altres municipis, fou bàsica l’aprovació del Pla. Vista la qualitat física i 
moral de cadascuna d’aquelles intervencions i de la seva arquitectura, caldria 
preguntar-se si haurien estat idèntiques si el Pla no hagués afectat abans els 
sòls que necessitaven per aixecar-les, legitimant l’actuació pública, abaratint 
els costos dels terrenys exigits per a la seva intervenció i fent així menor la 
incidència dels costos en la qualitat de l’arquitectura. En definitiva, cal re-
flexionar si sense reconduir prèviament les densitats i reservant els sòls, s’ha-
gués aconseguit la qualitat de les actuacions que es portaren a terme. Mirem 
endarrere per aclarir-nos millor: sense aprovar, però sobretot sense aplicar el 
pla Cerdà, s’haurien pogut aprofitar les favorables condicions polítiques del 
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sexenni 1868-1873 per aterrar la ciutadella borbònica i per impulsar el parc 
que la va substituir?

Però el més important que hom s’ha de preguntar és si sense la nova re-
distribució de densitats, hauria estat possible obrir el sistema urbà a la nova 
escala territorial, trencant la dicotomia d’aquell moment entre un centre dens 
i una enorme perifèria suburbial per qualificar. Un exemple invers ens mostra 
la importància del que exposo. A Diagonal Mar, per abaratir la factura dels 
Jocs Olímpics i no haver de fer front al dèficit de Holsa —parlo de memòria: 
sobre uns 7.500 milions de pessetes segons es deia per l’Ajuntament de Barce-
lona— es va convenir amb el president d’aquell consorci i delegat del govern 
espanyol, Santiago Roldán, augmentar els sostres edificables del sector amb 
l’excusa que, tractant-se d’una zona d’oficines i comercial, aquell augment no 
tindria cap efecte perjudicial per a l’equilibri dotacional de la ciutat i d’aquesta 
manera l’Ajuntament no hauria de pagar en diners el dèficit olímpic (parlem 
de l’època de Kepro, la primera immobiliària promotora). Però el sector acabà 
de manera diferent quan el nou promotor (Hayes) va prendre el relleu a Kepro, 
per problemes d’aquesta promotora, i, per portar-ho endavant, en un moment 
en què les condicions immobiliàries havien variat, sol·licità substituir una gran 
part del sostre d’oficines per habitatges, davant la baixa demanda d’oficines 
que la ciutat presentava i perquè no era prudent concentrar l’oferta en un únic 
punt de la ciutat. Calia reduir els sostres edificables per a oficines, que amb 
l’excusa de tractar-se d’un sector només per a oficines s’havien augmentat, 
però no es va fer. Deixo al marge les discussions que es donaren, entre les 
quals el debat de les altures dels edificis que plantejaren les regidores Rahola i 
Vintró; i els falsos soterranis al carrer del Taulat per damunt de la rasant del 
carrer per aconseguir de forma subreptícia un major sostre comercial. A 
més, a sobre, es va haver de resoldre l’incomplert compromís municipal de re-
servar, en el pla d’obertura de la Diagonal, sostre d’habitatge de protecció per 
a les empreses immobiliàries dels sindicats. La solució a aquest incompliment 
va ser afegir al costat de la torre de les aigües de Macosa 60.000 m2 més de 
sostre per a habitatges de protecció a edificar per les immobiliàries sindicals. 
Una situació que, fins i tot amb tot això, es va haver d’equilibrar en fals per 
l’interès general. L’administració va haver d’adquirir un dels edificis d’oficines 
que no tenien sortida en el mercat per emplaçar-hi una conselleria de la Gene-
ralitat, ja que d’altra manera l’operació no s’equilibrava. 

Sense la qualificació de remodelació pública del Pla general metropolità 
sobre els terrenys on es va aixecar la Vila Olímpica, no s’hauria disposat de 
la legitimitat per declarar l’expropiació ni s’hauria aconseguit la seva qualitat 
urbana i la seva densitat. I el mateix es pot dir en relació amb el que es va 
aixecar a continuació a la resta del front marítim, en el tram que correspon al 
pla d’ordenació redactat per Carles Ferrater, entre els carrers de Lope de Vega i 

Selva de Mar, resultat de l’operació de la Generalitat per a la supressió del tren 
amb l’ajut financer de la Comunitat Europea.

Perquè cal recordar que sense el procés de millora global portat a terme 
entre els anys 1977-1982 i fonamentat sobre les determinacions del Pla, la 
situació política no s’hauria tranquil·litzat ni l’urbanisme hauria pres una nova 
manera de caminar. Seguiríem fent permutes a les cantonades de l’Eixam-
ple perquè sorgissin petits solars on posar dotacions vergonyants a les plantes 
baixes dels edificis i sense que aparegués la infraestructura necessària, ja que 
ningú s’hauria vist capaç de dibuixar-les sobre el paper, com ens torna a passar 
ara. Abans del Pla, la ciutat es desenvolupava asfaltant els vells camins rurals. 
Així es feia la ciutat. Els carrers es prolongaven, amb la qual cosa s’estalviaven 
haver de cedir espais lliures perquè aplicaven el que s’anomenava aleshores 
sistema d’actuació «per cessió de vials», que no obligava a cap altra cessió que 
la del vial, i a més, els costos d’enquitranar la via es transferien als estadants 
a través de les contribucions de millores, en comptes de fer-los recaure en els 
constructors i promotors. 

Finalment cal subratllar la «condició global» del Pla. Un pla que comprèn 
vint-i-set municipis. Un requisit fonamental que cal no perdre mai de vista, 
perquè en urbanisme, perquè els efectes tinguin envergadura i siguin duradors, 
cal que les propostes es formulin per a tot el sistema urbà que treballa a l’uníson 
en les seves relacions quotidianes: entre llocs de feina, llocs de viure i llocs de 
trobada. Que el que es proposi en un extrem del sistema urbà guardi la deguda 
proporció amb el que es proposa en els altres punts del sistema, perquè el mercat 
del sòl és únic i no s’han de permetre els jocs diferencials d’un municipi envers 
els altres per penalitzar el municipi veí. En urbanisme, no es pot construir res 
amb coherència mitjançant un procés d’addició d’intervencions. Cal que les 
diferents intervencions responguin a un mateix marc global de referència. 

El procés de millora fou especialment rellevant durant el mandat Socias 
a l’alcaldia de Barcelona, com en detall exposaré en els darrers capítols del 
llibre. És segur que les rondes —que en aquell temps es rebutjaven crítica-
ment per tractar-les de vies ràpides— no s’haurien pogut portar a terme, en el 
marc de les operacions olímpiques, sense que haguéssim mantingut pri mer 
les afectacions (malgrat les pressions dels propietaris per suprimir-les) i, fetes les 
indemnitzacions, les portéssim a terme. També va ser capital que en el Pla 
mantinguéssim la zona de remodelació pública que permeté fer després la 
Vila Olímpica i l’operació de treure el tren de la costa i fixar les sorres de les 
platges i la línia de la costa per obrir la ciutat al mar. Per un moment recor-
deu el que va costar obrir al trànsit el túnel de la Rovira, quan l’any 1978 
es trobava el túnel acabat i només els veïns més moderats del Carmel i de la 
Font d’en Fargues acceptaven que s’obrís al trànsit si s’obria per al transport 
públic. Al mateix indret, ja entrat l’any 1984, l’operació de demolició de part 
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de la ronda del Guinardó a la plaça d’Alfons X el Savi es va fer més per raons 
simbòliques que de millora real, ja que al cap de poc temps es construïen 
uns flyovers (calçades elevades) de més impacte del que s’havia enderrocat, 
que l’any 2009 també es van tirar a terra. Més que poc encertat, que ho és, 
exemplifica com sovint s’han configurat les solucions a través d’un procés 
d’error i tempteig, condicionats per la situació del moment. 

El vast procés de recuperació de dèficits en matèria d’habitatge de pro-
tecció, de parcs i de tota mena d’equipaments públics (esportius, d’ensenya-
ment públic i universitari, sanitaris, cívics i de serveis assistencials), ha estat la 
base de la recuperació urbanística general i de la reestructuració de la ciutat. 
Que aquells equipaments i serveis s’aconseguissin és l’explicació que a l’inici 
de la transició a la democràcia es recuperés la confiança en la classe política 
naixent i s’assentés amb força el sistema democràtic, malgrat les resistències 
i el pes dels quaranta anys de dictadura, que segueixen sent-hi. El crèdit que 
s’aconseguí és el que va permetre, en una fase ulterior, dur a terme les grans 
actuacions urbanes per als Jocs, malgrat els enormes costos socials. 

Ara ens plau veure-ho construït i se’ns fa difícil pensar retrospectiva-
ment en les dificultats que es van haver de resoldre darrere de cada actuació. 
En urbanisme la memòria esdevé volàtil i quan utilitzem la ciutat ningú és 
conscient del que va costar aconseguir el que ara gaudim. Si no, que li pregun-
tin a Xavier Subias els maldecaps que va patir l’any 1959 quan, aprofitant el 
centenari de l’aprovació del Pla Cerdà, en redactar el pla de la part alta de la 
Diagonal, va reduir l’edificabilitat de 4,5 m2st/m2s a 2,25. Els forts improperis 
que rebé dels propietaris expliquen que el mateix Oriol Bohigas sortís a la 
revista Meridiano en defensa seva. És gràcies a aquell planejament que la ciutat 
deu la qualitat residencial d’aquell tram de ponent de l’avinguda i els malls 
comercials i d’oficines que sorgiren durant la Transició. 

La nova situació urbanística és la que va permetre a finals de 1988-1989 
que temes estructurals del Pla, com les rondes, es poguessin portar a terme 
i fossin acceptats per la mateixa gent que poc temps abans (1977-1983) els 
veien amb ulls ben diferents. Entre les cridòries dels veïns i la sentència que va 
denegar a l’Ajuntament de Barcelona la capacitat per tirar endavant les expro-
piacions, vaig haver d’aturar l’any 1978 les obres, i això que el municipi s’havia 
fet càrrec del costós soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió aèries que 
poblaven la Via Favència. Els tribunals aturaven el «regal» d’una Avinguda de 
la Pau que el govern central havia fet a la ciutat per immortalitzar els vint-
i-cinc anys de l’estricta «pau» del règim dictatorial. Com ens té acostumats 
l’administració central espanyola, l’execució d’aquella ronda de Dalt hagué de 
ser feta per la Generalitat de Catalunya i amb una intencionalitat ben diferent, 
la qual cosa va ser el millor indicador del canvi polític i de l’autoritat de la 
nova classe política. 

Aquella situació urbana ja no es dona ara, si tenim en compte els actu-
als indicadors de crisi del «model Barcelona». Encara que no es reconegui, el 
nou estadi fou un mèrit de l’urbanisme d’aquell pla metropolità i de la gestió 
que gràcies al mateix pla es desencadenà i que ens va permetre entrar en un 
model d’economia del benestar. Cal que els polítics hi pensin quan només es 
preocupen pel calendari electoral i no valoren en la seva justa dimensió les 
conseqüències de no promoure una adequada política urbanística que obliga 
a pensar en el termini mitjà i, per tant, més enllà d’una legislatura. Sense 
aquella «pacificació» no hagués estat factible la Transició, ni posteriorment el 
compromís olímpic, ja que aquell esdeveniment hauria estat considerat per la 
majoria de la ciutadania una despesa sumptuària supèrflua. Foren la cobertura 
dels grans dèficits urbans i la dignificació urbana, que la gent plantejava com 
indeclinables, els fets que ho permeteren.

Tothom reconeix avui que hi ha un abans i un després del Pla general 
metropolità. Quantes paraules de l’actual argot urbanístic d’ús normal no 
existien abans del Pla. Aquest és un dels indicadors del canvi aconseguit. Que 
diferents eren abans les coses i com hem anat emmotllant el dia a dia. Els 
tècnics, els ciutadans, els polítics, els periodistes utilitzen un lèxic que ha 
esdevingut habitual, com si existís des de sempre; s’ha fet imperceptible un 
canvi de vocabulari que no existia fins fa ben poc. Sols quan rellegeixes els 
textos dels plans parcials redactats amb anterioritat al Pla metropolità i les 
seves ordenances, comprens la dimensió del canvi aconseguit i comproves 
com en vam ser, de radicals, sense voler-ne ser. Si el nou lèxic s’ha incorporat 
a la pràctica habitual és perquè els canvis no responien a una moda sinó a 
necessitats d’expressar els nous conceptes i objectius. 

El Pla incidí decididament en una nova pràctica administrativa de 
l’urbanisme i, més enllà de si mateix, va repercutir profundament en l’orga-
nització administrativa del país, en institucionalitzar-se moltes de les seves 
innovacions tècniques en la nova Llei del sòl i de l’ordenació urbana de 1975. 
Una llei, el text refós de la qual s’aprovà l’any 1976, pocs dies després de 
l’aprovació definitiva del Pla. Els dos fets no responien a una mateixa lògica, 
eren independents, encara que jo mateix intervingués en la ponència tècnica 
que va redactar la llei. No és aquí el lloc d’explicar com el Pla va influir en 
el text legal i com aquest text li va donar més força suprimint les al·legacions 
extra legem, que ens feren en l’aprovació inicial. Les raons que ho expliquen les 
esmento en un altre moment del llibre.

El Pla partia de la voluntat de corregir una pràctica administrativa que 
ens era coneguda per portar deu anys darrere del taulell despatxant i posant 
condicions al que en deien, suposadament, «urbanisme». Teníem clar que no 
es podia seguir d’aquella manera. La volíem modificar. Redactàrem el Pla —a 
més de dedicar-nos-hi amb il·lusió i, vist amb més perspectiva, amb una gran 
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dosi d’innocència— perquè al matí patíem en carn pròpia com s’administrava 
l’urbanisme i coneixíem els seus resultats i els criteris decisoris emprats. Això 
ens va fer molt crítics i d’aquí la voluntat d’innovar un procés que fes impossible 
o més difícil aquella pràctica. Per dir-ho breument, coneixíem les argúcies, els 
tics i els arguments de bona consciència amb què es justificava el que estava suc-
ceint, malgrat els nostres informes contrariats que es troben en els expedients. 

La majoria dels fets urbans que van veure la llum en el període anterior 
al Pla estaven fonamentats en acords adoptats sobre expedients amb tràmit 
formal. No responien ni a actes d’edificació clandestina, com succeïa a Lisboa 
en aquell mateix moment, ni a acords adoptats al marge de la llei. Si excep-
tuem les zones d’autoconstrucció i el barraquisme sobre terrenys de domini 
públic (militar, ferroviari, de servitud mortuòria o de les platges), la resta tenia 
al darrere un pla aprovat. Només a finals dels seixanta i fora de la comarca 
barcelonina, apareix el nou fenomen de les urbanitzacions «il·legals» —que en 
els seus municipis no tenien pas aquesta consideració, ja que si bé la majoria 
no reberen l’aprovació definitiva de les comissions d’Urbanisme, havien rebut 
l’aprovació inicial i provisional dels ajuntaments on s’emplaçaven. Per tant, tot 
el que es va construir, encara que sembli impossible per la mala qualitat que 
presenten la majoria de casos, es va fer amb les corresponents aprovacions i amb 
informes tècnics favorables i, en el seu cas, amb sentències fermes al darrere. 

Tot mostra com, a partir d’una correcta diagnosi del que s’esdevenia, 
calia un document, i no una teoria, que transformés la realitat i la reconduís 
«en la bona orientació». Regular tot el procés per un cos normatiu elaborat de 
soca-rel que impedís les innombrables escletxes interpretatives i les seves vici-
ades ambigüitats. Però, perquè això s’aconseguís, calia una estratègia urbana 
sobre tot el sistema i alterar la dinàmica urbana a través d’una administració 
pública que, per damunt de les corporacions locals, marqués els ritmes i les 
prioritats, i impulsés les noves dinàmiques sense que per això s’hagués de de-
treure la iniciativa als ajuntaments ni se’ls hagués d’obligar a delegar les seves 
competències urbanístiques en un consorci de segon ordre, com va esdevenir 
moda quan va governar el Tripartit.

Es digui com es digui l’organisme supralocal encarregat d’introduir 
aquesta nova dinàmica, Comissió d’Urbanisme, Àrea Metropolitana o, quan 
es recupera la Generalitat, Generalitat de Catalunya, les relacions entre els 
ajuntaments i aquell organisme s’han de concebre de manera diàfana, per 
tal d’assegurar la construcció d’un sistema metropolità on les determinacions 
comunes a dos o més municipis estiguin fixades pel Pla. Calia descarregar el 
diàleg de cada dia del major nombre de tensions i per això era fonamental 
evitar les discussions sobre la coherència de les infraestructures de caràcter 
supralocal i de la política de sòl, que havia de ser comuna per a tot el sistema 
metropolità. 

Cercàvem un Pla que, a més de donar resposta a les demandes locals, 
fixés uns objectius globals per a tot el sistema. Uns objectius que no sorgirien 
d’aspectes que se’ns anessin acudint, perquè si es feia així, quan es plante-
gessin, esdevindrien impossibles d’executar en trobar-se l’espai ja construït 
per no haver-se reservat per endavant els seus drets de pas o no haver definit 
la seva configuració precisa. Però en especial aquests objectius no es podrien 
portar a terme per la dificultat dels municipis d’acceptar les infraestructures 
metropolitanes o els serveis que aïlladament consideressin innecessàries. Fer 
comprendre als ens locals el diferent organisme urbà que en resultarà quan els 
desenvolupaments i les transformacions que s’inclouen al Pla s’hagin executat, 
és molt difícil, limitats com estan pels problemes del dia a dia. El nou orga-
nisme urbà no seria la suma dels antics municipis sinó un ens diferent, més 
complex, més interrelacionat i amb un àmbit territorial d’influència més gran. 
El més difícil era fer-los comprendre això, i que ho acceptessin.

Sense canviar la mal entesa subsidiarietat dels que es troben en l’esglaó 
local, que sovint manifesten que només han de ser ells els que han de prendre 
les decisions, aquest nou organisme territorial no esdevindria factible. Si no 
s’entén que l’escala o el camp d’influència de certs usos i infraestructures exi-
geix que l’esglaó en què s’han d’adoptar les decisions és el nivell que correspon 
al conjunt del sistema metropolità o regional, aquelles infraestructures i ser-
veis no apareixeran. Una subsidiarietat que en el debat polític s’utilitza quan 
no es té el control del segon nivell. Però, quan aquest control s’aconsegueix, 
ningú se’n recorda del que defensava i, més sorprenent encara, es veu com 
aleshores s’agafa la competència municipal i el nou marc de decisió s’emplaça 
en uns nous ens revestits de consorcis, regions o vegueries. 

El baix nivell d’ingressos de determinades administracions locals, el 
constant canvi de criteri segons l’alternança dels equips de govern, la incom-
prensió dels efectes que unes decisions locals tenen sobre la resta del sistema, i 
en particular sobre els municipis adjacents, justifiquen que sigui imprescindible 
harmonitzar el sistema metropolità i que les actuacions no vinguin guiades per 
necessitats de caràcter conjuntural o per cercar un finançament extraordinari a 
costa de l’urbanisme. D’altra banda, la condició irreversible dels efectes jurídics 
i físics de les decisions adoptades, fa que els errors siguin irreparables, o, quan 
s’han adoptat maldestrament, obliguin a indemnitzacions descomunals. 

La decisió urbanística requereix que es disposi d’una estructura a dos 
nivells: un relacionat amb la prestació dels serveis personals, que ha de ser de 
caràcter descentralitzat i local; i un altre relacionat amb la base econòmica, 
les previsions ambientals i les infraestructures, que ha de situar-se en un nivell 
superior a l’estructura municipal actual, heretada de les velles parròquies, i on 
sense detreure al nivell local la capacitat d’iniciativa, cal que els procediments 
siguin aprovats per ulls que en cap cas siguin alhora jutge i part interessada. 
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Noves metodologies, tecnologies noves 
En relació amb el planejament dels urbanistes de la generació de Xavier Subias i Manuel 

Ribas Piera, la nostra proposta volia aplicar als assumptes socials els mètodes i els proce-

diments de la ciència. La generació intermèdia entre aquella proposta i la nostra, la dels 

que acabàrem arquitectura a finals del 1958, no va aparèixer per l’administració per haver 

estat «comprada» pel desarrollismo. Quan als seixanta els arquitectes feien diners a ca-

bassos, cap tingué interès per entrar a l’administració o fer de professor a les escoles d’ar-

quitectura. Nosaltres, gràcies a l’ajuda americana, havíem tocat els primers ordinadors i 

amb el seu auxili preteníem tenir tota la ciutat real a les nostres mans. Amb el suport de 

Martí Vergés, catedràtic d’Informàtica de l’Escola d’Enginyers, vam muntar un programa 

de georeferenciació que dins d’una quadrícula de 100 per 100 m, ens emplaçava automà-

ticament qualsevol informació que vingués referida per la seva direcció postal, el nom del 

carrer i el seu número. El sistema era prou sofisticat per trobar els carrers encara que es-

tiguessin codificats pel nom o el cognom de la persona, o en castellà o en català (Jacinto, 

Cinto, Verdaguer, Mossèn). Com que en els diferents organismes oficials començaven a 

tenir mecanitzada la informació, el resultat era que ho «sabíem» tot. 

Això, és clar, sempre que la informació introduïda registre a registre, a través de fit-

xes perforades i tot seguit de cintes, fos fiable: el cens de població, el d’edificis, el padró 

de solars (el Galtier, com en dèiem del padró del patrimoni edificat), les llicències fiscals 

d’activitat i, amb certes dificultats, les dades del nombre de treballadors segons el lloc de 

treball, no segons la seu social de l’empresa. L’emplaçament d’on treballaven, el vam haver 

de resoldre a través d’una depuració manual ulterior, consultant a les empreses quants en 

tenien a cada planta. Amb tot això, obtinguérem per a Barcelona i els 27 municipis del seu 

entorn unes radiografies detallades de com era la ciutat. El sistema ens emplaçava la infor-

mació amb una precisió més gran que la de l’incipient sistema Tiger de l’Oficina America-

na del Cens. Les dades les representàvem amb el programa Symap del laboratori del Har-

vard Design. Un programa que, a través de la intensitat d’escriptura feta amb una màquina 

d’escriure elèctrica IBM, d’aquelles de bola, ens dibuixava automàticament el mapa amb el 

nombre de casos de l’aspecte seleccionat dins de cada quadrícula de la malla. 

Les incipients tècniques de l’anàlisi espectral ens permetien reconèixer els patrons 

de distribució i fer una lectura multidimensional del sistema urbà, que ens allunyava dels 

esquematismes esbiaixats que deriven d’imaginar-se la ciutat a partir del lloc on un viu 

i dels clixés que cadascun porta al damunt per la pertinença a una determinada classe 

social. Però el més bàsic era trepitjar molta ciutat.

Disposàvem de les interaccions entre les diferents centrals telefòniques, fet que ja 

ens donava una idea de quines eren les relacions sobre el territori, i en els aspectes de 

la mobilitat individual disposàvem de les dades que feien referència a la mobilitat de la 

gent amb els diferents mitjans de transport derivats d’una àmplia enquesta, del tipus 

origen-destinació, que es va fer preguntant a les famílies a on i com anaven a treballar, a 

partir de la mostra més àmplia que ens fou factible aconseguir amb els diners de què dis-

posàrem. Tot perquè els resultats fossin el més representatius del conjunt de moviments 

sobre el territori; per bé que el coneixement de la representativitat amb què treballàvem 

resta una incògnita, malgrat les incipients tècniques de mostreig espacial de què dispo-

sàvem en aquella època. 

Això explica que ràpidament comencéssim a aplicar tècniques d’anàlisi factorial, mul-

ticriteri, de probabilitats de transició, o analogies predictives en matèria de futurs nivells 

de motorització o d’evolució demogràfica (models molt senzills de supervivència de les 

diferents cohorts d’edat, sense interacció entre «regions») i els primers intents de relaci-

onar la intensitat de generació dels desplaçaments a la feina amb la intensitat dels usos 

del sòl. El que no vam construir foren models d’assignació dels trànsits a la xarxa com ha 

estat factible posteriorment a partir de la generalització dels algorismes de la Universitat 

de Mont-real, i sobretot a partir de la capacitat més alta de tractament de dades dels ordi-

nadors, que ha permès aplicar restriccions de direcció i de gir a la xarxa, cosa que en la 

investigació operativa es coneix com a «l’algorisme del viatjant» o dels «camins mínims 

de Hamilton», amb iteracions múltiples per simular la congestió de la xarxa. Aleshores 

ens acontentàvem amb les teranyines que dibuixaven les línies de desig entre les diferents 

zones de trànsit. 

Alguns, com Manuel de Solà-Morales, la fal·lera dels models la portaren de Harvard, 

en especial després de la publicació del número de maig de 1965 del Journal of the Ameri-

can Institute of Planners. Jo m’hi havia posat a partir dels treballs de Wilbur Smith per al 

Pen-Jersey Plan i dels treballs del Departament de Transport americà. Quan Manuel de 

Solà-Morales presentà la dimissió del càrrec de coordinador del Pla, per la declaració de les 

acturs de l’àmbit barceloní, encarregàrem al Laboratori d’Urbanisme que dirigia la formalit-

zació d’un model de Lowry o de base exportadora per al sistema metropolità de Barcelona. 

Aquelles tècniques de simulació i predicció, a més de donar-nos una eina d’avaluació 

per fer hipòtesis sobre què passaria si... incorporaven un altre avantatge indirecte, no 

perseguit. En el moment de la introducció dels computers, als neòfits els ordinadors els 

impressionaven i això ens atorgava, als que els utilitzàvem, un respecte que per edat i ex-

periència no hauríem d’haver merescut. Sense arribar al que sentiríem a dir algunes vega-

des: «és l’ordinador qui ha dit que...», certament foren una manera indirecta d’ajudar-nos 

a mostrar que el planejament que fèiem era el que calia fer. Malgrat l’ús d’aquelles noves 

tècniques, mai ens presentàrem com a professionals que quan anàvem a treballar apar-

càvem el cor a l’entrada de l’oficina, per treballar amb el cap fred sense esbiaixos derivats 

de la nostra emotivitat o dels nostres prejudicis. Per a alguns, aquesta era l’única manera 

de ser dels planners: uns homes capaços de presentar asèpticament les alternatives que 

s’obrien per permetre als polítics, sobre la base d’unes funcions de cost-benefici, escollir 

les opcions més convenients.
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Que avaluïn el compliment de l’interès local amb l’interès nacional o regional, 
i impedeixin extorsions que esdevenen més factibles si només hi concorre un 
únic nivell de decisió. Aquesta és l’estructura de la nova organització territori-
al a Alemanya i França i la manera de superar l’herència de l’estructura local 
de 1817, heretada de l’Antic Règim, sense haver de suprimir o annexionar 
municipis.

L’estructura normativa del Pla general metropolità partí de zero: des de 
la manera de zonificar fins al tipus i nombre de plànols per assenyalar les seves 
determinacions físiques. Tot s’orientava al control del seu desenvolupament 
perquè fos fàcil de gestionar a partir de les pràctiques d’actuació que eren co-
munes a l’època i de les capacitats que tenia aquella administració local. Els 
objectius es dirigien sempre a la requalificació dels àmbits urbans a mig obrir, 
a edificar i a urbanitzar. Tan central era l’obsessió per la manca d’una ciutat 
dotada, equipada, urbanitzada i dimensionada en proporció a les necessitats 
del volum de la població, com la d’aturar l’abusiva transformació que sofria. 

Els interessos en joc i la dificultat d’abstreure’s de la pressió local explica 
el biaix que adopten moltes vegades els acords urbanístics locals. L’alcalde 
es troba cada dia amb els seus conciutadans i la seva esposa va a comprar 
a les mateixes botigues on van les esposes dels altres conciutadans que són 
propietaris de terrenys i constructors, i allà escolten els insults i els comentaris 
despectius que les altres clientes de la botiga manifesten contra els seus marits, 
a més dits ben alt perquè se n’assabenti tothom. I això condiciona enorme-
ment. No ho dic per dir, sinó a partir del que he viscut i m’han comentat els 
responsables dels 946 municipis del país al llarg dels meus vint anys de gestió 
urbanística democràtica, i des d’on he pogut comprovar de prop la capacitat 
real d’actuació de la majoria de municipis. 

Quan per ambigüitat o imprecisió els particulars poden augmen-
tar l’edificabilitat d’un pla general emparant-se en els buits que presenta la 
norma, l’ordenança d’edificació o el caràcter no vinculant de les densitats per, 
en conseqüència, guanyar més diners, o bé poden aconseguir-ho estalviant-se 
haver d’urbanitzar o no executant els espais per a parcs i jardins, l’experiència 
ens ensenya que la direcció que adopta el desenvolupament és sempre la de 
l’augment de les densitats i dels aprofitaments, i la de procurar estalviar-se 
cessions de sòl públic per a serveis o obres d’urbanització. Ja no diguem si, a 
més, s’admet que s’instal·li la corrupció a les dues administracions de manera 
que es puguin baratar els dos nivells que hi intervenen. Com ens ensenyen les 
lleis de la termodinàmica, tot va pel camí de la major entropia. Per tant, si 
totes les administracions no vigilen de prop l’interès general, els particulars 
sempre somnien poder fer el que he exposat. L’aspiració màxima és comprar 
sòl rústic i que te’l qualifiquin per fer ciutat compacta. El més greu és quan 
aquesta aspiració també és la de l’administració d’esquerres.

Fer caure les noves muralles: garantir una potent xarxa viària 

Ja hem subratllat en un altre lloc les dificultats que per a un creixement orde-
nat de la ciutat suposava trobar-se encerclada a migdia pel mar; al nord, per 
la serra de Collserola; a llevant, pel Besòs; i a ponent pel Llobregat i el seu delta, 
d’un alt valor agrari i especialment hídric per l’embassament d’aigua dolça que 
hi ha sota seu. Espais clarament per preservar, tant el delta agrícola com les ser-
ralades de Collserola, Marina i Garraf. El Pla havia de reservar, a més, els drets de 
pas de la xarxa bàsica que havia de permetre que el territori no es quedés encer-
clat pel dèficit infraestructural consuetudinari a què ens havia tingut sotmesos 
l’administració central. L’any 1969 la minsa xarxa de carreteres no es correspo-
nia amb les necessitats d’irrigació d’una conurbació de dos milions set-cents mil 
habitants. En dos plànols que acompanyen aquest text es delimita l’àmbit que 
l’any 1970 podia esdevenir urbà per distància al centre en vehicle privat i en 
transport públic: l’àmbit que se situava a menys de 45 minuts del centre i amb 
freqüència de servei urbana. Un fet que en el cas del transport públic s’agreujava 
quan el servei es ponderava per la freqüència amb què funcionava. Hi havia una 
muralla real que feia que la ciutat susceptible d’esdevenir estàndard no anés, per 
la banda del Llobregat, més enllà de l’acabament de l’Hospitalet i, per la banda 
del Besòs, arribés tot just a la riera de Sant Joan, abans d’entrar al centre de 
Badalona. En aquesta situació s’explica que fora d’aquells límits aparegués la 
ciutat de l’autoconstrucció, el barraquisme i el desordre especulatiu, o que els 
terrenys qualificats d’urbanitzables del Pla de 1953 no entressin en joc per esde-
venir urbans; i menys en aquells moments en què es feien quatre desplaçaments 
al dia, a causa dels horaris de feina habituals a la majoria de llocs de treball.

La nova xarxa viària havia de servir per modernitzar els temps del trans-
port públic en bus i en vehicle privat, en el moment que s’inicia la seva genera-
lització gràcies al Sis-cents de la Seat i, a través d’aquesta nova xarxa, millorar la 
centralitat dels barris suburbans, de la perifèria urbana, i estructurar els diferents 
pobles en sistemes urbans amb major pes. En una paraula, el Pla perseguia por-
tar fora del seu àmbit aquesta constant metropolitana del límit dels quaran-
ta-cinc minuts des del centre. Una constant que es compleix a la resta de ciutats 
europees i americanes i que amb la irrupció de les autopistes urbanes, primer, i 
la xarxa de trens de gran velocitat, després, s’ha anat estenent en correspondència 
amb les millores en els nous temps de transport i en les seves freqüències urba-
nes, que polaritzen el desenvolupament sobre el territori. 

Davant d’aquesta situació problemàtica, que ja havia fet palès amb la crí-
tica al pla de metros de 1966, per no sortir de l’àmbit de la ciutat de Barcelona 
(Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. N. 76-77 de l’any 1970, «Planeamiento 
del metropolitano versus planeamiento metropolitano»), l’única mesura 
que podia trastocar la situació a curt termini era la nova xarxa viària bàsica.  
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El marc del Pla amb els deltes del Llobregat i del Besòs. El mont Tàber, emplaçament  
de l’originària Bàrcino, no ultrapassa l’altitud dels 25 m sobre el nivell del mar i per això  
no apareix en aquest plànol. Oficina per a la Revisió del Pla de 1953. Comisión de Urbanismo 
y Servicios Comunes de Barcelona y Otros Municipios
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Creixement urbà entre 1961 i 1972. La nova taca urbana (marró, vermell i taronja fort) no 
guarda proporció amb el creixement demogràfic i de l’activitat. Estàvem confrontats a un 
intens procés de transformació i densificació urbanes. Oficina per a la Revisió del Pla de 1953. 
Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y Otros Municipios



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI70

Sobre la taca urbana groga, en vermell hi ha les zones on s’ha emplaçat la nova residència; 
com més vermella, més densa. En blau, les zones que perden població per envelliment, 
terciarització o expectatives de canvi urbanístic, 1965-1970. Oficina per a la Revisió del Pla  
de 1953. Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y Otros Municipios
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Ponderació de la freqüència del servei de rodalies del ferrocarril, l’any 1970, amb el temps que 
prenia arribar a cada estació des de la plaça de Catalunya. Només fins a Sant Boi, Montcada i 
Reixac, i Sant Cugat el binomi temps-freqüència oferia una qualitat adequada per a un ús urbà. 
Els cercles ens mostren l’àmbit a 200 m i 400 m de cada estació, 1970. Oficina per la Revisió 
del Pla de 1953. Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y Otros Municipios
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Ponderació de la freqüència del servei de bus interurbà, l’any 1970, amb el temps que prenia 
arribar a cada parada des de la plaça de la Universitat i des del carrer de Trafalgar.  
Només fins a l’entrada de Cornellà, Badalona i Montcada entroncament (bifurcació) s’oferien 
temps-freqüències adequades per a l’ús urbà. Els cercles ens mostren l’àmbit a 200 m i 400 m 
de la parada, 1970. Oficina per a la Revisió del Pla de 1953. Comisión de Urbanismo y Servicios 
Comunes de Barcelona y Otros Municipios



73Les innovacions i els avenços del nou Pla general metropolità

Les autopistes en curs ens assenyalaven l’escala del canvi, sempre que pogués-
sim capgirar el seu disseny i projectar-les al servei de la ciutat, en comptes de 
seguir sota la filosofia que era dominant aleshores en el camp de l’enginyeria 
—i sota la qual es projectaven—, que partia del lema: «la ciutat és l’obstacle 
que cal salvar» i de l’aplicació del Highway Capacity Manual for Rural Areas. 

L’estructuració en sistemes urbans i l’abandonament de la concepció  
del municipi autosuficient 

Contra la concepció dels municipis tractats físicament com si fossin unitats au-
tosuficients on es respirés el sentit de comunitat, de poble, que es contenia en la 
filosofia del Pla de 1953, la revisió atorgà als diferents municipis una pertinença 
a uns sistemes urbans més extensos i complexos, projectats sobre els dos-cents 
cinquanta mil habitants, per facilitar l’aparició d’equipaments al servei del con-
junt del sistema metropolità i una riquesa d’espais lliures, d’activitats econòmi-
ques i de centres de recerca i universitaris que suprimissin la seva condició de 
barris dormitoris o l’estricta dependència dels serveis de la ciutat central. 

Aquesta voluntat es reforçava en determinats punts estratègics del territo-
ri a través de la delimitació d’uns «centres direccionals» de promoció pública que 
des de l’inici havien d’assegurar l’aparició d’activitats econòmiques rellevants 
que polaritzessin els sectors. No sols això, sinó que davant el perill que el pas de 
la B-30 com a element estructurador de l’àmbit metropolità —amb el pes que 
ja tenien els sistemes urbans que hi basculaven, amb els municipis de la corona 
exterior: Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca, les poblacions de la riera 

de Caldes, Granollers, i el sistema de la Tordera —, generés problemes d’obso-
lescència sobre la ciutat central, proposava que aquesta esdevingués fortament 
comunicada amb el corredor metropolità central a través dels dos o tres túnels 
a la serra de Collserola. Era un risc que a l’època de la redacció del Pla havíem 
après del problema que l’arterial 128 havia provocat sobre el centre de Boston, 
a Massachusetts, a causa del gran volum d’activitat econòmica que atragué. 
En un ordre de magnitud diferent, i a l’escala de ciutat, l’eixample de Cerdà 
havia originat un problema semblant respecte del centre històric. En aquest 
cas, el problema s’hauria agreujat pel fet de no efectuar-se a temps les previsions 
de reforma urbana que el Pla Cerdà establia per al nucli històric perquè treba-
llés de conjunt amb el nou desenvolupament, ja que ni l’avinguda transversal ni 
la que després s’ha anomenat rambla del Raval, no es van obrir en el temps que 
convenia i, per tant, no havien pogut localitzar nova vida sobre el vell centre. 
Només l’obertura de la Via Laietana a partir de l’any 1908, amb el centre 
de negocis que incorporà, va permetre que la ciutat vella no ens arribés en el 
moment de la redacció del Pla completament decaiguda.

El Pla incloïa els següents sistemes urbans: el sistema Castelldefels, 
Gavà, Viladecans i Sant Boi; el sistema l’Hospitalet, Cornellà i Sant Joan 
Despí; el sistema del canó del riu Llobregat (Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Vicenç dels Horts, Pallejà, el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i 
Sant Just Desvern); el sistema Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola i Ripollet; 
i el sistema Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. N’eren punts 
especials, amb un tractament singular per la seva posició, el Prat del Llobregat 
i Montcada i Reixac i, amb una consideració també diferent, més en la lògica 
del Maresme, els municipis de Montgat i Tiana, pel futur pes de l’àmbit de 
Montsolís (el barri del Manresà es tractava més com un barri de Badalona que 
de Montgat, un cop les plantes de l’amoníac, el lleixiu i el sulfúric a partir de 
les pirites anessin fora, tal com va succeir). 

El detall en l’ordenació dels municipis

La zonificació del Pla de 1953 no incloïa una anàlisi detallada de les trames ur-
banes dels municipis i això explica molts dels problemes que van succeir quan es 
va desenvolupar el Pla. El tema esdevingué greu en les zones de llicència directa. 
Un desajust que es va engrandir quan adoptaren les ordenances de l’Ajuntament 
de Barcelona, sense fer l’esforç d’adaptar-les al que era convenient en cada muni-
cipi per la dimensió de les seves illes o les altures dels seus nuclis. La raó no sabem 
si va respondre a la manca d’una cartografia posada al dia i d’escala suficient o a 
la creença que el Pla era merament unes orientacions que després tindrien el seu 
moment de concreció a partir d’aquelles determinacions esquemàtiques i vagues.

Localització de les llicències fiscals l’any 1969. Representació amb el sistema Symap i 
georeferenciació automàtica a través de l’adreça postal. Oficina per a la Revisió del Pla  
de 1953. Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y Otros Municipios
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Els plànols de l’aprovació inicial del Pla
Com que no disposàvem de traçadors de colors com disposem avui amb les impressores 

de gran format, els plànols eren acolorits a mà amb els colors Prismalo de la casa Caran 

d’Ache. Per poder distribuir còpies dels plànols entre els vint-i-set municipis, calia pen-

sar-los amb trames que identifiquessin diferents zones o representar-los en sistemes de 

línies i claus d’identificació en diferents sèries per als diferents continguts de classificació 

i qualificació. Hores i nits passades sense dormir acolorint els plànols. 

Al moment de l’aprovació inicial del Pla vam separar en col·leccions diferents la repre-

sentació dels sistemes per a equipaments comunitaris i espais lliures públics, dels sòls 

no urbanitzables, dels sòls urbans, dels sòls urbanitzables amb els corresponents centres 

direccionals i dels sòls objecte de remodelació pública i privada i de futura transformació 

de l’ús, per facilitar la lectura dels objectius i del contingut del Pla. 
El canó del Llobregat en el plànol de l’aprovació inicial, acolorit a mà

< Plànol de síntesi del Pla general metropolità. Corporació Metropolitana de Barcelona  
(llegenda ampliada per facilitar la identificació de les diferents zones)



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI76

Perquè això no ens passés a la revisió, municipi a municipi i en referèn-
cia a tres moments del seu desenvolupament, vam avaluar el creixement de la 
seva estructura de carrers en relació amb la geografia i paisatge i les trames 
urbanes que el configuraven en relació amb la tipologia emprada en cada cas. 
Mostrem aquí unes imatges d’aquest treball, en aquest cas en el municipi 
de Badalona. Un treball en què tingueren una intervenció important Rosa 
Barba i Ricard Pié, que s’incorporaren a l’equip, com us he exposat, quan ens 
deixaren els arquitectes del primer moment, Xavier Sust i Joan Anton Pàez. 

Entendre els municipis. La importància de representar l’espai
Les representacions que construïm de l’espai geogràfic són essencialment simbò-

liques i formen part de les operacions habituals de la imaginació per mitjà de les 

quals construïm i entenem el nostre món i la nostra identitat. Efectuem aquestes 

representacions per ordenar la percepció del confús i sovint desordenat sistema de 

ciutats on vivim. Ho fem també perquè els altres ens entenguin o entenguin la ciutat 

com nosaltres la veiem. A través d’aquests paisatges imaginaris que són els mapes 

i els plànols, descobrim les regularitats, les constants i fins i tot la intencionalitat 

que s’amaga en la realitat, que d’altra manera ens semblaria respondre solament a 

un estrepitós desori i caos. Són una forma de donar sentit a la complexitat i d’orien-

tar-nos i entendre on hom es troba.

És a través de la nostra imaginació geogràfica que desenvolupem d’una manera 

general el sentit de la naturalesa diferent dels llocs que coneixem i hem viscut. 

Desenvolupem un sentit de com aquells indrets es relacionen amb nosaltres.

Foucault, a partir del concepte de «mentalités collectives», parla dels codis 

fonamentals d’una cultura. L’ull «precodificat», amb la seva concreta pertinència 

cultural, permet que certs missatges i certes idees siguin percebudes d’una deter-

minada forma, que d’altra manera, si pertanyéssim a una altra cultura, passarien 

desapercebudes o serien impossibles de desxifrar.

Els móns que ens construïm en el camp social no es corresponen a fets natu-

rals, com ara les muntanyes, o no ens venen donats com les dades d’un problema. 

S’ha d’entendre que són mal·leables perquè constitueixen «el nostre entorn» i en 

darrer terme deriven d’unes experiències socials compartides.

La política té a veure amb com fem les regles i les normes per assignar valors 

dins de la nostra societat i com aquestes s’instauren i es reforcen. En escollir, privi-

legiem no sols una lectura de la realitat respecte de totes les altres que serien fac-

tibles, sinó que privilegiem un sistema de govern respecte d’altres. Per això, per al 

compliment dels plans és fonamental el nivell d’organització social assolit. D’aquí 

que un pla bo només s’aplicarà si darrere hi ha l’organització social que se’l pot fer 

seu. Si la societat està desintegrada per manca d’estructura, sense societat civil, 

sense grups d’interès estructurats, sense una administració independent i eficient, 

sense partits sòlids i cercant l’interès general, el pla no passarà del paper. 

Ens entossudim a pensar que les nostres accions urbanístiques poden soluci-

onar els problemes que tota nova ordenació pot provocar en la societat i amaguem 

en les representacions de l’espai les conseqüències reals de les nostres accions 

individuals. A primera vista i sota l’aparent forma espacial que pren la vida social, 

s’inscriuen relacions de poder i de domini. En definitiva, la geografia humana no 

té res a veure amb la geografia física, ja que mentre aquesta explica uns fets físics, 

l’altra es va omplint de contingut polític amb el pas del temps.

Anàlisi del sistema de Badalona
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L’obligació d’una política de sòl

Haver de variar la intensitat dels aprofitaments de les zones de l’anterior pla 
venia imposat per la urgència de trencar el setge congestiu en què es trobava 
la ciutat i d’iniciar una adequada política de quantitat i intensitat de sòl. El 
Pla General incidí sobre un mercat del sòl rígid i mancat de transperència 
i el conformà. Per capgirar l’espiral de densitats abusives d’aquell moment, 
calia alterar significativament la corba de valors de posició que presentava 
desproporcionadament el centre respecte dels punts on acabava la ciutat. Per 
això calia aplanar la corba, a través de disminuir una part dels valors de les 
zones centrals i millorar substantivament les densitats de les zones exteriors, 
acotades en qualsevol cas, per garantir un alt nivell urbà. El límit dels 75 ha-
bitatges per hectàrea que havia introduït la Llei del sòl de 1975, ens hi ajudava. 
Si no haguéssim obrat d’aquella manera no hauríem fet entrar en joc els nous 
desenvolupaments i els valors centrals haurien seguit sense concurrència, co-
adjuvats per la manca d’infraestructures que impedia que s’ampliés l’extensió 
de la ciutat real i es desbloqués un creixement fins aquell moment que ens 
arribava en altíssima tensió. 

El Mediterrani, detraient el cinquanta per cent del sòl que, en canvi, 
presenten les ciutats ubicades al mig d’una vasta planúria, contribuïa enorme-
ment a aquell encariment. Ja no diguem si en el lloc emergeixen en abundor, 
a més, les serralades prelitorals. Sense el canvi de valors efectuat, i sobretot 
aconseguir que s’acceptés, no hauríem introduït la nova manera de construir 
la ciutat metropolitana perquè no s’acumulessin nous dèficits i per poder afec-
tar els costos de la nova urbanització als que es beneficiaven econòmicament 
de la seva transformació. La urbanització havia de ser ordenada i executada 
per sectors complets, feta per endavant o en simultaneïtat amb l’edificació i 
costejada pels promotors de la transformació; no pas pagada a posteriori per 
les administracions (això comportava que la paguéssin tots els residents del 
municipi que no tenien res a veure amb els beneficis empresarials del canvi 
de situació) o, pitjor encara, pels compradors dels habitatges, a través de les 
anomenades «contribucions de millores» que se’ls aplicaven, just quan aquells 
es trobaven fent l’esforç de pagar les lletres o —avui— les hipoteques d’uns 
habitatges el preu de sortida dels quals incloïa la urbanització sense executar. 

Si, a més, s’havien d’introduir reserves urbanístiques de solars de cessió 
per a dotacions i parcs, com més gran fos la dificultat d’urbanitzar els nous 
sectors respecte dels solars centrals, més difícil seria que aconseguíssim canvi-
ar el paradigma sota el qual es construïa la ciutat, si en podíem dir així al que 
passava. Que les comunitats obtinguessin les cessions de sòl era fonamental 
perquè, a més de no sumar nous dèficits, poguessin reduir els que s’acumula-
ven als sectors ja oberts. Atès el dèficit descomunal que presentava el sistema 

urbà, calia que els nous sectors urbanitzables coadjuvessin a pal·liar part dels 
dèficits acumulats en els sectors construïts que eren adjacents als nous. Als 
promotors se’ls havien de demanar cessions gratuïtes de sòl per a parcs i dota-
cions i, a més, en llocs que no estiguessin situats en localitzacions marginals. 
A través de la seva posició preeminent dins del sector, parcs públics i dotacions 
havien d’esdevenir els futurs elements d’estructuració de la nova ciutat i dels 
nous districtes. Havien de fer el paper que els edificis públics havien fet a la 
ciutat del segle xix. 

Pot semblar sobre el paper que la pretensió d’exigir la cessió de sòls 
per a dotacions escolars i d’urbanitzar completament tota una etapa o tot el 
sector de planejament abans que s’edifiqués (que ha esdevingut una pràctica 
habitual), fet que no havia de representar cap problema, ja que la llei ho deia, 
però és impossible que, retrospectivament, es valorin ara les dificultats que va 
comportar imposar-ho i fer-ho fer. L’hàbit del laissez-faire establert no exigia 
res de tot això. Els nous estàndards no s’haurien implantat si no hagués entrat 
en joc simultàniament el canvi de gradient d’intensitat de les zones, entre els 
valors del que es podia edificar al centre i a la perifèria, jugant-hi a favor la 
millor qualitat urbana i mediambiental que podien presentar els nous sectors, 
sobretot pel tipus de casa amb eixida i el cotxe a sota o al davant. La nova 
situació acabaria amb el que succeïa abans, que les edificabilitats de les zones 
centrals, a través de les subsegüents modificacions de pla parcial, canviaven 
constantment els aprofitaments a l’alça, amb el pretext que, en augmentar 
la densitat d’edificació, els preus serien assumibles als ingressos de la gent. 
Però un cop aconseguits uns ingressos més elevats per al promotor, pel canvi 
d’aprofitament, aquell encara retenia més els terrenys, amb la qual cosa la 
hipotètica repercussió a la baixa no operava mai.

Si no haguéssim actuat reconduint simultàniament, les intensitats 
abusives del centre, que deixaven fora de joc els nous sectors residencials, 
aquests no s’haurien desenvolupat. Unes densitats a l’Eixample central de 
850 habitants per hectàrea, sobreposats a 150 llocs de treball per hectàrea, 
que no havien de costejar ni la urbanització ni havien de fer cessions, in-
duïen una repercussió del preu del metre quadrat edificat de tal magnitud 
que aquest tresor deixava sense valor residual operatiu els sòls urbanitzables 
perifèrics que, a més, cal recordar-ho, no disposaven de transport públic i 
presentaven la incògnita de si «madurarien» convenientment des del punt 
de vista social i urbanístic. A les dificultats d’urbanitzar per la manca de 
recursos financers, en el mercat de capitals d’aquella crisi immobiliària, eco-
nòmica i política de 1974, s’hi afegia l’elevat cost del diner per les altes taxes 
d’inflació, i les polítiques monetàries de revaluació artificial del diner per 
atreure capitals de l’exterior que financessin la ruïna en què havia caigut el 
país. Unes mesures discordants amb aquelles que s’haurien d’haver disposat 
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per facilitar la recuperació immobiliària. Era una situació ben diferent a la 
de la crisi de 2008, pel baix preu del diner i per l’actuació del Banc Central 
Europeu.

La consolidació posterior del nou model a tot Catalunya va ser un mèrit 
de l’Institut Català del Sòl, que, amb el seu exemple i la voluntat d’aplicar-lo 
sense alterar mai el planejament aprovat, va demostrar que aquell model era 
econòmicament factible. Concorrent en poblacions de diferent dimensió i base 
econòmica, aconseguí que el nou model de com s’havia de construir la ciutat 
esdevingués canònic per a la resta de promotors. El desenvolupament del Pla 
metropolità sota el nou model de construcció de la ciutat va esdevenir reeixit 
quan, en una segona fase, l’Institut multiplicà el seu efecte consorciant-se amb 
els ajuntaments i amb els particulars a través d’una figura de gestió específica 
de Catalunya: els «sectors d’urbanització prioritària». El Pla encertà el model 
i, ajudat per la nova localització de la indústria i la millora dels equipaments 
socials dels municipis de la corona urbana feta per la Generalitat, aconseguí 
una resposta favorable de la gent, que amb els nous preus van decidir-se a 
anar-se’n a viure a fora, prop de les noves zones industrials, en els nous sectors 
residencials edificats amb densitats entre 55 i 75 habitatges l’hectàrea. Quan 
des de 1983 Barcelona començà a perdre cada any 40.000 persones, la ma-
joria gent jove, que es compensaven només pels 16.000 immigrants de perfil 
ben diferent, es podia parlar que la ciutat metropolitana plantejada estava 
esdevenint un fet i que aquesta diàspora humana, de composició social molt 
diferent de la de la perifèria dels seixanta, estava aconseguint, juntament amb 
la millora dels nous equipaments i de la nova xarxa d’autovies i rondes, la 
qualificació de l’anterior perifèria marginal. 

No sols la pèrdua de població de Barcelona era simptomàtica de l’èxit 
del canvi urbanístic —passarà del 1.875.000 habitants de 1978 a fregar lleu-
gerament per dessota el milió i mig d’habitants l’any 1994— sinó que el tema 
sorprèn perquè ningú es creia que aconseguiríem introduir els estàndards urba-
nístics europeus tan ràpid i sense altres tensions. Havíem passat d’una ciutat de 
mitgeres a la vista a una ciutat construïda per sectors complets i edificis acabats. 
Quan el Pla ho va introduir, ajudat paradoxalment per la situació política del 
moment, ningú es creia que seria possible la normalització del mercat del sòl 
amb uns requeriments superiors de cessions i de costos d’urbanització, i menys 
que s’arribaria tan aviat al necessari consens social, aconseguit abans de trans-
córrer dotze anys de l’aprovació del Pla que havia ajustat les densitats de les 
zones i que havia estat tan agressivament qüestionat.

Avui, acostumats als nous sectors urbans que sorgiren, pot semblar que 
tot això que els explico fou senzill i a més d’un potser fins i tot li sorprendrà 
que la realitat urbanística en la qual ens trobàvem era la que els he explicat, 
i segurament pensarà que exagero. La situació que s’ha aconseguit evidencia 

un cop més la importància del canvi de model del nou Pla general metropo-
lità. Però no per això la situació és definitiva i estable i, per tant, la guàrdia 
s’ha de mantenir vigilant per no caure entròpicament en els vells models i 
perdre la ciutat recuperada o en recuperació. No sigui que algú encara no es 
cregui que és un equilibri aconseguit gràcies a l’esforç de la comunitat que 
vol o volia que fos així.

Recentment, veus reclamant la ciutat compacta, sense declarar límits de 
densitat segons els llocs, actuacions amb edificis d’alçàries singulars en llocs 
insospitats i sense cap significat urbà, només perquè fa «americà» i «ciutat 
moderna», i blocs d’habitatges de gran dimensió en llocs imprevistos, ocupant 
les terres deltaiques del Llobregat, que semblen correspondre’s a promocions 
d’uns llunyans emirats o de la Xina, ens mostren que res és etern i que aquell 
esforç de regulació estricta s’hauria d’haver mantingut. 

Després de sofrir l’explosió de la bombolla immobiliària i les greus con-
seqüències econòmiques que la gent ha patit, tant per la destrucció de l’ocu-
pació industrial com pel volum del deute públic que s’ha generat, no cal que 
prediqui res més respecte de la gravetat de permetre que unes artificials rendes 
de propietat urbana anul·lin les rendes productives de la indústria, encara 
que alguns ajuntaments creguin, estúpidament, que amb més plusvàlues, més 
beneficis obtindran per a la comunitat en el moment d’afectar-les. Els ajunta-
ments que així pensen no haurien de confondre el greix amb les plusvàlues, 
un cop haguessin complert amb la prioritat constitucional de normalitzar el 
mercat del seu sòl urbanístic, cosa que no fan ni feren. Molts se’ls poliren en 
maldestres subhastes, o pitjor, en concursos de projectes manegats de manera 
destralera amb tota mena de tripijocs.

Cal recordar que en la postguerra, amb l’excusa de l’autarquia i la 
manca de materials, ens justificaren que la ciutat no s’havia d’estendre, però 
quan ho feren, ho van fer de manera execrable. Com ja he assenyalat, proce-
dien tot allargant els carrers oberts sobre els camps o convertint els camins 
rurals en carrers. I, a més, sense adreçar-los. La urbanització: a càrrec de l’erari 
públic o de la butxaca dels futurs residents, i quan el creixement el feien els 
organismes de l’administració central, com en el cas de les Unitats Veïnals 
d’Absorció, els barris apareixien tirats lluny d’on acabava la ciutat o sobre 
les reserves per a l’ampliació de l’aeroport o el tercer cinturó de ronda amb 
densitats regides per la voluntat d’amuntegar com més habitatges millor, tot 
justificat per l’únic criteri urbanístic del Caudillo: «erradicar esta lacra del 
barraquismo». Mai es feia per criteris del que demanava la ciutat construïda i 
el lloc. Les zones verdes que exigia la Llei del sòl de 1956 solien acabar essent 
les voreres dels carrers amples, les placetes i les illes d’ordenació del trànsit de 
les cruïlles importants, així com la gaia irregular i estreta que la finca retallava 
indolentment sobre el terreny accidentat i difícil d’edificar. Les cessions per a 
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equipaments eren completament desconegudes i igualment les de l’aprofita-
ment mitjà per subvenir el finançament dels equipaments generals i la promo-
ció d’una política d’habitatge de protecció pública. 

Parlant amb propietat, s’ha de dir que el Pla general metropolità és el 
primer pla que a tot l’Estat inclou l’obligació de desenvolupar una política 
de sòls, i amb aquesta finalitat s’obliga a ajustar les qualificacions, l’extensió 
i les intensitats de les noves zones. És en funció d’aquesta nova lògica que 
classifica el sòl en els termes del seu règim jurídic. Només una mirada a la 
Memòria del document ens mostra amb quina profunditat s’hi tractà el 
tema. El segon volum de la Memòria justificativa de l’ordenació està dedicat 
a aquesta qüestió i posa de manifest la urgència de corregir la situació. No sola-
ment això, sinó que s’acompanyà d’una decidida política pública d’actuacions 
urba   nístiques.

La preocupació a què havíem arribat era comprensible si tenim en 
compte l’espiral de preus i d’abusos del moment en què es redacta el Pla (1969-
1972), i com les rendes parasitàries que aquella situació generava impedien 
qualsevol creixement adequat de la ciutat. La ciutat havia arribat a la seva 
més absoluta incompetència. El cost dels solars desanimava la localització de 
la nova activitat econòmica. La transgressió de les densitats del Pla de 1953 i 
l’augment de les rendes d’edificabilitat per les constants requalificacions, ex-
plicaven els preus abusius que es demanaven per la terra —inassolibles encara 
que les densitats fossin molt altes i justificades amb la finalitat de reduir la 
repercussió sobre el preu dels habitatges. Densitats tan altes que provocaven 
que els solars prenguessin la consideració de tresors, més que de ingredients 
necessaris de la construcció dels edificis, i per tant explicaven que es detra-
guessin del mercat i es guardessin sota pany i forrellat. Cada dia que passava 
el seu valor augmentava més ràpid que cap altre bé, fins i tot els financers, fet 
que restringia l’oferta i impossibilitava que sorgís la ciutat que necessitàvem 
per fer front al cabàs de gent que arribava. 

Aquests fets expliquen els impediments per ajustar-se a la ciutat que era 
necessària per assentar adequadament la gent i evitar les distorsions que se’n 
seguien, com el brutal incompliment de les densitats del Pla de 1953 o «men-
jar-se» les reserves per a zones verdes i equipaments del Pla, les anomenades, en 
aquell document, «Zones Especials, clau 25». La pressió transformava les zones 
verdes en edificables i utilitzava els plans parcials per augmentar les densitats.  
Alguns sofriren reiterades modificacions cada cop amb més aprofitament, 
com fou el cas de Llefià a Badalona, antiga propietat del primer alcalde 
d’aquesta ciutat després de la Guerra Civil. Els tràmits eren tan discrecionals 
i lents que es va generar un especulatiu mercat de terrenys amb pla parcial, 
encara que seguissin essent inedificables, perquè estaven pendents de repar-
cel·lar i urbanitzar.

Per al nou Pla era fonamental que la densitat i el sostre permès a cada 
zona, amidat pel seu índex d’edificabilitat brut, fossin concordants. L’exercici 
de quadrar les condicions d’edificació i els tipus edificables amb la densitat fou 
una de les aportacions fonamentals del Pla. 

Al Pla comarcal de 1953 les densitats definides en les seves normes per a 
les diferents zones no tenien res a veure amb les capacitats d’edificació i menys 
amb les ordenances municipals d’edificació que s’aplicaven quan s’aprovà el 
Pla i que mai s’hi adequaren. Això ja emparava d’entrada una primera vulne-
ració del Pla, ja que en no assenyalar superfícies mínimes per a espais públics 
(carrers i jardins), els particulars i les corporacions locals, en benefici dels pro-
pietaris, reduïren les superfícies públiques al màxim: carrers estrets i jardins 
en posició marginal i de formes irregulars i escarransides. Tot s’interpretava 
que es podia construir fins a la màxima altura reguladora, passant de les re-
ferències de densitat de la norma del Pla. Per alguns funcionaris de l’època 
aquesta vulneració es justificava pel caràcter exclusivament «orientador» (més 
aviat desorientador) que tenien per a ells les densitats del Pla. Si els plans 
parcials no complien els paràmetres fonamentals del Pla de 1953, com eren 
els relatius a les densitats, la culpa era d’aquells que havien d’haver exigit que 
els espais per a carrers, zones verdes i dotacions tinguessin l’extensió suficient 
per fer concordar les condicions d’edificació de l’ordenança amb la densitat. 
Si se seguia amb la migradesa i estretor dels carrers, manca de reserva de llocs 
d’estacionament i jardins de fireta, les ordenances d’edificació eren les que 
s’haurien d’haver alterat per fer-les concordants amb les densitats del Pla, cosa 
que mai es va plantejar i menys fer. 

Quan es plantejava als serveis tècnics de l’època la disjuntiva de la 
prevalença de les normes sobre les ordenances, pel diferent rang jurídic que 
tenien a la llei els plans generals respecte de les ordenances d’edificació, 
passaven a assenyalar les densitats del Pla com a desigs genèrics del planifi-
cador, ja que com que el Pla no fixava els estàndards per als espais públics 
que s’havien de deixar en el moment de fixar l’ordenació física de la ciutat, 
les densitats de les normes no podien constituir dades d’obligat compliment 
i, per tant, no eren uns límits insuperables. L’edificació es regulava per les 
ordenances d’edificació i, per tant, interpretaven que eren les ordenances les 
que fixaven de manera indirecta la densitat. L’aproximació era tan barroera 
que a les zones on les normes fixaven densitats màximes de 400 habitants 
per hectàrea, d’acord amb l’ordenança podies ubicar-hi entre 650 i 800 ha-
bitants per hectàrea. 

Així d’interpretativa i discrecional era l’ordenació urbanística i així ens 
va anar. Així variaven els valors del sòl segons qui ho demanava. Sobre els 
escassos sòls qualificats pel Pla General de 1953, sorprenia que a través de la 
interpretació de l’ordenança hi cabessin més d’onze milions d’habitants. Què 
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Densitats potencials de l’aplicació de les ordenances d’edificació del Pla comarcal de 1953. 
Elaboració de J. A. Solans per al Pla general metropolità, 1974
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Densitats residencials, 1970. Elaboració de J. A. Solans per al Pla general metropolità, 1974
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fèiem revisant el Pla, si ben posats (entengui-se’m, ajustats al Pla) hi cabia una 
vegada i mitja la població que tot Catalunya va aconseguir l’any 2008? Ah!, i 
sense haver d’edificar les zones verdes com es feia aleshores ni alterar les zones 
aprovades per altres de més denses com també es feia habitualment, amb el 
pretext d’obtenir unes repercussions del preu del sòl que permetessin a la gent 
adquirir un habitatge de 64 m2 útils. 

És una situació que hem tornat a viure no fa gaire i, per tant, gens 
estranya. Per exemple, arran del debat encetat per la ministra Trujillo el 2004 
(aquella que no fa gaires anys va cridar al boicot de l’aigua de Font Vella, per 
creure-la catalana) sobre la necessitat d’augmentar la densitat per permetre els 
habitatges de trenta metres quadrats perquè la gent jove es pogués emancipar, 
i que no ha ajudat gens a aquests joves, ja que els ha impedit que més endavant 
hagin pogut disposar d’estalvis per llogar o comprar un habitatge adequat 
a la dimensió de la família. És el cas d’aquells, avui ja no tan joves, que no 
poden abandonar el «bloc blau sostenible» (sic) segons m’argumentava Paco 
Obón, de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron, convertit en responsable 
del Patronat de l’Habitatge Municipal, el bloc que es va construir sobre el nus 
de la Trinitat, a Barcelona, perquè els estalvis se’ls en van amb les despeses 
mensuals de la comunitat i el lloguer del mini pis (bloc avui camuflat amb 
una nova façana en patchwork). 

A la taula annexa es poden comprovar els desajustos que ocasionava 
aquella situació. En realitat, el que es tirava endavant era un altre pla que res 
tenia a veure amb les intencions de l’aprovat el 1953. Un problema que ja 
havíem viscut el 1859 amb les densitats del Pla Cerdà i la construcció dels 
interiors d’illa. El 1953 es tornava a repetir, però aleshores ampliat i agreujat.

De l’anàlisi de l’evolució del Pla de 1953 al llarg del decenni 60-70 es 
pot treure un diagnòstic de la situació urbana que patíem i del que calia cor-
regir en el moment de la revisió: la superfície d’hectàrees tramitades amb pla 
parcial fou de 1.059,67, de les quals un 20% (216,64 ha) eren tramitades sobre 
sòls rústics i forestals, que es qualificaren com a sòl urbà. Un 12,20% (174,21 
ha) foren tramitades sobre sòls de parc i equipament, de les quals quedaren 
adscrites a les seves finalitats només 45,27 ha, amb la qual cosa 128,94 ha es 
requalificaren per a usos lucratius i usos industrials o vies.

Representació de les densitats i zones del Pla de 1953 a partir de l’aplicació que  
es feia amb les ordenances d’edificació de l’Ajuntament de Barcelona de 1958 

Elaboració de l’autor per al Pla general metropolità (1974) 

Zones

Densitat bruta 
segons les 
normes*

Densitat bruta 
segons les 
ordenances

Edificabilitat 
bruta segons 

les ordenances

Edificabilitat 
neta segons 

les ordenances

Habitants/
hectàrea

Habitants/
hectàrea M2st/m2s M2st/m2s

1. Casc antic 700 582* 2,13 3,4

2. Eixample intensiu 900 1.493 3,96 6,6

3.  Eixample semintensiu 500 1.173 3,30 4,2

4.  Residencial urbana 
intensiva

900 1.368 3,63 5,0

5.  Residencial urbana 
semintensiva

500 1.008 2,92 6,6 - 6,3

6.  Suburbana 
semintensiva

400 1.120 3,22 4,2

7.  Suburbana extensiva 200 546 1,84 5,0

8.  Suburbana aïllada 200 510 1,53 2,4

9.  Ciutat jardí intensiva 200 582 1,31 1,5

10.  Ciutat jardí 
semintensiva

100 (435) 0,98 1,6

11.  Ciutat jardí extensiva 50 (302) 0,68 1,2

12.  Parc urbanitzat 25 (155) 0,35 0,8

13.  Bosc urbanitzat 15 – – 0,4 - 0,2

14.  Tolerància habitatge 
indústria

400 1.617 4,29 7,4 - 4,2

15.  Suburbana aïllada 
amb indústria

– 524 1,97 1,5

19.  Comercial 400 1.493 – 9,0

* Densitats referides a solars més vials i espais lliures privats entre edificació. El Casc antic, de fet, va tenir densitat 
més alta per l’aplicació perversa de la taula de l’Eixample intensiu per a la mida de les seves altures reguladores.  
Les xifres entre parèntesis són els valors admesos a partir de permetre habitatge plurifamiliar
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El canvi en el règim jurídic del sòl 

Les velles categories de nucli de població (casc urbà), de sòl urbà i de sòl de re-
serva urbana, havien esdevingut inoperants. D’una banda, per manca de relació 
d’aquestes categories amb l’estadi d’urbanització i de gestió i, de l’altra, per la 
mateixa jurisprudència de la Llei del sòl de 1956, que va permetre que els plans 
parcials classifiquessin de reserva urbana els sòls rurals encara que no estigues-
sin valorats en el Pla General. La justificació que es donava era que enlloc la 
llei ho impedia de manera explícita, malgrat que del text es desprenia que 
no es podia fer. Trencada la jerarquia del planejament, en el moment en què les 
figures de desenvolupament del Pla del 1953 podien valorar aleatòriament la 
urbanització dels sòls rurals, dequeia ferida de mort la funció del planejament 
general. No sorprèn que Fernando de Terán, en la seva anàlisi del planejament 
de la Llei del sòl de 1956, Planeamiento urbano en la España contemporánea 

(1978), conclogués que, durant l’anterior règim polític, l’urbanisme que se seguí 
fou el negatiu del que estava planejat. Els sòls qualificats, pel fet d’estar sobre-
valorats pel planejament, no es desenvolupaven, mentre que els creixements 
sorgien a les zones rurals del pla. El primer que actuava d’aquesta manera era 
el Ministeri o l’Obra Sindical del Hogar. S’edificava el negatiu del pla aprovat. 
Si no és obligat que el creixement l’assenyali el Pla General, res garanteix que 
les decisions responguin a l’interès general, ja que no depenen d’una selecció en 
la qual s’han valorat tots els sòls que tenen capacitat per ser-ne ni aquells que 
confereixin els majors avantatges per a la comunitat, i això a través d’un debat 
polític transparent en què tothom hi pogués dir la seva. Per això, les categories 
que introduírem al Pla general metropolità no tenien res a veure jurídicament 
amb les de la Llei de 1956, malgrat la interpretació que sobre aquest tema han 
deduït erròniament els geògrafs que entrevistaren l’Albert Serratosa per fer el 
llibre que dedicaren a la seva tasca urbanística.

Transició entre les superfícies de les zones del Pla comarcal de 1953 en el moment de la seva ordenació física de detall a través de plans parcials

Zones globals del Pla General  
abans de la seva ordenació física

Solars: zones detallades
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Superintensives 47,62 19,60 5,68 0,06 0,11 3,29 8,97 4,61 0 0,03 5,17

Intensives 149,60 11,41 89,74 10,44 4,02 9,90 7,40 3,39 0 0 8,25

Suburbanes 92,37 0,99 14,65 57,48 0,78 2,29 5,07 4,36 0 0,61 6,11

Ciutats jardí 177,96 0,86 17,99 14,89 111,53 6,09 8,27 9,65 0,26 1,05 7,31

Industrials 124,84 0,27 3,11 4,63 0,32 107,53 2,14 1,47 0,38 0,38 4,56

Equipaments i dotacions 114,44 0,06 2,39 4,19 2,28 68,71 14,84 9,26 0,20 0,43 11,81

Parc urbà 59,77 0,54 5,80 4,46 5,28 4,77 2,83 30,43 0,04 1,05 4,55

Agrícoles i rústiques 141,57 0,89 4,27 16,58 32,73 27,49 7,25 23,44 6,05 13,61 7,61

Bosc i parc forestal 75,07 0 0,21 5,78 30,94 1,93 1,93 5,84 0,11 27,10 1,19

Carrers i vies 76,57 2,07 5,90 4,54 6,52 8,69 3,04 5,67 0,48 0,19 37,64

Totals 1.059,81 (100 %) (3,5 %) (14,1 %) (11,6 %) (13,4 %) (22,7 %) (5,8 %) (9,7 %) (0,7 %) (4,4 %) (8,9 %)
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En el marc de la vella classificació no es garantia la correspondència 
entre qualificació urbanística i gestió. Sòls urbans i sòls de reserva, malgrat 
uns ser solars i els altres terrenys per urbanitzar, venien qualificats, sovint, 
amb una mateixa zonificació quan els primers, pel fet de tractar-se de solars, 
tenien la urbanització feta i, per tant, només havien de regular-se substan-
tivament les condicions d’edificació, mentre que en les altres, els sòls de re-
serva urbana, eren finques sense transformar, sense serveis i sense elements 
d’urbanització, que eren els aspectes que havien de regular-se. Alguns dels 
vells plans, com el Pla comarcal de 1953, permetien dins d’una mateixa zona 
desenvolupar els nous creixements sota criteris d’ordre obert  —com s’ano-
menava aleshores el desenvolupament en edificis en forma de blocs — con-
siderats per tothom com més higiènics i més moderns, però inacceptables, 
no tant per les seves ressonàncies d’arquitectura internacional, com perquè 
per als promotors suposaven una forta reducció del volum edificable i, per 
tant, de l’aprofitament urbanístic respecte de les ordenacions dites tancades 
(recordem els estudis de Lionel March als setanta per al Centre de Disseny 
de Cambridge). A més, en l’ordenació oberta, en obligar a una reparcel·lació 
prèvia dels aprofitaments entre els propietaris —que les corporacions locals 
no solien fer o no sabien fer—, l’aplicació del Pla es feia més difícil, per la 
qual cosa aquell mal designat «ordre obert» es rebutjava.

La regulació tipològica en termes d’ordre obert i ordre tancat era in-
operant per la mala consideració que va agafar l’anomenat «ordre obert». A 
més de les substantives reduccions d’aprofitament, la gestió era més compli-
cada. En l’ordre tancat el màxim que s’havia de fer era la regularització de 
finques quan el carrer i el solar venien molt esbiaixats. Els buits normatius 
es trobaven també en la manca de claredat sobre el que havien de costejar els 
promotors. La delimitació dels espais públics per reservar en el moment de 
l’ordenació física de detall depenia de l’estira i afluixa que es donava entre 
l’administració i els propietaris en el moment del pla parcial. No hi havia 
estàndards urbanístics que fixessin els mínims per deixar per a sòl públic. 
El fet s’agreujava per la tolerància a l’actuació a través d’un assenyalament 
d’alineacions i d’una gestió a través de l’anomenat sistema de cessió de vials, 
que no valorava haver de cedir el deu per cent del pla parcial per a parcs. Tot 
acabava essent «tall» pera la propietat, menys els escanyolits carrers que calien 
per vendre els solars. No fa tants anys, el 1999, l’Ajuntament de Barcelona, 
a la finca dels Valls i Taberner, va admetre fer els carrers subterranis, fet pel 
qual el cent per cent del solar va ser «tall», i això malgrat que l’ordenació 
incomplia la condició de façana mínima de cada solar a la via pública i no 
protegia el magnífic jardí que havia estat devastat.

Per alterar aquella situació, el Pla general metropolità va introduir el 
concepte de classificació jurídica del sòl a partir de conceptes amb els quals 

en aquell moment innovava. Els classificà, l’any 1974, com a «urbans», «ur-
banitzables» i «no urbanitzables», categories que recolliria després la Llei del 
sòl de 1975, que clarificaria la supeditació dels plans parcials a la delimitació 
que el Pla General incloïa d’uns sectors que s’havien de correspondre amb 
sòls sense urbanitzar ni edificats, amb les xarxes viàries internes a projectar en 
un moment ulterior, això sí, havent considerat les trames urbanes adjacents 
i l’extensió de les reserves a obtenir per a equipaments i parcs. El Pla general 
metropolità acaba amb els plans parcials delimitats segons les formes irregu-
lars de les finques rústiques dels propietaris que els promovien. Per als «sòls 
urbanitzables» introdueix la distinció entre sòls urbanitzables sobre els quals 
hi ha una exigència d’acció obligada per les administracions si els particulars 
no hi actuen, i que correspondran als sòls urbanitzables que la Llei anomenarà 
«programats», i els sòls que el Pla anomena «urbanitzables opcionals» i que la 
Llei en dirà després «no programats». Aquest era un concepte diferent al del 
Pla i que mai em va agradar. El que calia programar en el temps eren els sòls 
urbanitzables programats. Menys em va agradar la «desprogramació» que de 
manera general va fer la Corporació Metropolitana l’any 1984, no per criteris 
tècnics sinó per poder exigir posteriorment càrregues superiors als particu-
lars, disfressades en sistemes generals superiors no necessàriament de l’àmbit 
d’actuació, per fer completament discrecional la seva entrada en joc; és a dir, 
passa a urbanitzar-se i edificar. Una estratègia adoptada per aconseguir que 
els alcaldes tinguessin un poder discrecional que en molts casos es va traduir 
en una exacció indeguda.

Menys feliç em va fer encara el tema dels concursos, que eliminà més 
tard la Llei 6/98 de l’administració central, davant l’ús destraler que les cor-
poracions locals en feien. No els convocaven a canvi de declarar-los de «gestió 
pública». Demanaven als promotors la lluna per evitar que es convoquessin, ja 
que eren innecessaris si la gestió era municipal. Un cop programats retornaven 
la gestió al promotor privat impedint la concurrència d’ofertes. I encara menys 
em va agradar l’invent de la Llei 6/1998 del «sòl urbà no consolidat». Ara no 
m’entretindré a explicar els perquès dels meus punts de vista sobre aquests 
aspectes de la legislació urbanística que vaig sofrir.

Pel que feia al «desenvolupament urbanitzable opcional», el Pla no 
creia en la lògica del concurs que regulà posteriorment la Llei de 1990, sinó 
que, seleccionats en presentar una posició no estructural dins del sistema 
metropolità, considerava l’opció de desenvolupar aquests sòls només a par-
tir que no eren substantius per a la futura ciutat. Serien sòls per a usos de 
característiques físiques o espacials singulars, amb una difícil sortida en 
els sòls urbanitzables normals, la majoria de les vegades per assegurar la 
transició oberta entre la ciutat i les zones forestals pròximes. Des de 1975, 
l’ús que s’ha fet de la figura del sòl urbanitzable no programat ens mostra 
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El règim jurídic del sòl al Pla general metropolità. Corporació Metropolitana de Barcelona
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que l’ús establert al Pla metropolità és el que s’ha fet a la resta de sistemes 
urbans catalans, no sols en el sistema barceloní, i és diferent del que dicta la 
llei espanyola per a ciutats enmig del páramo. És per això que cal valorar-ne 
en la mesura justa la innovació, ja que aquesta figura va ser proposada abans 
de la Llei de 1975.

La figura del règim jurídic del sòl fou una millora introduïda pel Pla 
general metropolità, substantiva respecte a les anteriors categories, a les quals 
va conferir més contingut, que havia de permetre una orientació més clara de 
les estratègies de desenvolupament de la ciutat proposades pels plans generals, 
sempre que els ajuntaments se les fessin seves, les seguissin i les impulsessin. 
Els plans no marxen sols. Si considerem com s’ha construït la ciutat a partir 
de 1975, el règim jurídic del sòl ha estat la figura clau per trastocar l’anterior 
manera de fer ciutat. Va posar fi a aquells plans parcials ajustats a uns àmbits 
que es delimitaven amb l’única lògica de correspondre’s als límits irregulars 
d’unes finques rústiques, i l’únic objectiu dels quals era convertir els vells 
camins en carrers i aplicar el sistema d’actuació anomenat de cessió de vials, 
per evitar les cessions per a zones verdes. 

No es pot explicar la diferent manera de construir la ciutat i el diferent 
comportament de les corporacions locals si no es parla de la creació d’aquesta 
categorització del sòl i de la importància que en aquestes categories establertes 
té la forma que pren «la delimitació dels sectors de planejament derivat» pel 
Pla General com a manera fonamental d’«arquitecturar» la ciutat. El creixe-
ment respon al lloc, a l’escala d’intervenció convenient, a la construcció de 
la xarxa bàsica en la qual recolzar-se i a la dimensió dels equipaments per 
proveir, atès l’estat dels dèficits acumulats. Responsabilitats i obligacions ben 
definides, tant dels particulars com de l’administració.

En referència a les lleis urbanístiques posteriors, cal parlar de l’encert 
del terme sòl no urbanitzable, contra la crítica habitual que se li fa per part dels 
que preferirien mantenir el terme rural de la Llei de 1956, com els ecologistes. 
L’argument, si no persegueix una altra justificació menys clara, és que el terme 
sòl no urbanitzable pressuposa que la finalitat dels sòls no urbanitzables és, en 
darrer terme, ai las!, ser urbanitzats. Res més lluny d’això. Els resultats del 
que està succeint en la majoria de les comunitats autònomes espanyoles posa 
en relleu que cal recuperar amb urgència el vell concepte de sòl no urbanit-
zable, en la seva vessant definitivament negativa a tota mena d’urbanització 
i edificació urbana, si es vol que durant la vigència del pla general aquells 
sòls restin sempre agrícoles, forestals i rústics. Qui durant la vigència d’un 
pla general compra sòl no urbanitzable sap que aquest sòl serà exclusivament 
per a aquelles finalitats agrícoles o forestals. Ha comprat un camp per plan-
tar-hi o un bosc per caçar bolets i, per tant, no cal que s’acosti a veure el seu 
alcalde ni que aquell el rebi. Rebre un propietari de sòl no urbanitzable per 

parlar d’urbanisme durant la vigència d’un pla general hauria de comportar 
el cessament immediat de l’alcalde. No diguem si la figura de la modificació 
puntual de pla li permet fer aquesta requalificació. Recordem que la revisió 
anticipada d’un pla només podia ser permesa pel conseller de la Generalitat, 
en els supòsits justificats d’impacte d’una inesperada activitat industrial que 
atreia un volum d’ocupació imprevist, que les corporacions no tenien capa-
citat per avançar-la i que l’alteració del pla general mai podia ser tramitada a 
iniciativa d’uns particulars.

Però, a més, hem de tenir ben present que si no desenvolupem els 
sòls urbanitzables que fan falta, en tenir els sòls agrícoles menys valor im-
mobiliari, seran aquests darrers sòls els que els promotors amb influència 
dins de la corporació adquiriran per fer el gran negoci: comprar a preu de 
sòl rústic i edificar amb intensitats de centre urbà. Com diuen a Lleida: 
«les tomateres són boniquetes, però encara són més bufonets los xaletets». 
Cal mantenir a qualsevol preu el criteri de la inviolabilitat dels règims de-
limitats pel planejament general si es vol evitar la pressió per créixer en 
disseminat i el desori que en resultarà per al futur. Si en el marc d’una 
futura revisió de pla cal urbanitzar-ne alguns, res hi ha més dolent per a un 
creixement ordenat de la ciutat que trobar-se amb un territori pigallat, ja 
que ara no hi ha la servitud dels canons com a l’època de Cerdà. Uns sòls 
amb una ocupació esparsa dificultaran l’establiment de la ciutat amb clare-
dat i sempre amb menys petjada. Aquest aspecte ha estat crític a Lleida per 
la permissivitat que s’ha seguit en l’ocupació de l’horta. Però la corporació 
local —o subsidiàriament la Generalitat— ha d’estar atenta a suplir els 
privats si no desenvolupen els sòls classificats d’urbanitzables, fet que és ha-
bitual, ja que no promouen fins que el desenvolupament no té cap risc —és 
a dir: fins que el desenvolupament fa anys que s’havia d’haver fet—, per la 
qual cosa la promoció pública serà necessària si la majoria dels propietaris 
d’un sector no la tiren endavant.

Una qualificació nova en termes de procés urbà

La regulació de les zones és un dels aspectes on més es poden descobrir els 
canvis respecte al tipus de zonificació dels plans anteriors. La insuficiència de 
les velles qualificacions provenia de la preeminència de les ordenances d’edifi-
cació sobre els objectius del planejament. D’altra banda, la imposició de la re-
gulació zonal sobre les ordenances d’edificació era difícil per l’arrelament que 
aquestes ordenances tenien, la indefinició general del que els plans pretenien 
aconseguir en els diferents punts del sistema urbà, i els problemes amb què es 
trobaven i havien d’encarar. 
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Havíem de canviar aquella situació i aprofitar la capacitat ordenadora 
del planejament en tota la seva amplitud davant dels resultats insuficients de 
les regulacions geomètriques de les velles ordenances, que s’aplicaven deslli-
gades tant del territori, amb la seva posició, relleu i condicionaments urbans 
concrets, com de la problemàtica que presentava cada sector de la ciutat. Les 
ordenances habituals no naixien de donar preeminència a unes tipologies ar-
quitectòniques sinó que resultaven d’uns gàlibs, unes ràtios i uns coeficients 
que, independentment del que sortís, delimitaven els plans, i dins dels quals 
s’havia d’inscriure el volum de l’edificació, encara que no obeís a cap coherèn-
cia constructiva ni d’habitabilitat.

El planejament urbanístic recent ha posat en relleu la insuficiència de 
qualificar només d’acord amb els usos del sòl com solen fer els plans anglo-
saxons. La delimitació en termes d’usos admissibles i compatibles tampoc era 
suficient. La crítica al planejament d’arrel anglosaxona és la insuficiència d’una 
manera d’ordenar la ciutat per usos, que aspirant a l’assèpsia front a la mescla 
d’usos, la qual cosa impedeix una ciutat mixta i complexa, i oblida, a més, 
els aspectes relatius a la forma de la ciutat i a la seva convenient configuració 
arquitectònica. Es debat molt sobre com requalificar la ciutat suburbana i sobre 
la incapacitat per transformar-la, que molts responsabilitzen al fet de regular-la 
exclusivament a través del land use (dels usos del sòl). Finalment, una altra part 
de les culpes es ralaciona amb la taxonomia funcional higienista implantada 
pel moviment racionalista de l’anomenada Carta d’Atenes (1933), a partir de 
l’adscripció dels sòls de la ciutat a només quatre funcions que calia segregar. 

Una insuficiència similar es va posar en relleu en els vells plans que 
qualificaven el sòl emprant les velles categories de tipus d’edificació: ciutat 
jardí, eixample, suburbana, etc. Si bé aquesta manera de qualificar —que 
era l’emprada pel Pla de 1953— no crea greus problemes en la ciutat cons-
truïdasi les ordenances es corresponen amb la ciutat real, cosa que no sem-
pre és el cas, limita les possibilitats d’intervenció i és equívoca de cara a la 
ciutat a fer o a millorar. Fa rígida la transformació que la ciutat necessita a 
partir de nous plantejaments, no li dona el grau de flexibilitat necessari per 
introduir les concepcions espacials que han de modernitzar-la. 

D’altra banda, la repetició del bloc racionalista en el cas de la Siedlun-
gen (del que hem anomenat creixement per polígons d’habitatge, sense que 
presentin la qualitat dels plans de la socialdemocràcia austríaca o berlinesa) o 
dels grands ensembles (els grans conjunts residencials de postguerra francesos) 
havia cremat abans d’hora l’enfocament tipològic. Uns desenvolupaments que 
en molts casos han anat a terra recentment per ser socialment insostenibles, 
cas de Sheffield Park Hill o de Robin Hoods Gardens, a Londres. No obstant 
això, a la cultura del planejament europeu del final dels anys seixanta, la crisi 
de l’arquitectura racionalista va posar l’accent en la qualitat de la intervenció 

com a element salvador de la ciutat capitalista. Els resultats dels plans per a 
la recuperació urbanaque en les dècades anteriors s’havien dut a terme a les 
ciutats destruïdes per la guerra de 1939-1945, i, en concret, de moltes de les 
intervencions fetes sota el model racionalista, abocaren a la crisi que sofria en 
aquell moment el planejament i que, a casa nostra, explicaren les posicions 
que adoptaren gent com Oriol Bohigas o el mateix Manuel de Solà-Morales. 
En un primer moment va ser una crisi genèrica dels plans com a instruments 
per qualificar la ciutat, fet que explica que la fe es traslladés a la qualitat de la 
intervenció com a estadi que podia salvar la ciutat, almenys la que més es veia 
i sobre la qual es podia obrar.

Arran de la recerca que havia fet per al Pla General de Vic vaig proposar 
una divisió en zones delimitada en termes del procés urbanístic a desencade-
nar pel Pla sobre les diferents trames urbanes, a partir de la consideració de 
cinc aspectes: 1, la situació urbanística en què es trobava l’àmbit i el procés 
urbanístic que caldria promoure al llarg de la vida del pla per alterar-lo o 
millorar-lo; 2, la densitat, la intensitat edificable i les reserves de sòls públics; 
3, la tipologia arquitectònica i de parcel·lació; 4, les condicions d’edificació; i 
5, les condicions d’ús. 

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 20 de juliol de 1974
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Materials de treball per a l’elaboració del PGM. Corporació Metropolitana de Barcelona.
a) Qualificacions diferenciades dels sòls urbans
b) Qualificacions diferenciades dels sòls urbanitzables
c) Els diferents sistemes del Pla

a) 

c) 

b) 
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Les zones a delimitar haurien de ser variacions a partir d’aquells cinc 
aspectes o fàcies que es donen o s’han de prescriure per a l’ordenació dels 
nous trossos de ciutat. Zones regulades no a partir de combinatòries abstractes 
d’aquells criteris classificatoris, sinó d’estudis morfològics dels diferents bocins 
de la ciutat real que es planeja i que es consideren desitjables per als nous 
sectors a crear. 

Abans de concloure què proposar, vaig revisar i estudiar els planeja-
ments generals de grans ciutats franceses, italianes i angleses aprovats al llarg 
dels anys seixanta. Qui més em va senyalar la línia convenient fou el pla de 
l’Edoardo Detti per a Florència, que havia redactat per al famós alcalde de la 
Democrazia Cristiana Giogio La Pira, il sindaco santo. Cal assenyalar que el 
que es permet ve estretament condicionat pel règim jurídic del sòl, de manera 
que mai la zona aplicada per qualificar uns solars es podia utilitzar per quali-
ficar els sectors de «desenvolupament urbanitzable» i mai la d’aquests per als 
sectors «urbanitzables opcionals».

Els processos que es definiren en el cas del Pla general metropolità foren 
els de conservació de l’estructura urbana, conservació de l’edificació històrica, 
densificació, de remodelació, renovació o millora urbana, recuperació a ter-
mini de dèficits per transformacions urbanes, desenvolupament urbà, desen-
volupament residencial i industrial, desenvolupament opcional i, finalment, 
sectors per a centres direccionals. En les qualificacions del sòl urbanitzable 
l’ordenació física s’havia de resoldre obligatòriament a través d’una proposta 
de detall unitària, per realitzar en el moment del tràmit de la figura de plane-
jament de detall, seguint els diferents tipus prefigurats per les normes del Pla 
per a les diferents situacions urbanes on se situaven els sectors.

En la revisió dels plans generals que es portà a terme a l’inici dels anys 
vuitanta a Catalunya i que vaig tenir l’oportunitat de conèixer de primera 
mà, la dinàmica codificadora inaugurada pel Pla general metropolità fou la 
més utilitzada però, cal dir-ho, també la copiada més malament. Alguns, per 
estalviar-se feina, copiaren les normes d’un pla a un altre sense qüestionar-se 
el que feien. Copiaven tal com raja i tant se’ls en donava si les situacions del 
Pla general metropolità no eren extrapolables a la ciutat que tractaven d’or-
denar. A tall d’exemple, permeteu-me que us ressenyi el que em va passar en 
avaluar el pla per a la ciutat de Puigcerdà cap a l’any 1984. El redactor havia 
copiat de manera tan descarada les normes del Pla general metropolità que, 
sense tenir front marítim, havia copiat les normes per a la zona marítima 
terrestre... Els membres de la Comissió d’Urbanisme consideraren, sorne-
guerament, que l’estany de Puigcerdà, que la població bastí per alimentar el 
fossar del Fort Adrià que protegia la vila, per la seva extensió encara no se’l 
podia considerar un mar... 

Una altra línia de recerca aplicada en els nous plans generals dels vuitan-
ta aprofundí i modernitzà el vell sistema de la divisió segons tipologies arqui-
tectòniques. Des que es passa a considerar la intervenció com a element clau 
per garantir les condicions de requalificació —que són impossibles de garantir 
en l’estricte seguiment del pla pel seu caràcter obert— les intervencions estaven 
completament dibuixades amb un grau de detall més propi de la figura de pla 
parcial que de pla general. Tornaven a la vella usança de les representacions 
dels plans d’eixample de 1890 a 1920, que acabaven anul·lant la necessitat 
de redactar un pla parcial per als nous àmbits de desenvolupament. Un pèl 
ingènuament dibuixaven tots els edificis de la ciutat, amb la seva precisa forma 
i amb tots els arbres que s’haurien de plantar. No obstant això, el Pla general 
metropolità s’ha de jutjar per l’escala del document i per l’estat de fet sobre el 
qual intervenia en aquell moment. Per l’estadi d’ocupació dels 27 municipis 
era ja aleshores un pla de renovació urbana. És un aspecte a tenir en compte de 
cara a qui l’hagi de revisar. Cal dir que el sistema de zonificació emprat pel Pla 
s’ha mostrat operatiu i estable. Des del moment en què el Pla ha rebut aquest 
tracte de respecte és perquè la nova lògica va ser acceptada i aplicada, malgrat 
tractar-se d’un canvi radical en relació amb el vell sistema de categories de les 
ordenances d’edificació. A més, el document partia d’un altre aspecte revolu-
cionari: la pretensió de refondre la diàspora de casuístiques dels diferents plans 
i ordenances municipals que feien impracticable la navegació a través d’aquella 
teranyina de plans parcials i especials aprovats des de 1959 i d’ordenacions de 
mançana aprovades sobre àmbits aleatoris on cada document establia els seus 
paràmetres amb una definició i una manera d’amidar-los diferent. 

En el nou Pla, els plans de desenvolupament del Pla General de 1953 i 
les ordenacions d’illa aprovats al llarg dels seus divuit anys de vigència es refo-
nien en els 27 municipis, fos quina fos la seva intensitat d’edificació i forma de 
regulació, per acabar d’una vegada per totes amb aquella situació babèlica que 
impedia que qualsevol professional o promotor exercís en les taifes creades pels 
diferents arquitectes municipals. El somni d’un lèxic urbanístic comú i clar, que 
s’apliqués en qualsevol municipi, es va imposar i, amb això, es va obrir a tothom 
la intervenció urbana i d’edificació. A qualsevol persona del sector de la cons-
trucció i de la promoció immobiliària se li obrien oportunitats iguals d’actuació. 

Cal dir, però, que amb el temps transcorregut s’han anat acceptant de 
nou els particularismes i les interpretacions i comencem a tornar-nos a trobar 
pròxims a aquella situació. L’alteració més greu, per atacar aspectes substantius 
del Pla, ha estat la que Sant Cugat del Vallès va aprovar el 2013, que permet 
l’edificació d’usos lucratius en els sistemes d’equipaments comunitaris, cosa que 
ha engegat enlaire la separació del Pla entre els usos urbans de demanda col·lec-
tiva, que han de respondre a una economia normativa (els sistemes), dels que 
en la ciutat capitalista es mouen per mercats de demanda individual (les zones).
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La classificació en sistemes i zones. Els centres direccionals

Pel que fa a la qualificació dels sòls, el Pla estableix la regulació normativa en 
funció de la dualitat públic-privat. Aquesta clarificació inicial és fonamental 
per a l’ordenació de la ciutat. Les destinacions públiques configuren sistemes 
i es regulen per l’economia normativa, mentre que les privades configuren 
zones regulades pel mercat de demanda individual. És la delimitació dels ele-
ments públics el que ordena l’espai de la comunitat. Calia impedir l’anterior 
confusió generada pels conceptes d’edifici públic i de zones d’usos especials 
del Pla comarcal de 1953. En els sòls privats els aspectes per regular tenen 
una naturalesa diferent respecte a la dels públics perquè tenen a veure amb els 
aspectes d’edificació i usos lucratius admissibles. Per tant, els sòls per a usos 
lucratius presenten un valor en el mercat de les àrees diferent dels sòls per a 
sistemes, també en relació amb les càrregues per al seu desenvolupament. Un 
punt clau és com s’estructura la seva participació en la construcció de la ciutat 
en el moment de l’ordenació física de detall. En contrapartida als aprofita-
ments urbanístics que reben de la comunitat, neixen les obligacions de cessió 
de sòls públics que s’han de fer al comú i l’obligació de participar en el cost de 
les obres d’urbanització. 

Per regular aquesta doble lògica en què es troben els sòls a la ciutat 
capitalista, les normes distingeixen, com ja hem dit, entre el que anomenarem 
«sistemes» —i que correspon als sòls reservats als elements públics i col·lectius 
de la ciutat— i el que englobarem sota el concepte de «zones». Una distinció 
entre el que constitueix l’essència de l’estructura de la ciutat, els «sistemes», 
i la plementeria, el farciment, que el Pla delimita com a «zones». Les zones 
corresponen als sòls privats o pendents de desenvolupament de detall, a pro-
moure pels privats o, subsidiàriament, quan aquests els retenen, a promoure 
una iniciativa de les corporacions locals o de l’Entitat Metropolitana. 

Davant tant desenvolupament amorf i sense consistència que havíem 
heretat i patit, era molt important que el Pla general metropolità determinés 
els elements per la seva estructuració. Amb la qualificació de sistemes, el Pla 
perseguia detreure aquells sòls del mercat lucratiu. Impedir que poguessin 
ser objecte de requalificació per a aquest tipus d’usos i aconseguir, en canvi, 
que fossin dipositaris d’un preu diferent dels sòls per a usos lucratius, en el 
cas que haguessin de ser obtinguts mitjançant una actuació aïllada, pel fet 
de no trobar-se incorporats dins de cap unitat d’actuació o sector de plane-
jament. Era una manera de situar-los en un altre mercat, permetre que es re-
servessin en posicions centrals i impedir, com passava amb anterioritat, que 
o no apareguessin o s’haguessin de situar on s’acabava la ciutat per poder-los 
pagar, perquè no es podia fer front als alts valors que assolien els terrenys 
dedicats als usos lucratius en posicions més cèntriques. Per emplaçar-los 

s’havien de cercar els terrenys amb menys rendes de posició, en lloc de bus-
car-los on s’havien d’ubicar per prestar servei de forma efectiva. Per aquest 
motiu el Pla assenyala amb precisió els espais reservats i dibuixa, fins i tot, la 
naturalesa de les vies i dels espais públics d’aquests elements d’estructuració. 

No és que no es consideri bàsica l’ordenació dels espais privats per a la 
definició de la ciutat sinó que el Pla té clar que en aquests espais privats només 
s’hi han d’assenyalar criteris i objectius per al seu desenvolupament i, en les 
zones urbanes, normes d’edificació i dels usos admesos per assegurar unes 
condicions de qualitat de vida i ambientals. La precisió sobre com acabaran 
sent les zones correspon al joc obert del mercat i de les aportacions dels dife-
rents agents urbanístics actuant de forma coordinada amb les corporacions 
locals. És d’aquests sòls dels que depèn, d’una banda, l’ulterior enriquiment 
de la qualificació urbana i, de l’altra, la flexibilitat del Pla. 

En uns pocs indrets el Pla incorporava unes intervencions estratègi-
ques singulars: eren els anomenats «centres direccionals», on el desenvolupa-
ment el feia l’administració per expropiació. La finalitat era corregir que els 
usos lucratius de més elasticitat i més àmplia demanda, com són els usos 
residencials per a l’habitatge, no passessin per davant dels usos lucratius de 
tipus econòmic que no gaudeixen d’idèntica elasticitat i que, en canvi, resul-
ten essencials per a l’estructuració dels nous sectors i que no apareixerien si 
no els reservàvem el sòl. Protegint-lo, el fèiem prioritari respecte dels usos 
d’habitatge, ja que, en altre cas, serien desplaçats per aquells i la seva aparició 
deixada a la sort del mercat. Es tractava d’uns usos fonamentals per impedir 
els barris dormitori o per aconseguir que l’activitat econòmica estirés la ciutat 
cap enfora. Si aquests usos no trobaven els nous espais cèntrics per empla-
çar-se, els usos d’habitatge, en presentar major agilitat, nombre i elasticitat, 
serien més hàbils per prendre’ls els terrenys, en ser més consumidors de sòl. 
En pocs indrets del territori s’utilitzà aquesta qualificació, però tots eren llocs 
clau per a l’equilibri entre els diferents usos lucratius i sobretot per garantir 
la necessària polaritat i vitalitat del territori. A més, en alguns casos com el 
de Diagonal Mar o de Sant Joan Despí-Sant Just, eren necessaris per requa-
lificar els sectors residencials adjacents, en el primer cas de la Mina i del 
Sud-Oest del Besòs i, en l’altre, del triangle Cornellà, Sant Joan Despí i Sant 
Just Desvern.

Sabíem que entre els usos d’habitatge es donen cinc diferents mercats i 
que els orientats a l’habitatge de la gent amb menys recursos no apareixen si 
l’administració no és la que, a través de la actuació pública, garanteix que, en 
nom de la cohesió social, en surtin dins dels sectors residencials al costat dels 
solars dedicats als habitatges de la resta dels ciutadans, per evitar d’aquesta 
manera evitar l’aparició de guetos o de desenvolupaments marginals. Aquesta 
funció és la que van resoldre les intervencions de l’Institut Català del Sòl, en 
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les quals el cinquanta per cent del sostre es dedicava a habitatge sense ànim 
de lucre o per a agents públics que construïssin habitatges subjectes a algun 
règim de protecció oficial. 

Altres mesures que s’han aplicat a Madrid, com doblar l’edificabilitat 
a canvi de dedicar el 50% dels habitatges a habitatges de protecció, han 
donat com a resultat barris problemàtics per les intensitats d’edificació i les 
condicions d’habitabilitat resultants. Les tècniques de fixació de percentat-
ges sobre el sostre dels privats amb obligació d’edificar-los en primera fase 
tampoc han funcionat, i menys encara els invents de les «àrees residencials 
estratègiques», elegides al marge del planejament urbà o de les seves intensi-
tats, i regulades a través d’uns falsos plans directors territorials acompanyats 
dels corresponents projectes d’urbanització. Al marge de la crisi immobi-
liària, aquest invent no podia funcionar per la manca de base econòmica 
del seu plantejament de càrregues i les falses promeses de finançament dels 
equipaments. El cert és que durant els anys 2014 i 2015 els vam veure des-
aparèixer quasi tots, malgrat els enormes costos que representaren per a 
l’administració. Més de 23 milions d’euros en cartografia, plans i projectes 
d’urbanització amb els quals s’haurien pogut construir unes 800 cases de 
protecció que feien falta (la part del seu cost que no cobreix l’usuari i el 
finançament per fer-lo solvent).

L’administració ha de controlar i, en el seu cas, promoure en la bona 
direcció el que els agents privats no fan. Creure que es podia endevinar 
el futur més enllà del marc de determinació fixat pel Pla era introduir un 
nombre d’elements que més tard el farien entrar en crisi. Cada ratlla del Pla 
incorporava un conjunt de decisions i repercussions i calia esglaonar-les in-
tel·ligentment, a fi de no fixar determinacions que no tinguessin fonament o 
que no fossin imprescindibles per a l’estructura urbana que es pretenia acon-
seguir. Era fonamental no incloure determinacions gratuïtes o avançar-ne 
més de les necessàries, ja que després caldria treure-les o, pitjor, «menjar-se-
les», amb la corresponent pèrdua d’autoritat del Pla i de l’administració que 
el gestionava, al marge del temps i els costos que prenen cadascun d’aquests 
tràmits.

Així es reforçava la seva intangibilitat i s’evitava que es convertís en un 
document que no ordenés, que era el que havíem viscut amb el Pla comarcal 
de 1953. Aquest Pla de 1953, malgrat les poques determinacions gràfiques 
que incorporava, no va encertar-ne quasi cap o els seus gestors, per dir-ho 
benèvolament, no el van saber moure en la direcció proposada. Per a un pla 
no sé què és més trist: que no l’encerti o que veient com la realitat ve vio-
lentada per no encaixar-hi, el desbordi i se’l salti cap a estadis imprevistos. 

Tota l’estructura de les normes urbanístiques del Pla general me-
tropolità parteix, doncs, de la dualitat esmentada de zones i sistemes. Les 

disposicions per regular varien profundament en cada categoria de sòl en 
funció de pertànyer als sistemes o a les zones. En els sistemes, interessava 
subratllar el caràcter de béns públics (no necessàriament de domini públic, 
encara que sempre amb la preferència pública), i per al cas dels equipaments 
el Pla tracta de donar un encaix específic als usos de demanda col·lectiva 
detraient el seu sòl del mercat dels usos lucratius, aquells que per ser de de-
manda individual poden cobrir-se de manera directa. En el fons, més que 
treure’ls del mercat en crea un de secundari i propi per a ells, que els faciliti 
la necessària mobilitat espacial, però que eviti al mateix temps que, desplaçats 
pels usos més rendibles, hagin d’emplaçar-se a la perifèria de la ciutat com 
succeïa abans. A les zones, en canvi, interessava subratllar l’ordenació en fun-
ció del procés a seguir i, especialment, classificar-les en funció del seu estadi 
de desenvolupament i gestió. 

L’estat de la gestió marcava també la classificació dels sòls per a sistemes. 
Segons el que costava obtenir-los, es distingia si en el moment de l’aprovació 
del Pla la seva gestió estava aconseguida o no, si eren de titularitat pública o 
si eren susceptibles de ser-ho pel fet de tenir assegurada l’obtenció d’aquesta 
condició en el si d’altres sòls d’una unitat d’actuació que posteriorment hauri-
en de facilitar el terreny de manera gratuïta. Tot això respon a la voluntat de 
clarificar la gestió, amb efectes sobre l’estudi econòmic financer del Pla, que 
identifica els sistemes amb un codi que distingeix aquells que estan en ús o 
tenen el sòl garantit a través de la reparcel·lació (clau 7a), contraposant-los als 
que havien d’adquirir-se en el si del desenvolupament dels sectors o d’actuaci-
ons aïllades d’expropiació (claus 7b i 7c), segons fossin d’execució municipal 
o de l’organisme metropolità. També cal assenyalar que, excepte la gestió que 
d’aquests sòls va fer en un primer moment, la Corporació Metropolitana des-
prés se n’ha desentès i no els ha executat.

Interessa subratllar també el paper que el Pla dona als espais forestals i 
a la conservació de les zones agrícoles d’alt valor pels conreus intensius que s’hi 
fan (fins a tres collites a l’any), pel valor de les seves capes freàtiques, per la 
seva qualitat edàfica o per altres característiques de valor mediambiental. Per 
al Pla era fonamental l’equilibri medi ambiental. En la descomposició en 
zones el Pla general metropolità avalua per primer cop a l’Estat els sòls en el 
marc d’una ordenació en sistemes territorials, el comportament dels quals 
depèn dels sistemes naturals on s’emplacen. La vida dels sistemes territorials és 
diferent segons quina sigui la seva relació amb els sistemes naturals dels quals 
depèn per intercanviar recursos, energia i informació, en una lògica de soste-
nibilitat i de desenvolupament que asseguri la qualitat de vida i el sosteniment 
de la gent. Abans de promoure el fet artificial i la deshumanització per desfeta 
dels elements naturals del territori, el Pla persegueix un equilibri dinàmic, tot 
obstaculitzant les intervencions destructores del marc. 
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Finalment voldria fer un reconeixement a la comprensió que vam tro-
bar en l’Església catalana pel que fa a la qualificació en el Pla dels seus solars 
dins el règim de sistemes (com a «sistemes d’equipament d’interès comunita-
ri») i, en particular, el suport que rebérem del cardenal Narcís Jubany i del seu 
assessor jurídic, l’advocat Ignasi de Gispert. A favor hi teníem els antecedents 
de monseigneur François Marty en el cas de París, pressionat, cal dir-ho, per la 
posició de l’Abbé Pierre (l’ àngel dels pobres) i el president Pompidou. Després 
de dues reunions de treball amb el cardenal, amb presència de Serratosa i 
meva, va acceptar la nostra proposta de sòls d’equipament per als béns eclesi-
als i de les ordes religioses, sempre que resolguéssim alguns problemes de dues 
parròquies que tenia pendents de construir, per a les quals va demanar l’ajut 
del Pla en la reserva dels terrenys on ubicar-les. Cal assenyalar que, per part 
nostra, comportava mantenir a canvi el règim especial en la taxa d’equivalèn-
cia (la imposició anterior a l’actual IBI), d’altra banda reconegut en el famós 
concordat entre el Vaticà i el govern espanyol de l’any 1953.

Els estàndards urbanístics

Els resultats dels plans parcials que s’aprovaren a partir de la Llei del sòl de 
1956 foren decebedors. La qualitat de l’espai públic no es valorava deguda-
ment. La raó calia cercar-la en el fet que l’únic objectiu solia ser l’ordenació 
amb la proporció més baixa d’espai viari. El que es pretenia era fer màxims els 
guanys dels particulars a costa de reduir les superfícies per a carrers, jardins, 
espais lliures entre edificis i sòls per a edificis públics, fins a deixar aquells sòls 
per a jardins en extensió i posició residuals. 

No es satisfeien les reserves de sòl per a dotacions públiques que requeria 
la gent que hi residia. Els usos públics de naturalesa no lucrativa quedaven 
desplaçats del centre o dels nous sectors de creixement i els pocs que es creaven 
eren obligats a situar-se a la perifèria, fet que dificultava encara més donar un 
bon servei. La conclusió que en vam treure és que si el Pla General no preveia 
els sòls per a equipaments dins dels sectors de manera concreta, per tal que en 
el moment de l’ordenació física de detall fos obligat que es realitzessin, la seva 
reserva i futura execució esdevindria irresoluble.

La solució fou assenyalar en les figures de desenvolupament del pla 
quàntums mínims de sòl públic per als diferents sistemes que havien de confi-
gurar l’ordenació física de la ciutat, en una quantitat que havia de ser en funció 
de les intensitats edificables i de les densitats. Al mateix temps, es fixava que, 
en el moment de preveure l’ordenació física de detall, en el pla parcial o en els 
plans especials de reforma interior, aquests sòls públics s’havien d’emplaçar en 
llocs preeminents de l’estructura urbana i no com succeïa en el règim anterior, 

en talussos, zones inundables o solars estrets i esfilagarsats. El Pla general me-
tropolità, avançant-se al que després introduiria la Llei de 1975, va tenir la 
gosadia d’assenyalar estàndards urbanístics mínims a zones i sectors, en funció 
de les densitats i de les intensitats d’edificació, fins i tot per als plans de reforma 
interior. És a partir d’aquesta exigència d’assenyalar els elements organitzadors 
de la futura estructura urbana que s’encunyà el terme «sistemes» i es regularen 
els criteris per a la seva fixació i gestió.

El nou Pla general de 1974 va regular els sistemes amb una fórmula de 
compensació de la càrrega d’acord amb l’edificabilitat bruta o sectorial, que 
en la versió definitiva de 1976 es va haver de modificar per subjectar-la a la 
regulació legal de la Llei del sòl de 1976, que no coincidia exactament amb 
la valorada en les normes de l’aprovació inicial, pel fet de fixar un topall màxim 
de l’àmbit per compensar. En no ser possible adscriure tota la superfície deli-
mitada per a sistemes dins dels sectors, va caldre una posterior precisió cone-
guda com l’assenyalament de les «aruzas» (àrees de referència de les unitats 
de zona) que realitzaren Xavier Sust i Amador Ferrer per garantir l’equitat de 
les càrregues i evitar haver d’alterar els plànols normatius aprovats. En la 
pràctica de l’anterior règim, ningú donava importància als solars dedicats a 
equipaments per estructurar la ciutat, com tampoc a l’ús dels espais lliures 
públics per salvaguardar els espais naturals que penetren dins de les ciutats. 

Cal recordar que l’any 1963, davant l’escandalosa manca de consi-
deració que rebien les zones verdes i la voracitat amb què desapareixien, el 
règim franquista va promulgar una llei per protegir-les, la Llei 158/1963, de 
2 de desembre, promoguda sota l’empenta del magistrat Rafael Gómez-Fer-
rer Morant, que per dificultar la seva supressió obligava, entre altres dispo-
sicions, que l’haguessin de justificar davant els advocats del Consell d’Estat 
i que aquests lletrats haguessin d’informar-ne favorablement. Les zones ver-
des, en ser els terrenys menys preuats per la carència d’aprofitament, eren 
precisament els terrenys més cobejats pel seu baix preu si aconseguies, «per 
mèrits a la pàtria», que te’ls requalifiquessin. A més, la manca d’aplicació 
de la reparcel·lació feia que els afectats per les zones verdes, que coincidien 
normalment amb els propietaris desconeguts o més allunyats del règim, es 
quedessin amb la pitjor part. Aquests terrenys, per la situació de desempara-
ment flagrant en què es trobaven, eren adquirits amb facilitat i objecte de tota 
mena de requalificacions. Des de dedicar-ne una part a zona verda i canvi 
d’aprofitament a la resta, a traslladar la zona verda sobre un sòl més extern 
a canvi de permutar l’aprofitament d’aquells sòls en localitzacions més cèn-
triques. Al Pla general metropolità la localització dins seu de les zones verdes 
assegurava que no s’emplacessin en llocs marginals i que disposessin d’una 
dimensió conforme al lloc i al paper que preteníem que exercissin dins de la 
futura estructura de la ciutat.
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El canvi normatiu ha permès que els plans parcials i especials tinguin 
clars els estàndards urbanístics que han d’aplicar i, en conseqüència, que les 
reserves per a sistemes, plantejades sobre aquestes noves bases, hagin permès 
aconseguir uns patrimonis públics de sòl per a dotacions i espais lliures que 
expliquen la important recuperació del dèficit que es va aconseguir al llarg dels 
anys vuitanta, complementat, a més, per l’exigència de dedicar el 5% dels pres-
supostos d’urbanisme a l’adquisició de patrimonis públics de sòl. En només deu 
anys es va recuperar una part important del dèficit acumulat i a les darreries del 
segle ens vam situar amb uns nivells excel·lents d’equipament respecte dels que 
demana la ciutat actual i la societat del benestar.

Els valors d’aquests estàndards no es van modular de forma variable en 
funció d’una matriu (grille) d’equipament, com feia la legislació francesa de 
1971, segons l’extensió del sector, sinó que es fixaren independentment del tipus 
i dimensió del sector urbà. S’establiren seguint criteris de linealitat, semblants 
al del decret-llei italià d’abril de 1963, per ser el més equitatiu i obert i més fàcil 
d’aplicar. En el si de la ponència redactora de la llei de 1975 fou el debat que 
vaig haver de sostenir contra els funcionaris del Ministeri que defensaven la tèc-
nica francesa de la matriu d’equipament segons l’escala del sector (unitat veïnal, 

parròquia, barri o districte) i vaig aconseguir finalment que les reserves es fessin 
lineals i proporcionals a la intensitat edificable. Contra els que criticaven que 
el criteri lineal donaria lloc, en sectors de petita dimensió, a cessions poc útils, 
vaig sostenir que, una vegada materialitzades, les corporacions municipals ja 
les agruparien en un segon estadi, per permuta amb altres sòls públics, per 
aconseguir l’extensió que necessitessin per als equipaments de més grandària. 

Quan tant a Itàlia com a Espanya certes veus posen en crisi la bon-
dat d’aquelles reserves, fins i tot des de l’esquerra, i pretenen dedicar-les a 
habitatges, revestits amb l’etiqueta de «dotacionals», hom s’adona de la poca 
consciència que es té del que va costar que s’acceptessin i el perill de barrejar 
usos lucratius amb usos de demanda col·lectiva, per més que, durant uns 
quants anys, es dediquin a habitatges amb finalitats socials. Només cal recor-
dar com han acabat les laboristes tenent houses al Regne Unit o els habitatges 
socials a Cuba. També l’especial protecció de les zones verdes. Per permetre 
les alcaldades, els consellers de la Generalitat han fet desaparèixer de la nostra 
legislació la protecció especial de les zones per a parcs i jardins, les anomena-
des «zones verdes», quan ha governat la nostra anomenada esquerra, amb els 
greus resultats que se n’han derivat.

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 24 de juliol de 1974



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI94

Altres consideracions sobre la redacció del Pla 

La necessitat de definir una estructura bàsica de ciutat

L’experiència del Pla General de 1953 era molt trista, especialment per la manca 
de creació de ciutat que no fos altra que la que s’anava penjant de les carreteres. 
Els carrers que sorgien d’aquelles actuacions conformaven un conjunt de vies 
inconnexes, que no havien estat concebudes per fer ciutat, no portaven enlloc. 
El model del Pla de 1953, amb veïnats d’habitatge social ment autosuficients 
a l’entorn dels vells pobles de la comarca de Barcelona que adoptaria la Carta 
especial de Barcelona de 1960, cal entendre’l a partir del model d’organització 
social de la ciutat que imperava en aquell moment, el de la llei anglesa del 
town and country planning, mal digerida pels ideòlegs del règim, principal-
ment Pedro Muguruza Otaño, el flamant director general d’Arquitectura, i 
desenvolupada per l’ideòleg urbanístic del règim, Enrique Serrano Guirado. 
Un model preconitzat per alguns com la millor manera de lluitar contra la 
formació d’aglomeracions urbanes informes i despersonalitzades, en oposició 
al model contraposat a aquells, la Ville Radieuse de Le Courbusier, que no és 
que fos millor. 

La cohesió social es pretenia assegurar a través de la posada en valor 
de la petita comunitat per oposició a les dificultats d’estructurar la gran ciu-
tat que creixia acceleradament per la industrialització i l’atracció de la gent 
del camp. La coneguda discussió entre societat i comunitat, cohesionada la 
primera per raons d’interès i la segona per raons de proximitat, en aquella 
època es resolia sempre a favor d’aquesta darrera, de les relacions de veïnat-
ge, amb els objectius utòpics de l’«autoconteniment», de la self-contained 
neigborhood unit de les lleis angleses, per referir-se als avantatges de viure en 
una comunitat petita i que somniava al mateix temps tenir de tot (sic).

El cert és que en el Pla de 1953, amb excepció dels eixamples sobre la 
Gran Via de les Corts Catalanes, a tots dos extrems de l’eixample Cerdà, i 
la Diagonal, la resta de les determinacions representaven la futura ciutat en 
forma d’amebes centrades pels antics pobles que es difuminaven amb menys 
densitat sobre les zones agrícoles. Els tres nous eixamples del Pla de 1953 van 
ser presos del pla Macià, suposo que perquè el seu redactor, Josep Soteras, 
havia pertangut al GATCPAC. Cal subratllar que el problema central del 
Pla era com podien estructurar-se els creixements d’aquells pobles si el Pla 
no dibuixava cap mena d’estructura sobre aquests municipis. Sense línies 
de força que organitzessin la fàbrica urbana no sorgiria cap mena de ciutat. 
Alguns cops, per comprendre’ls, he pensat que el problema provenia d’haver 

de treballar a cegues, de fer plans sense uns mínims aixecaments topogràfics 
i vols aeris. L’única escala de què disposaven era el plànol 1:50.000 militar, 
ja que del 1:25.000 de la Diputació només n’hi havia uns pocs fulls, i el vol 
de 1946 no ens el deixaren veure. Així, a les palpentes, s’entén com anaven.

En aquella situació, creure que, al llarg del desenvolupament del Pla de 
1953, els diferents plans parcials aportarien uns mínims elements d’estructuració 
ja es pressentia que era demanar-los massa. En posar a escala 1:5.000 els dife-
rents plans parcials d’aquell Pla que s’havien aprovat, uns al costat dels altres, 
vam veure que no havien aconseguit ni que els carrers d’un sector es perllon-
guessin amb coherència en els sectors adjacents. Demanar-los-ho era somiar. 
No sols no apareixien els grans parcs ni els grans equipaments que demanava 
la ciutat sinó que tampoc sortien les grans artèries que poguessin organitzar la 
nova ciutat. La distribució del trànsit que la proliferació del vehicle privat feia 
urgent que es plantegés, tampoc entrava en la consideració d’aquells plans.

Els nous creixements s’anaven repenjant en els vells teixits, agreujant la 
congestió. La superfície dedicada a carrer era incapaç d’autorganitzar-se per 
esdevenir un sistema d’irrigació coherent. La suma de carrers no garantia que 
sorgís la mínima trama viària proporcionada amb les necessitats d’aquelles den-
sitats abusives. Menys encara apareixien els llocs per estacionar aquells cotxes. 
El caos circulatori i el desori anaven en augment. Sense carrers tampoc hi 
havia transport públic. A quaranta-cinc minuts en autobús des de la plaça de 
la Universitat i des del carrer de Trafalgar no s’aconseguia arribar ni al barri 
de Famades, a l’entrada de Cornellà, ni al torrent de Sant Joan, a Badalona. 
L’equilibri mediambiental que preconitzava l’informe Traffic in Towns de Colin 
Buchanan no es veia com establir-lo per enlloc. Els vells teixits urbans, de re-
truc veien la seva situació agreujada per la congestió i la baixíssima qualitat que 
afegien els nous creixements. Nosaltres —que havíem contemplat el miracle 
del Pla Cerdà: com a partir de la construcció de cases de només 14 m de façana 
i a partir d’una base de carrers comuna, uns construint al Camp d’en Grassot i 
els altres al barri del Ninot, al cap de setanta anys i sobre un àmbit de 900 ha, 
havien estat capaços de crear un eixample potent amb carrers de com a mínim 
20 m d’ample i tots amb la seva traça recta travessant la ciutat d’un extrem a 
l’altre— érem incapaços, després de la guerra incivil, de fer carrers de més de 
dotze metres d’ample i que anessin a algun lloc. 

Atesa la poca dimensió de les finques rústiques, calia dibuixar l’estruc-
tura bàsica de la ciutat en el moment del Pla General perquè després no sorti-
ria. I calia fer-ho amb la precisió necessària perquè es donessin uns mínims 
equilibris i perquè les diferents despeses d’urbanització, com en els vells eixam-
ples de finals del xix, es reforcessin per la sinergia d’unes actuacions amb les 
altres, de manera que al final la ciutat que sorgís fos més complexa, més diver-
sa i més potent que la ciutat de partida.
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Estructura de xarxa viària bàsica proposada pel Pla general metropolità.  
Corporació Metropolitana de Barcelona
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D’altra banda, la precisió d’aquesta nova armadura urbana era la que 
havia de permetre una estructura de gestió més fina, que, concordant amb la 
petita estructura de la propietat de la terra, resolgués les dificultats de somiar 
amb sectors de gran dimensió i amb una capacitat de gestió urbanística que 
no existia en temps de la crisi financera i econòmica de 1974. En àmbits 
on la propietat dels terrenys són finques de quartera, jornal o vessana, no es 
pot pensar que s’actuarà per grans sectors si de veritat es vol tocar de peus 
a terra i que el pla s’executi. Això no és l’altiplà de Castella amb el terreny 
de la Meseta. L’estructura de la nostra propietat del sòl és una altra de les 
raons que expliquen els dèficits d’infraestructura que resultaren de la forma 
d’urbanitzar d’aquell període, junt als coneguts de la manca d’inversió de 
l’Estat. És precisament a causa del col·lapse a què arribàrem que la societat 
civil es va veure obligada a finançar amb peatge les autopistes que havien de 
proporcionar la mobilitat que demanava la indústria. Una indústria que per 
ser competitiva es veia obligada a treballar cada cop més sota criteris d’out-
sourcing de les seves activitats auxiliars i amb més flexibilitat, amb el criteri de 
muntar els seus productes just in time segons la demanda. 

Per això, ens obligàrem a aconseguir que el Pla precisés l’armadura 
urbana de suport de les futures actuacions, amb la qual cosa aquestes actua-
cions podrien ser de retruc de menys extensió. Si la principal armadura de 
carrers la tens assegurada, el que passi en l’ordenació d’aquelles superilles ja 
no és greu pel conjunt de la ciutat. Aquesta és l’explicació de la finor de la 
xarxa viària que dibuixa el Pla de 1974. A la vista dels plànols normatius, per 
a alguns pot semblar un Pla general metropolità massa dibuixat. Poc, per a 
aquells pròxims a les velles idees dels eixamples on l’ordenació física es repre-
sentava completa. Al Pla, l’estructura interna complementària quedava ober-
ta, pendent de precisar en els plans parcials i especials i relacionada intrínse-
cament amb el finançament de les actuacions i de l’obra a urbanitzar. Des 
dels ajuntaments se’ns criticà per la precisió de l’estructura urbana que se’ls 
imposava i que queia sobre la vella estructura de carrers, sense que s’adones-
sin que la nova estructura feia imprescindible el canvi d’escala que es plante-
java sobre els seus municipis. Potser en algun cas tenien raó, però cal enten-
dre la nostra reacció davant la més absoluta incapacitat d’estructurar 
urbanísticament la ciutat al llarg dels vint anys de vigència del Pla de 1953. 
Als propietaris de les finques, que eren els que decidien la ciutat i que només 
entenien de pams, vagi’ls a explicar vostè que cal estructurar la ciutat. Igual 
que a l’època de Cerdà, quan protestaren a la reina perquè plantejava carrers 
de 20 m i amb tants espais lliures.

La valorització de les zones verdes

El Pla canvia la proporció de les zones verdes en relació amb la població. Abans 
tot quedava reduït a la Ciutadella, Montjuïc —encara per fer, excepte les parts 
de l’Exposició projectades per l’arquitecte paisatgista francès Jean-Claude 
Nicolas Forestier (la Font del Gat, el Palau Nacional i Miramar, aquest des-
truït l’any 2006 per fer un hotel deshonest i un túnel absurd) i els nous parcs 
recuperats del barraquisme (el Costa i Llobera i el Mirador de l’Alcalde)—, 
els jardins del poeta Marquina o Turó Parc; el parc de Monterols; una part 
del turó de la Peira i el que va quedar del Putxet i el Cervantes (el que restava 
de l’herència del parc d’en Cambó i d’en Jaussely a Sant Pere Màrtir, un cop 
l’alcalde Porcioles va reclamar que els terrenys municipals confiscats després 
de la Guerra Civil i sense ús militar es tornessin a la ciutat).

El bosc del turó de la Peira, el Coll o el Carmel eren les restes d’un 
territori sense incorporar a la ciutat i ple de pedreres. En els municipis de 
l’entorn no hi havia res. Bé, per ser exactes, només hi havia el vell parc de 
Sant Feliu de Llobregat; el parc de Can Marianao a Sant Boi del Llobregat; 
Can Mercader, tot just comprat a Cornellà; el jardí del Vidalet a Esplugues, 
resultat de l’actuació urbanística a ca l’Olano; i el jardí de Can Lluch a Gavà. 
El 1974 aquest era tot el patrimoni d’espais lliures al servei dels 3,2 milions de 
persones en l’àmbit del Pla general metropolità (alguns, com els de Ca l’Arnús 
a Bada lona, s’anaven perdent amb l’excusa d’haver de finançar l’equip local de 
futbol o el Joventut de Badalona).

El balanç d’aquells anys no donava gaire confiança de si seríem capaços 
de configurar una ciutat on la natura i els espais lliures prenguessin protago-
nisme. La imatge de la ciutat per construir era la de l’eixample Cerdà, on tot 
acabava asfaltat de manera que era impossible reconèixer on eren les rieres que 
solcaven el pla de Barcelona. Com que, juntament amb els terrenys qualificats 
d’esportius, els espais reservats per a parc eren els més indefensos, eren els que 
rebien els assalts més intensos per ser edificats. Recordo les expressions de 
l’alcalde de Sabadell de la Transició contra els parcs, perquè, a més de difícils 
de mantenir, eren llocs de prostitució... Qui tenia capacitat d’influir perquè 
li canviessin la qualificació, aprofitava la facilitat d’adquirir-los a baix preu 
per fer el seu particular agost. Altres cops, com ja hem dit, les propostes eren 
regalar-ne una part a canvi d’edificar-ne la resta, sense que el que quedés lliure 
tingués finalment entitat per a res. Recordem el cas del camp de l’Europa al 
barri de la Salut de Barcelona. Altres es perderen ocupats per les cotxeres dels 
autobusos de la companyia municipal: indrets que s’edificaren posteriorment 
sense recordar-se’n que en el planejament inicial eren parcs al servei de tot un 
conjunt d’habitatges, com en el cas del veïnat del Sud-oest del Besòs. 
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Alhora, les cessions dels plans parcials no eren menys decebedores. 
L’exigència del deu per cent acabava en no res. En primer lloc, perquè, con-
tra el que somiàvem, els sectors eren més petits del que creia el legislador. A 
Catalunya un sector de gran dimensió era un àmbit de 7 hectàrees, que 
si agrupava la reserva en una sola peça donava com a màxim un jardí de 
7.000 m2, mai un parc. Però els resultats solien ser habitualment pitjors 
perquè, a més de tractar-se de terrenys de menys de 2.000 o 3.000 m2, les 
zones verdes eren trossejades. 

El parc o el jardí públic no era el focus de la composició del sector i, per 
tant, no ajudava a posar en valor els solars edificables, sinó que era el que no es 
podia aprofitar, la torna del que quedava un cop regularitzat l’espai per extreu-
re els màxims aprofitaments privats edificables. En realitat, les anomenades 
«zones verdes» eren els llocs residuals dels diferents racons del sector. Davant 
d’aquesta situació s’entén que l’estratègia del Pla general metropolità fos as-
senyalar la localització dels futurs parcs a fi de garantir uns emplaçaments 
estratègics per a la qualificació urbana i la protecció dels entorns d’interès 
natural, com les ribes dels rius i rieres, de manera que el debat sobre la seva 
configuració es portés al moment del pla parcial emparat ja per la força del 
règim de tutela i especial protecció de què gaudien. Recordeu que el Pla es 
formula i aprova abans de l’arribada de la democràcia a les corporacions locals.

Per tant, no és que no es pensés que en el moment de l’ordenació de 
detall no hi hauria debat, sinó que els efectes per a la ciutat serien molt diferents 
si els canvis comptaven amb el suport d’una extensió i una posició definides. El 
debat se cenyiria com a molt a ajustos en la forma, mantenint l’extensió delimi-
tada. Els resultats de l’actuació del Pla general metropolità ens han donat la raó, 
però no és el moment de repassar aquí tots els parcs i jardins que s’han creat i 
com això ha servit per valorar el paper dels espais lliures públics en la qualifi-
cació de la ciutat i ah! en la pròpia revaluació dels terrenys i dels solars que s’hi 
troben pròxims... El nombre de grans parcs ha augmentat i la qualitat dels nous 
parcs i jardins públics també. Recentment se n’han perdut i n’hi ha altres que 
les corporacions municipals volen esborrar, com el cas de la zona inundable 
sobre la Gran Via a l’Hospitalet, al llarg del Llobregat, fets que reclamen una 
nova conscienciació al seu favor, com denuncia l’arquitecte Miquel Sodupe, que 
ha avaluat les pèrdues que s’han produït aquests darrers quinze anys.

Una nova estructura d’ordenances d’edificació

Fins a l’aprovació del Pla general metropolità el planejament venia mediatitzat 
pel plànol d’alineacions. La seva funció era legitimar el permís d’edificació. 
Les normes dels plans es reduïen a una ordenança d’edificació definida a partir 

de les alineacions i les seves rasants. Amb l’edificació legitimada per part dels 
particulars, els aspectes públics de la ciutat no rebien cap consideració. La ciu-
tat era el que restava, sortosament perquè no s’havia inventat encara una altra 
manera d’edificar que no fos a través d’uns espais públics oberts per carrers 
per establir els serveis, que si no, no n’hagués quedat res.

El Pla general metropolità va obrir un altre debat: si la tipologia arqui-
tectònica havia de resultar en exclusiva dels aspectes funcionals que havia de 
complir l’edifici, o bé si en la seva definició hi havia d’intervenir la morfologia 
del lloc, el context urbà, entès com a aspecte substancial de l’ordenació urba-
na, en comptes de considerar-lo residual. Els nous edificis resultaven obligats 
a enraonar amb els ja construïts per assegurar en cada lloc els objectius 
oportuns per a la millora de la ciutat. La ciutat no és el que resulta d’embotir 
els solars de cases i, a més, construïdes fins al màxim de l’altura permesa. En 
aquella lògica, les úniques pèrdues admeses eren els patis de ventilació i, 
encara, delimitats per unes pèssimes exigències de funcionament, mai regu-
lats per la qualitat de vida i les exigències de les estances de l’habitatge. Un 
avenç molt mínim respecte a les antigues estances en alcova.

En la lògica del moment, el bloc racionalista, que havia nascut preci-
sament del debat sobre les condicions mínimes per assegurar una vida digna 
a la gent —el debat conegut per l’existenzminimum—, no es va aplicar en-
lloc. La decisió d’adoptar-lo depenia del promotor, que decidia en funció dels 
guanys, i per tant, la decisió era sempre contrària a aquell bloc racionalista, 
perquè respecte de l’edificació en illa tancada, la pèrdua de volum era enor-
me per la inferior fondària edificable, pel fet d’haver d’assegurar la ventila-
ció transversal de l’habitatge. Com ja s’ha dit, el Pla comarcal de 1953 ano-
menava «ordre tancat» l’ordenació en illa (mançana) tancada i «ordre obert», 
la del bloc racionalista, però en no ser la utilització d’aquest ordre obert in-
trínseca a l’ordenació de les zones, sinó opcional per als promotors, no s’apli-
cava, encara que representés un millor habitatge respecte del que resultava 
amb l’illa tancada —a més, se li treia més partit fent-la amb la planta parti-
da amb quatre habitatges per replà. De fet, el bloc obert només es va aplicar 
en els habitatges del pla de la Diagonal nord, enllà de la plaça de Francesc 
Macià.

Les intensitats d’edificació que resultaven d’escollir una o altra de les 
dues opcions eren tan diferents que l’elecció era una decisió marcada a favor 
de l’ordenació en illa tancada. A cap privat se li ocorria aplicar l’ordenació 
oberta si la norma no l’hi obligava. Recordem el tristament famós cas de 
l’annex 12 de les ordenances d’edificació de Barcelona, aprovat per dismi-
nuir les densitats de les illes no edificades, que no s’aplicà quasi mai. Tothom 
demanava la llicència d’un solar abans de presentar l’ordenació de l’illa, i un  
cop construït, l’illa havia perdut la condició de mancada d’edificació i s’evitava 
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l’aplicació de l’annex. Un annex que s’aprovà per fer veure que es corregia 
l’aprofitament massa intens de les ordenances, però l’Ajuntament mai va tenir 
interès en identificar les illes on s’havia d’aplicar l’annex. L’elecció s’entenia 
com una penalització més que com una oportunitat per millorar la qualitat 
de la ciutat i dels habitatges. D’altra banda, la qualitat física de sectors com 
Bellvitge o Sant Ildelfons, o la Satèl·lit, amb blocs altíssims situats com peces 
del dòmino, un darrere de l’altre, a la Hilberseimer, tampoc mostrava les ex-
cel·lències urbanístiques que haurien sorgit d’una correcta aplicació de la nova 
tipologia. Al contrari, qualificava els barris per a la gent amb poc recursos.

Tot això explica que, excepte en les intervencions urbanístiques de l’ad-
ministració, que pel seu caràcter providencial perseguien altres efectes més 
«polítics» que els de la solució estructural del problema de l’habitatge o de la 
millora urbana, no es van donar les oportunitats d’utilitzar el bloc racionalis-
ta. Algunes de les intervencions del Patronato de la Vivienda de l’Ajuntament 
de Barcelona se’n salvarien, com en el cas de Montbau, però en les actuaci-
ons de promoció privada només van utilitzar el bloc racionalista en edificis 
anomenats «singulars», per posar en vertical el que ajagut no hagués ventilat. 
S’aplicà per aconseguir un aprofitament superior del que ja oferien les altes 
intensitats d’edificació de qualsevol illa tancada, perquè si s’hagués construït 
de forma atapeïda no s’hauria venut, perquè l’edifici era orientat al nord o amb 
moltes estances sense obertures exteriors. L’edifici singular s’emplaçava sense 
tenir en compte l’impacte que tenia sobre la ciutat, si era convenient el lloc per 
les perspectives que s’obrien o si era causa de més desordre.

El Pla general metropolità, per primer cop, planteja una ordenació de 
l’edificació en termes del que convé a les diferents zones de la ciutat segons el 
lloc i l’estat de l’edificació; és a dir, presidit per criteris de la futura configuració 
urbana. Això es fa sense penalitzar l’ordenació oberta en favor de la tancada per 
un tracte desigual de les intensitats. La correcció introduïda era imprescindible 
per esborrar les connotacions crítiques de l’ús de l’arquitectura moderna en la 
recuperació de la ciutat i, en especial, la penalització quant a sostre edificable 
i menor densitat. Les zones incorporen índexs d’intensitat edificatòria per fer 
un traspàs clar de la situació anterior a la nova i, per tant, obre l’ús de la tipo-
logia oberta, tot subjectant-la a les condicions imposades pel lloc i per la mor-
fologia de la ciutat que l’envolta. Així mateix, el pla impedeix la figura de 
l’edifici singular com a sistema per crear ciutat. La taxa que ho fomentava, la 
imposició sobre l’augment de volum, va quedar suprimida per la Llei del sòl 
de 1975 davant l’ús fraudulent que les corporacions en feien per fer calaix i 
que s’aplicava sempre al marge de la qualitat de la ciutat.

El Pla introdueix cinc tipus d’edificació: segons alineacions de vial; 
aïllada; composta arquitectònicament de forma unitària a l’escala del po-
lígon o de la unitat d’actuació —anomenada de volumetria específica—; 

d’ordenació tridimensional; i finalment en tipologies mòbils. Aquests tipus, 
amb determinades invariants i diferents possibilitats, es conjugaven segons 
les zones en què es dividia el territori i el tipus d’aplicació. L’adequada apli-
cació dels tipus arquitectònics per recuperar el desori de l’anterior fase urba-
nística esdevingué fonamental en el Pla.

No sé si els nous eixamples fets a l’empara de les noves normes del Pla 
rebran l’adjectiu de «nou tradicionalisme», com els desenvolupaments con-
cebuts en aquesta lògica s’han designat recentment als Estats Units, però és 
clar que hi ha un canvi en la manera de projectar les noves extensions i que 
obeeix a la presència del traçat regulador i a una manera diferent de significar 
els sòls públics de la ciutat. Ja no són espais lliures perduts entre blocs. Un 
canvi que hem detectat recentment en els nous desenvolupaments de la ciutat 
d’Hèlsinki, com si hagués entrat en crisi el seu propi i enaltit model Tapiola: el 
creixement modèlic de la ciutat emplaçat entre grans carreus granítics i boscos 
d’avetoses que als anys seixanta constituí el model d’extensió somniat. Era 
la imatge que s’havia donat del que s’havia de fer arreu, encara que aquí no 
tinguéssim aquella verdor, ni aquells avets i cedres impressionants, ni aquells 
carreus granítics per construir un paisatge que, juntament a una arquitectura 
excel·lent, era un paisatge luxós.

Des del punt de vista arquitectònic, el Pla general metropolità és obert 
perquè permet la innovació en la utilització dels tipus arquitectònics segons 
de les demandes de la promoció i del context urbà on es troba la intervenció. 
Contra el que normalment han apuntat alguns, el Pla no és rígid. Els que ma-
lèvolament així ho assenyalen, encara que no ho diguin, és perquè a partir de la 
seva aprovació no van poder vulnerar les intensitats d’edificació o les densitats, 
emparant-se en les ambigüitats que permetia l’anterior sistema. Aquella «fel-
xibilitat creativa» que molts enyoren i que s’ha donat quan alguns hem deixat 
l’administració. Els grans arquitectes mediàtics no s’han de preocupar per això, 
ja que molts cops els han anat a buscar perquè vulnerin els plans o s’edifiqui on 
no era possible, i imagino que algunes administracions ho seguiran fent. A tall 
d’exemple: l’arquitecte diocesà Francisco de Paula del Villar y Lozano, sobre 
l’hipòdrom del pla Cerdà; Jujol, sobre el desaparegut xamfrà del carrer Nàpols 
amb la Diagonal; Tusquets, a Miramar; Ghery, sobre el triangle ferroviari; 
Bohigas i Bonet Castellana sobre la muntanya de Montjuïc; Foster, sobre la 
servitud de la pista inclinada de l’aeroport; Rogers, sobre la zona verda de Bell-
vitge, i així podríem seguir... Com deia l’anunci, «What else, Mr. Nespresso?». 

El que és fix a tots els tipus d’edificació és el que constitueix el corpus 
de les ordenances d’edificació del Pla i el que és variable és el que es trasllada 
a les normes de cada zona, ja que aquestes normes són els aspectes que cons-
titueixen la regulació normativa del Pla en la voluntat d’incidir de manera 
particularitzada en la qualitat de la ciutat.
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La regulació dels efectes sobre el medi versus l’antiga regulació 
segons la classificació d’activitats

El control de les molèsties que causen les activitats es regia, abans del Pla, pel 
que establia el Decret d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 
1961. La vella i excel·lent regulació per rams d’activitat de les ordenances 
de Barcelona de l’època de Duran i Bas havia donat pas a una regulació insu-
ficient, ja que els ingredients o els productes acabats expliquen poc sobre les 
molèsties dels processos industrials, especialment quan els canvis tecnològics 
ocorreguts en la indústria des de finals de segle anterior havien estat substanci-
als. El tema esdevenia més delicat per les dificultats de controlar els processos 
químics, que s’havien generalitzat en la majoria dels processos industrials, i 
sobretot a causa del canvi i la descentralització en les fonts motores pel pas 
de la indústria del vapor a la de l’eina descentralitzada i electrificada, i més 
endavant programable i avui robotitzada. 

La generalització de l’eina programada i de la producció en línia havien 
donat pas a sistemes de producció massius ben diferents dels plantejats en les 
velles regulacions de l’activitat, que d’altra banda perseguien finalitats recap-
tadores més que pròpiament urbanístiques. Pagar al comú per la potència 
establerta. El Pla general metropolità innova incorporant el criteri de la indús-
tria com a caixa negra on el que convé regular és, sobretot, els efectes que els 
diferents tipus de molèsties poden causar sobre el medi, abans que l’enumera-
ció dels ingredients que s’utilitzen en el procés industrial. En aquest sentit, el 
Pla general metropolità introdueix les primeres regulacions sobre vibracions, 
sorolls, pols, fums, gasos, perill d’explosió i d’incendi i contaminants sobre les 
aigües i el transport, molt abans que ho fes la legislació de l’administració. El 
model seguit fou el dels Estats Units que, lògicament, amb les seves detallades 
ordenances de regulació d’usos del sòl, eren els primers que havien tractat el 
tema d’aquesta manera en els seus codis d’ús.

L’obsessió per la gestió i la transformació de la realitat

El tema de l’actuació i la gestió presideix la concepció del Pla. Cal tornar a 
recordar les dificultats per trencar el cercle que blocava el creixement adequat 
de la ciutat. En primer lloc, les elevades densitats del centre, que amb els seus 
480 a 850 habitatges per hectàrea bruta, amb els carrers urbanitzats i sense 
haver de fer cessions de sòl per a parcs i dotacions, ni pagar la urbanització, 
deixaven fora de combat tots els sòls adequats de la primera corona, ja que no 
eren concurrents econòmicament. En aquesta situació, pretendre construir la 
ciutat de manera diferent i millor semblava una utopia. Com podíem abaixar 

les densitats a 60-75 habitatges per hectàrea per aconseguir condicions agra-
doses i al mateix temps, pagant les obres d’urbanització i els parcs, i fent cessi-
ons per a dotacions públiques i política d’habitatge, sense que se’n ressentís el 
cost dels habitatges? Com podíem fer quadrar el trencaclosques?

Altres aspectes incidien a no fer planer el canvi. D’una banda, la manca 
d’ajut que rebien els particulars per part d’una administració que no veia el 
problema, i que en aquelles circumstàncies difícilment podia ajudar a resol-
dre’l. De fet, no semblava entendre’l o que li interessés entendre’l. D’altra 
banda, l’exigència reparcel·latòria que requeria la nova manera de fer, era una 
dificultat. A més de la dificultat tècnica, calia encarar-ho amb una voluntat 
política que l’exigís i aquesta voluntat no hi era. Si els particulars no la feien, 
l’administració tampoc arbitrava fent-la, i així s’expliquen els resultats. En l’ori-
gen del problema hi trobem, com ja hem comentat, la petita dimensió de les 
finques de l’entorn de les poblacions, que feia imprescindible que, en el procés 
de transformació dels terrenys agrícoles en solars, s’apliqués encara que fos de 
forma virtual un procés d’agregació de finques, d’acoblament, de land assem-
bling com en diuen els anglosaxons, per passar després, en un segon temps, a la 
segregació en solars edificables, distribuint els aprofitaments i les càrregues 
urbanístiques de manera que en resultés una construcció racional de la ciutat 
i, al mateix temps, equitativa en el si de cada sector o actuació poligonal. 

A la petita escala en què ens han arribat les finques per raó de l’estruc-
tura de la propietat i del relleu accidentat —un dels motius per dividir-les i 
adequar-les a un conreu intensiu— s’hi afegeix que les ciutats de la plana de 
Barcelona i del delta del Llobregat s’emplacen en zones de gran intensitat agrí-
cola i pressió demogràfica, fet que les aboca encara més a la dimensió reduïda 
que solen presentar les finques d’horta. 

Les actuacions urbanístiques de petita extensió no faciliten l’ulterior co-
herència urbanística per la poca dimensió de les cessions que en resulten per a 
jardins i dotacions, que no arriben a aconseguir uns equipaments de dimensió 
conforme a la dimensió que prenen els equipaments al servei de tota la ciutat. 

En aquella situació, el Pla retornà amb nostàlgia la mirada a la concep-
ció en eixample, on la suma de petites intervencions, per l’estricta supeditació 
al traçat regulador, construeix, finalment, solar a solar, una ciutat imponent, 
una capital. La magnificència urbanitzadora de l’eixample de Cerdà amb les 
seves 900 hectàrees ben urbanitzades constituïa l’exemple paradigmàtic del 
que es pot arribar a fer si es fixen amb claredat els elements de referència de 
l’estructura de la ciutat i si al darrere es dona una ben establerta i respectada 
organització social que és capaç de portar-la a terme.

Aquesta reflexió explica per què el Pla general metropolità, sense vo-
ler-se cenyir a una definició precisa de la ciutat, com aquella de l’Eixample, i 
per tant permetent uns graus més alts de llibertat en l’ordenació de les noves 
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Santa Coloma de Gramenet, 1967

illes, actua per donar una escala més gran que la dels solars dels eixamples. 
La vella discussió de Penn i Cerdà sobre la dimensió de les entrevies i si l’illa 
devia ser quadrada o rectangular i amb quina orientació, si la del territori o la 
de les cases, no va ser la del Pla. El tema central era adequar la dimensió de les 
actuacions a la que resultava de la capacitat de maniobra dels sectors delimi-
tats, tenint en compte el nombre de particulars afectats i d’unitats residencials 
o industrials completes que en resultaven. 

Aquesta és l’explicació de la manera com el Pla determina l’estructura 
urbana i la manera que té d’assegurar la relació dels nous teixits urbans amb 
els vells, per superar les greus mancances d’aquell creixement sense mínims 
nivells de formació de ciutat. També cal cercar en aquestes consideracions 
l’explicació de la dimensió dels sectors de desenvolupament del Pla per a l’ulte-
rior precisió de l’ordenació física de detall, la forma d’assenyalar la localització 
dels parcs i equipaments, i com encadenar, a través del Programa d’Actuació 
Urbanística, les diferents actuacions de transformació urbana per reduir els 
dèficits i millorar indirectament la qualitat urbana dels teixits consolidats. 

El Pla inclou una dimensió estratègica de cara a la transformació de la 
ciutat i, per aquest motiu, fixa unes actuacions que han de ser obligatòriament 
de gestió pública, a través de les quals sigui possible modificar l’estructura de 
relacions entre els diferents territoris i subsistemes de la ciutat. En concret, 
es volien canviar les condicions d’exclusió en què es trobaven moltes parts 
de la perifèria de la ciutat i traslladar l’activitat econòmica a nous centres de 
l’estructura metropolitana, de manera que es qualifiqués amb noves funcions 
la base econòmica dels barris i es trenqués la dependència jeràrquica dels nous 
sectors respecte del centre. 

Amb aquest objectiu, el Pla introdueix el concepte de centre direccional 
que ja hem comentat abans, on la intervenció urbanística pública ve exigida de 
manera obligada per assegurar, en relació amb els altres sectors de desenvolu-
pament, uns sostres mínims per a l’activitat econòmica en relació amb el total 
d’usos permesos. Si l’espai no es pot adscriure a uns usos de més rendibilitat, 
l’objectiu es pot aconseguir per la política de sòls de gestió pública i mitjan-
çant una millora notòria de les infraestructures d’aquests sectors per atreure, 
així, els usos per a activitats econòmiques. El Pla assenyala aquestes polaritats 
a Sant Cugat-Cerdanyola, com a futur centre metropolità del Vallès; a Sant 
Martí de Provençals, per la qualificació dels creixements sobre les terrasses del 
riu Besòs (la Mina i el Sud-Oest del Besòs); a Sant Joan Despí, per la qualifi-
cació dels municipis del marge esquerre del Baix Llobregat; al Prat, per raons 
logístiques complementàries del port i de l’aeroport; i a Meridiana-Renfe, per 
assegurar la qualificació dels «nous Nou Barris» de Barcelona, que van créixer 
al llarg dels anys seixanta, coneguts per la lluita reivindicativa i que formen 
l’actual districte de Nou Barris.
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El context previ que va fer possible l’aprovació  
inicial del Pla 

Em vaig sorprendre moltíssim quan vaig llegir el que els diaris i les revistes 
escrivien sobre les raons de l’aprovació inicial del Pla general metropolità, a 
l’abril de 1974. Per això, de cara a futures revisions de Pla, mereix que s’escri-
gui com es va arribar a aquell acord, un procés del qual no hi ha motius per 
espantar-se, malgrat no ser canònic. 

A part de la importància que va tenir-hi la tècnica jurídica i les noves 
tècniques de representació emprades, pren un interès especial conèixer el pro-
cés polític que va portar fins a la seva aprovació ja que, essent aquells aspectes 
enormement importants, encara ho va ser més el debat que encetà i les situa-
cions que hi incidiren. Hom s’enfrontava a un pla general d’abast metropolità 
per a un sistema de l’extensió i complexitat del de Barcelona. A més, no es va 
tractar d’un acord normal. Això ho demostra que, aprovat definitivament el 
14 de juliol de 1976, cap administració posterior l’hagi revisat, i això malgrat 
els canvis profunds que s’han succeït en la societat i en els mitjans tecnològics 
des d’aleshores. 

Per tant, no ens ha de sorprendre que, tants anys després, molts es 
dediquin a parlar de l’esgotament del model Barcelona, perquè aquell pla no 
ha estat mai més replantejat de manera global i amb una visió territorial àm-
plia. Em refereixo des d’un punt de vista urbanístic: un nou document que 
concreti el contingut normal de la propietat urbana i que delimiti els àmbits 
que en els pròxims anys s’han de subjectar a nous tractaments urbanístics, 
per tal que les diferents seccions de la ciutat no sols no decaiguin sinó que 
millorin. Sé que alguns entenen que això ja ho han abordat establint direc-
trius territorials, però ells mateixos entren en contradicció quan plantegen 
que les directrius borroses d’aquests documents s’han de concretar a través 
d’uns futurs plans directors urbanístics i d’uns futurs poums (plans d’orde-
nació urbanística municipal)!

Un entrebanc que no era real: les discrepàncies entre l’oficina  
del PREPOU i la Comissió d’Urbanisme 

Aparentment, una de les causes que tenien aturada la revisió del Pla de 1953 
eren les discrepàncies d’enfocament entre l’oficina del PREPOU de l’Ajun-
tament i la nostra, de la Comissió d’Urbanisme, que se’ns va dir que les ar-
bitraria el director general d’Urbanisme del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, a Madrid, Emilio Larrodera. Però es copsava que el que aturava la 
tramitació era un altre fet ben diferent. Aquella situació fou per a mi molt de-
licada, perquè els dijous a la tarda havíem d’anar a Madrid per debatre davant 
del director general les diferents visions que Xavier Subias i jo teníem de com 
ordenar Barcelona. Unes propostes que no eren comparables, ja que ell partia 
de la comanda rebuda de l’alcalde Porcioles d’incloure les transformacions que 
la ciutat havia de fer per a la futura exposició universal per a l’any 1982, i jo 
partia de com fer estàndard la infraciutat rebuda.

D’altra banda, sempre he tingut una debilitat personal pel Xavier, que 
vaig tenir de professor d’Urbanisme i que després em va proposar que li fes 
d’ajudant de pràctiques del seu curs de quart de carrera. No sols això, sinó 
que l’any 1965 em va estirar cap a l’Ajuntament de Barcelona perquè l’ajudés 
en el Gabinet de Programació en les tasques de prospectiva urbanística. I 
ara ens retrobàvem discutint entre nosaltres. La diferència d’edat que ens 
portàvem, unida al seu brillant currículum com a urbanista i arquitecte, 
feia que li tingués una especial deferència, que ell en tot moment em va 
correspondre. Vaig estar amb ell a l’Ajuntament de Barcelona un any i mig 
analitzant les diferents trames urbanes de la ciutat (forma, densitats i usos), 
fins que Albert Serratosa em va estirar cap a la Comissió quan l’alcalde el va 
designar sotsgerent. L’objectiu de l’Albert era completar, des del «disegno», 
que en deia ell (creia que, a l’esquelet de vies dels enginyers, algú hi havia de 
posar la plementeria de les «entrevies», com diria Cerdà), el seu urbanisme 
d’enginyer de camins i de pas rejovenir els dos arquitectes que hi havia a la 
Comissió i que, fets a l’antiga, exigien una renovació urgent, per raons que 
no ve al cas descriure aqui. 

La causa real de l’encàrrec de la revisió del Pla 

Després de la difícil aprovació del Pla Director de l’Àrea Metropolitana, pu-
blicat al cap d’un any d’haver-se acabat, l’any 1966, i exclusivament com un 
avanç d’una part del de la província de Barcelona, la revisió va quedar en sus-
pens, no fos cas que es tornessin a reproduir les demandes d’un gran nou ens 
metropolità que prejutjava el desenvolupament d’aquell document. Les pors 
del govern de Madrid eren que es tornessin a plantejar «solucions» urbanísti-
ques inassolibles des del punt de vista polític, com les demandes d’una nova 
ordenació administrativa que concordés amb el nou i superior àmbit metro-
polità i la seva traducció en la creació d’una gran Barcelona, motiu d’urticària 
constant per al govern de Madrid. 

Malgrat l’assentiment general de la urgència de la revisió del Pla de 
1953, Madrid havia paralitzat qualsevol intent d’abordar-la, tot i que tothom 



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI104

tenia clar que, a causa de la forta immigració rebuda, la pressió urbanística 
no podia orientar-se amb aquell pla de postguerra, redactat en època de total 
manca de recursos i economia autàrquica. El Pla de 1953 havia quedat com-
pletament fora de joc per l’estat de fet. 

Per altra part, l’acord del Pla Director de l’Àrea Metropolitana de 1965 
no va agradar a cap dels dos organismes interessats en la revisió del Pla comar-
cal de 1953: l’Ajuntament de Barcelona i la Comissió d’Urbanisme i Serveis 
Comuns de Barcelona i Altres Municipis. Aquell acord pressuposava l’elabo-
ració d’un pla provincial, la redacció del qual no queia dins de les seves com-
petències i, per tant, finalment les directrius no serien les d’aquells organismes 
sinó les que els vindrien fixades des de dalt. Tot sigui dit de pas, quelcom que 
el Tripartit va fer també amb el seu pèssim Pla Territorial Metropolità i la 
creació d’una vegueria per dirigir-lo, contradita tot seguit per l’anunci d’un 
pla territorial per al Penedès i el Garraf perquè no fos dit que estava contra la 
vuitena vegueria del Penedès, i per una Llei de l’àrea metropolitana de Barce-
lona que tornava a cenyir-se al continu urbà de Barcelona. 

En realitat, com ja s’ha comentat al capítol 2, l’autorització perquè la 
Comissió d’Urbanisme procedís a encarregar la revisió del Pla comarcal, el de-
sembre de 1969, després del que havia passat amb la non nata revisió de 1965, 
s’ha d’explicar, passat el temps, per la seva causa real: va provenir de la 
concessió a l’empresa Tabasa del projecte de construcció i explotació de dos 
túnels, amb els seus accessos, sota la serra de Collserola. Una concessió del 
Consorci dels Túnels del Tibidabo, que s’havia fet realitat al novembre 
del mateix any (escriptura signada el 18 de desembre de 1969). 

Les autoritats de l’època no van poder donar més allargs perquè no es 
fes la revisió del Pla de 1953 quan, a conseqüència de l’acord de la construcció 
dels túnels del Tibidabo, es van quedar sense arguments contra aquells que 
des de fora opinaven que l’objecte de la concessió era l’especulació urbanís-
tica. Per tots cantons pressionaven els fantasmes de la responsabilitat en què 
incorrerien les autoritats si no acotaven els efectes que la futura infraestructura 
tindria sobre el nou territori afectat. Si el Pla comarcal revisat entrava en 
funcionament abans que ho fessin les noves infraestructures, seria més creïble 
l’afirmació que no es permetria l’especulació urbanística que generarien els 
túnels. D’aquesta manera, encarregant-ne la revisió a dos joves professionals 
amb estudis a fora i sense haver estat integrats al sistema, es mostrava a l’opi-
nió pública que els túnels no serien una operació especulativa més de les que 
es feien aleshores. 

No obstant això, els que fórem encarregats de la revisió no relacionà-
rem llavors aquells fets i només creguérem que la tan esperada revisió del Pla 
de 1953 s’havia finalment desencallat. Va ser més tard, i amb el Pla aprovat 
inicialment, que vaig constatar quin havia estat el motiu real de l’encàrrec. 

El Consorci dels Túnels del Tibidabo i la seva concessió

La gestació del Consorci per a la contractació dels túnels, constituït per l’Ajun-
tament de Barcelona, la Diputació Provincial i la Comissió d’Urbanisme i 
Serveis Comuns, fou llarga i complicada. L’arbitratge entre els tres organismes 
l’exercia el governador civil en qualitat de president de la Comissió d’Urba-
nisme i representant de l’administració central a la província de Barcelona. 
Era un càrrec que esqueia a Tomás Garicano Goñi. Un personatge que, com 
alguns han insinuat amb gran ironia, devia fer tan bé «la seva feina» a Barce-
lona que va acabar sent nomenat ministre de la Governació per substituir, ni 
més ni menys, que el general Camilo Alonso Vega (del Ferrol i de la mateixa 
promoció militar que el Caudillo). Un nom que, com més endavant veurem, 
caldrà seguir en relació amb el tema dels túnels. 

El governador era l’única autoritat que podia manar l’alcalde de Barce-
lona i el president de la Diputació. La idea dels túnels sota la serra de Collse-
rola, que en el seu origen era de l’alcalde de Sabadell i que havia estat desesti-
mada l’any 1960, la va prendre de nou en mà l’any 1966 l’alcalde Porcioles. El 
finançament aniria a càrrec de les tres administracions durant el període d’ar-
rencada de la construcció dels túnels fins a la seva obertura, en què passarien a 
finançar-se pels concessionaris amb els peatges. Pel seu pes superior, Barcelona 
faria front a la major proporció del finançament. Els altres dos organismes 
tindrien un paper més secundari. La Diputació pintava una mica menys que 
l’Ajuntament i la Comissió d’Urbanisme de Barcelona hi tenia molt poc pes. 
La Diputació, per reduir la seva consignació, s’escapolia argumentant la petita 
part de la província que consideraven que se’n beneficiaria d’una manera di-
recta. Els mateixos diputats de les comarques interiors entenien els túnels com 
un caprici de Barcelona que aniria en detriment de les inversions provincials 
en els seus territoris. Una posició que es va suavitzar quan en la presidència de 
la Diputació es va produir el canvi del marquès de Castell-Florite per Muller 
i d’Abadal, el qual, però, com veurem més endavant, tampoc feu front als 
compromisos contrets quan va veure que l’Ajuntament de Barcelona era el 
primer que no pagava el que s’havia acordat. 

El 30 de setembre de 1967 ja es parlava d’un esborrany d’estatuts del 
Consorci i de l’obertura d’un període de presentació d’esmenes per part dels 
diferents organismes. El fons del problema no eren les dificultats locals que 
s’apuntaven en la premsa, sinó que la nova xarxa arterial prevista no coincidia 
amb la prevista pel Ministeri d’Obres Públiques l’any 1963 i aquest organis-
me es considerava l’única administració competent per projectar la necessitat 
d’unes vies d’aquella naturalesa. La proposta de l’administració local es valo-
rava com una ingerència inadmissible en les seves competències. Una tensió 
que van amorosir el delegat del Ministeri a Catalunya, l’enginyer Victoriano 



105Misteri desvelat

Muñoz Oms, i, dins del Ministeri, el sotssecretari, en aquell moment el català 
Santiago Udina Martorell. Els funcionaris del Ministeri entenien que es volia 
convocar un concurs sense haver-los demanat permís per fer-ho. Volien deixar 
clar que, com així seria després, l’Estat no hi posaria ni un cèntim si calia 
anar al rescat de la concessió. Prou feina se’ls obriria si entraven en fallida les 
empreses concessionàries de les autopistes a Mataró i a Granollers, com també 
així fou. Cal recordar que quan es plantejà el tema dels túnels, el Ministeri no 
havia aprovat encara la traça de la B-30 o tercera ronda que havia de relligar 
els tres eixos d’entrada a Barcelona. El Ministeri tenia clar que aquesta tercera 
ronda arterial de Barcelona era de la seva competència i no la volia perdre, ja 
que en altre cas perdia la possibilitat de treure a concurs el tram Montmeló–el 
Papiol, que era el que li permetia assegurar la continuïtat de l’autopista de 
Girona i França amb la de Tarragona i Saragossa, sense haver de passar per 
dintre de Barcelona. L’autopista anomenada del Mediterrani. 

La constitució del Consorci format pels tres organismes, Ajuntament 
de Barcelona, Diputació Provincial i Comissió d’Urbanisme, va tenir lloc el 
24 de desembre de 1967, un cop els estatuts havien estat aprovats en els plena-
ris dels tres organismes, el darrer, el de la Comissió, el 4 de desembre. 

Al desembre de 1967 La Vanguardia Española, en fer el resum dels fets 
més importants de l’any, tractà el tema dels túnels amb les següents parau-
les, més pròpies del NO-DO de l’època: 

[...] estimamos su promoción como el hecho más significativo del año y de mayor 
trascendencia, en que Barcelona ha hallado ya la tan buscada fórmula para evadirse 
del cerco de la sierra de Collcerola y para desparramar su empuje y progreso por el 
vecino Vallés.
Esto era inevitable. La presión ejercida sobre el proyecto ha resultado irresistible y ha 
superado, para bien o para mal —esto está por ver y demostrar—, las lentas y dificul-
tosas negociaciones técnico-políticas sobre la aceptación de la prevista Área Metropo-
litana de Barcelona, el proyecto más importante para la ciudad.

El text ens mostra el canvi que en la mentalitat de la ciutadania havia 
ocasionat la construcció de les autopistes del Maresme i de Granollers, que 
permetien, per primer cop, entendre d’una manera ben diferent el territori 
barceloní i, de l’altra, creaven la sensació d’alliberar-se de l’ofec provocat per la 
manca d’inversió de l’Estat en carreteres a Barcelona. 

Durant el període de postguerra, a l’àmbit de Barcelona, l’única mi-
llora notable fou la cobertura del tren a Puigcerdà per permetre la prolon-
gació de l’avinguda Meridiana, tot desplaçant-hi al damunt els trànsits de la 
vella carretera a Ribes de Freser i Puigcerdà i els de la carretera de Gràcia a 
Sabadell i Terrassa. Després d’aquella obra només hi va haver el macarrònic 

arranjament del pont d’Esplugues. Des del 1939 fins al 1968, a excepció de 
la carretera militar del Gato Negro, a les casernes de Sant Boi, i l’autovia 
a Castelldefels per especular amb els terrenys de la Ciutat de Vacances del 
GATCPAC  —la propietat de la qual va aparèixer sota el control dels funcio-
naris municipals— no hi va haver cap altra obra notable, a part de la demoli-
ció del magnífic pont de Carles iii a Molins de Rei. Això sí, prèvia numeració 
dels seus carreus per poder-lo tornar a muntar en un futur (sic). Mai es va dir 
on s’aixecaria ni en quina data. Tampoc si, com alguns claustres, ja està en 
mans d’un propietari de tercers països.

La ciutat es trobava emmurallada per una espessa perifèria suburbana 
que calia saltar per arribar a l’«espai obert». A les dues muralles esmentades, 
la generada per la manca d’infraestructures i la de la corona suburbial, se 
n’afegia una tercera de caràcter físic, la que provenia del conflicte geogràfic 
creat pel mar, els dos rius als laterals i la serralada prelitoral amb Collserola, 
la serra de Marina i el Garraf. Les quatre emergències físiques estrenyien i res-
tringien l’espai urbà que el sistema necessitava per establir-se adequadament. 
Noteu que davant les veus que s’alçaven contra un nou peatge (para mal), La 
Vanguardia no hi tancava la porta, però es curava en salut amb l’expressió 
esto está por ver y demostrar, forçant els responsables de la decisió a trobar les 
solucions per evitar-ho.

L’avinguda Meridiana, poc temps després de l’acabament de la  Guerra Civil.  
Fotografia de Josep Josep Domínguez, AFB
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No obstant la urgència amb què es va constituir el Consorci el 1967, 
la signatura del contracte no es va fer fins al final de l’any 1969. Dos anys de 
paperassa per obrir el concurs, adjudicar la concessió i, com veurem, posar-se 
les administracions aparentment d’acord. 

Considerem tot seguit els fets que van frenar l’adopció de l’acord de la 
concessió i les etapes que va caldre recórrer fins a la signatura. 

L’acord d’adjudicació 
El concurs de projectes per a l’adjudicació de la concessió i l’execució de les 
obres no es va resoldre fins al 28 d’octubre de 1968, just el mateix dia que, 
casualment, Henry Kissinger arribava a Madrid. No penseu malament, en 
aquest cas els túnels no eren la seva preocupació, malgrat la llarga mà que 
justificadament se li suposa. Les altres dues visites que va fer van coincidir 
casualment, una, amb l’assassinat de l’almirall Carrero Blanco, i, l’altra, 
amb la primera flebitis del Generalíssim. I per reblar el clau, va deixar el 
càrrec de secretari d’Estat el dia abans que es morís Franco (altres suposen 
que fou el mateix dia, ja que fixen la defunció la tarda nit del 19 de novem-
bre de 1975). 

Transcric en la seva totalitat el text de l’acord perquè dona certes pistes 
d’aspectes que tindran una gran transcendència en els esdeveniments urba-
nístics posteriors i mostra que l’acord no agradà a alguna de les parts que 
el signaren. La raó fou l’excessiva incidència dels tècnics que informaren el 
concurs o l’insuficient control pel fet de recaure la presidència del Consorci 
en un governador que no hi posava ni un ral?

1º. Los túneles proyectados, sus accesos y los ejes de penetración en la futura in-
fraestructura urbanística de la vertiente del Vallés, integran un sistema urbanístico 
unitario, cuya programación, ejecución y financiación debe ser objeto de consideración 
conjunta. [La cursiva és de l’autor.]
2º. La retribución mediante peaje sólo subsistirá en la parte y durante el tiempo en 
que el coste de las obras no sea absorbido a través de las contribuciones especiales y 
demás sistemas de actuación previstos en la Ley del suelo, incluido el de expropiación, 
los cuales se contemplan en justa compensación a los beneficios que de tales obras 
se derivan. La ponencia técnica proseguirá los estudios encaminados a la posible 
reducción y, en su caso, supresión del peaje.
3º. La ejecución de las obras se escalonará por fases, cuya realización se subordinará 
a la demanda de urbanización y a las exigencias del servicio de la comunidad. La 
obra se iniciará con una galería en los ejes occidental-Vallvidrera y central-Tibidabo, 
con los correspondientes accesos y vías de enlace y penetración, objeto del concurso.
4º. La adjudicación se otorga a favor de “Túneles y Autopistas de Barcelona SA” 
(T.A.B.A.S.A.), licitado; que ha resultado mejor puntuado por su oferta económica.

5º. Las corporaciones consorciadas adoptarán los acuerdos y realizarán las actuacio-
nes pertinentes para la ratificación, cumplimiento y total desarrollo de lo resuelto por 
el Consorcio. Barcelona, 28 de octubre de 1968.

L’acord suscita un conjunt de preguntes, algunes de les quals ben cu-
rioses. El primer punt declara que l’actuació no és només una actuació d’in-
fraestructures sinó que s’hi refereix com «un sistema urbanístic unitari, la 
programació, execució i finançament del qual ha de ser objecte de consideració 
conjunta». Una proclama desconcertant quan del que es tractava era d’adjudi-
car la construcció i l’explotació d’uns túnels. El redactat segueix amb una altra 
consideració sorprenent que només es pot entendre pels efectes que el recent 
maig francès havia deixat en l’aire de tots els països occidentals i que explica els 
circumloquis emprats per justificar un acord de l’administració que implicava 
més pressió fiscal: la retribució de l’obra a través de peatges només es mantin-
dria mentre el cost no vingués absorbit per les contribucions de millores que 
s’aplicarien sobre els terrenys del Vallès beneficiats per l’increment de la seva 
accessibilitat a Barcelona i el corresponent augment de valor urbanístic. 

Es tractava d’una consideració sorprenent pel moment en què ens tro-
bàvem i el govern que teníem. El planejament urbà no havia estat revisat i sent 
la majoria del terreny rural, no es podia saber quines bases jurídiques utilitza-
rien per dir el que deien, però l’acord sobretot traspuava una filosofia que no 
es corresponia amb la ideologia del govern ni amb el seu urbanisme de laissez 
faire. La resolució encara deixa més astorat quan al·ludeix a l’ús de l’expropia-
ció per a aquells propietaris de terrenys que no contribueixin participant en el 
seu pagament i, fins i tot, a aplicar-la com a sistema d’actuació general, quan 
la situació urbanística d’aquells terrenys no els legitimava per fer-ho. Enfront 
de la pressió perquè no s’apliquessin peatges a una infraestructura que s’ente-
nia com a exclusivament urbana, l’acord llança l’advertiment que la ponència 
tècnica que ha informat l’adjudicació seguirà treballant per reduir el preu dels 
peatges i, en el cas que surtin els números, proposar-ne la total supressió.

Que l’operació es plantejava com un tema urbanístic ho demostra que 
en el punt tercer parla que el ritme d’execució de les obres s’esglaonarà en 
funció del temps que demani la urbanització i les necessitats de trànsit de la 
comunitat. L’acord acaba fixant les obres que són objecte de concessió i, pel 
que fa als túnels, determina només una galeria en els eixos del túnel occi-
dental-Vallvidrera i en el central-Tibidabo, juntament amb els corresponents 
accessos i vies d’enllaç a la trama urbana i a les vies d’entrada a Barcelona. 

Finalment l’acord conclou, fet que no deixa de ser sorprenent per no 
tractar-se del primer punt, amb la concessió de les obres a una empresa que 
s’anomena Tabasa amb seu a Barcelona i que s’havia constituït per presen-
tar-se al concurs. 
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Abans d’emetre algunes consideracions sobre la societat concessionària 
cal que assenyalem alguna contradicció de l’acord que planteja interrogants 
respecte de la intencionalitat del redactat.

Els ajuntaments de Barcelona i Sabadell no podien estar d’acord a apro-
var el tercer punt de la resolució, com demostra que tot seguit van plantejar i van 
sortir-se amb la seva, adduint que el que calia en primera instància era fer un ter-
cer túnel, l’oriental o d’Horta, que implicava haver de construir un quart túnel 
anomenat de la Rubira (avui Rovira, amb el topònim normalitzat) d’accés al 
principal. Sabadell volia una autopista que des d’aquesta ciutat entrés franca 
fins al centre de Barcelona. En el cas de Barcelona, el seu delegat d’Obres 
Públiques i Urbanisme i alhora president del Banc Condal, Guillermo Bueno 
Hencke, havia manifestat reiteradament la voluntat de la ciutat de desenvo-
lupar el darrer gran sector buit que li quedava: els terrenys de Sant Martí de 
Codolar, coneguts oficialment com el sector «del Valle de Hebron», la pro-
pietat dels quals, a través de diferents convenis amb els propietaris efectius, 
controlava el grup immobiliari de Construcciones Españolas, de la família Fi-
gueras Bassols. La construcció del túnel de la Rovira millorava radicalment la 
seva posició i valor, ja que els donava una connexió directa amb el centre de la 
ciutat salvant geografies difícils i sobretot ignorant els creixements suburbans 
del turó de la Rovira, el Carmel, Vilapicina i Torre Llobeta.

En canvi, els concessionaris i els urbanistes de la ponència que avaluaren 
la concessió estaven interessats especialment en el túnel central, per ser l’obra 
que obria la urbanització del territori de l’altre cantó i, per tant, el procés d’urba-
nització que calia per ajudar a reduir els peatges i finançar l’obra, i no devien pas 
estar d’acord amb la voluntat municipal d’obrir en primer lloc el túnel d’Horta, 
una via que corria en paral·lel a l’autopista lliure de peatge que des de Barcelona 
a Sabadell i a Terrassa havia promès fer el Ministeri. El túnel d’Horta que sortia 
al costat del riu Sec i en uns terrenys que tot just es valorava comprar per part de 
la Comissió d’Urbanisme per a la nova Universitat Autònoma, tenia uns efec-
tes urbanitzadors molt baixos. Una altra cosa seria el volum d’usuaris. Però els 
universitaris, amb ingressos nuls, no anirien a estudiar en cotxe i no utilitzarien 
mai el túnel havent de pagar uns peatges. Els índexs de motorització d’aquell 
moment eren molt baixos, sobre els 230 vehicles per mil habitants, quan el 
2016, a Barcelona, superàvem els 567 vehicles per mil habitants i a l’àmbit me-
tropolità de 4.772.130 habitants, el 2013, els 589,1 vehicles per mil habitants.

El central, per contra, aflorava entremig de les poblacions de Sant Cugat 
i Cerdanyola i, a més, era la solució de compromís per satisfer Sabadell i 
Terrassa, per la qual cosa era el túnel defensat per la Diputació Provincial. 
Però la relació amb l’Eixample de Barcelona presentava el problema d’haver 
de travessar Gràcia i encara que la traça de l’anomenada via O del pla d’enlla-
ços de Romeu i Porcel de 1916 era vigent, el problema seria com obrir-lo per 

l’oposició que la republicana vila de Gràcia presentava contra el seu pas, fins i 
tot en el supòsit, com deien, de fer-se en túnel. Aquella vila no va pair mai el 
seu anorreament, amb l’annexió a Barcelona quan era tota una ciutat de 
50.000 habitants i amb dos fills seus, Figueras i Salmerón, presidents de go-
verns republicans espanyols.

L’acord de la concessió respirava la concepció urbanística de l’arquitecte 
Xavier Subias, cap de la subdivisió urbanística del Gabinet de Programació, 
que hauria tingut el suport de l’enginyer de camins Albert Serratosa, entu-
siasta impulsor del túnel del Tibidabo. Recordem que ja l’any 1959, juntament 
amb Leopoldo Pellón, enginyer del Ministeri, i Francisco Elvira, enginyer de 
la Diputació, havien redactat un avantprojecte d’un túnel sota el Tibidabo en-
carregat per l’organisme provincial. L’entusiasme de Serratosa pels túnels era 
ben palès, com ho demostra que en aquell precís moment estigués engrescant 
Jaume de Semir i Casimir Molins perquè construïssin el túnel que havia con-
cebut per dessota de la serra del Moixeró (mal anomenat del Cadí-Toses) per 
donar continuïtat europea a l’eix del Llobregat amb la vista posada a Tolosa i 
París, i de passada posant en valor la Cerdanya. 

Qui al llarg de la tramitació del concurs havia cercat solucions finan-
ceres per resoldre els greus problemes urbanístics i financers del moment era, 

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 12 de febrer de 1975
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sens dubte, Subias. Amb el seu verb ferm i inflamat enlluernà els diferents 
licitadors. La majoria dels polítics que signaren l’acord no degueren com-
prendre l’abast real dels efectes que suposava la seva lletra. Si l’adoptaren i 
l’acceptaren fou perquè davant de l’opinió pública se seguia la reducció dels 
peatges, que era el que la gent volia escoltar i, per tant, l’acord esdevenia més 
popular. Embarcats en el fet d’haver de construir uns túnels que no sabien 
com finançar, acceptaren les radicals propostes urbanístiques que sobre el 
paper solucionaven el finançament de l’operació. Més endavant veureu com 
aquest tema es va anar embolicant. El text de l’acord traspuava, al meu en-
tendre, que les finances de la ciutat de Barcelona no es trobaven en el seu 
millor moment, especialment després de la devaluació de la pesseta de l’any 
1967, com Masó constataria al cap d’un any d’arribar a l’alcaldia, i menys per 
carregar amb els costos d’aquella aventura. I això explicaria que, autoenga-
nyant-los amb el prestigi i la facúndia de l’alcalde Porcioles, els bancs del país 
entressin en l’aventura. Recordem que a l’alcalde sempre se li havia sentit dir 
que, si no hagués estat pel dibuix, ell, de gran, hauria volgut ser arquitecte i 
trobava en Subias les grans idees que a ell li hauria agradat que se li haguessin 
ocorregut. Per això, l’acord prengué des d’un primer moment l’accent estrany 
que he comentat, especialment si el contrastem amb la ideologia política del 
moment. 

L’opinió de Marull, l’economista negociador del Banc Industrial  
de Catalunya
Els bancs catalans que s’agruparen per formar un front comú contra el Banco 
Español de Crédito i l’empresa Canales y Túneles de César Sanz Pastor (que 
havia fet el primer túnel del Guadarrama), tenien de negociador pels temes 
territorials un economista empordanès anomenat Josep (Pitu) Marull i Gou, 
i per aquesta naturalesa, pròxim a Enric Masó, que també n’era. En algunes 
negociacions hi anava d’ajudant Mercè Sala, que també treballava al Banc In-
dustrial de Catalunya. Marull, en les seves reunions amb Subias, es va arribar 
a creure fermament en el plantejament que Subias li presentava. Les converses 
que havia sostingut amb Subias va plasmar-les en un article per a la revista de 
Banca Catalana sobre informació econòmica (any 1971, número 2.1) i que va 
titular ben eloqüentment: «Viabilidad del área metropolitana de Barcelona». 

L’any 2013, mentre ens esperàvem en un dinar al qual assistia el president 
Pujol, li vaig sentir dir que aquelles idees eren de Porcioles. No. A ell li ana ven 
bé per justificar que l’Ajuntament faria front econòmicament a l’aventura 
en què posava els bancs, però aquell mai fou el seu pensament. Les idees que 
Marull traslladà a l’article i que els dirigents del Banc Industrial de Catalunya 
i de Banca Catalana es cregueren eren de Xavier Subias, les quals a Porcioles ja 
li anaven bé per sortir de l’embolic en què l’havien posat entre tots.

A l’article, Marull constata que si un estudi hagués posat de relleu la 
prioritat de la remodelació urbana del Vallès Occidental per engegar l’àrea 
metropolitana, l’Ajuntament de Barcelona, sense fer-ne cap, ja ho havia entès 
així, com ho demostrava que hagués tirat endavant els túnels del Tibidabo 
en règim de concessió, i que hagués obtingut del Consell de Ministres l’auto-
rització per sol·licitar per a Barcelona l’organització de l’Exposició Universal 
de 1982, amb la finalitat explícita de ser el motor d’arrencada de la urba-
nització de l’altre cantó de la serra de Collserola. Marull, confonent Subias 
i l’alcalde amb l’Ajuntament, entenia aquelles decisions com la demostració  
que l’Ajuntament de Barcelona estava fent front al buit originat per la inexis-
tència d’un organisme que gestionés la gran àrea metropolitana de 1965.

L’escenari que Marull es creia era que amb l’inici de l’explotació de l’obra 
s’establiria una cooperació entre els diferents municipis del Vallès afectats pels 
túnels, per ordenar l’expansió urbana que aquests municipis induirien. Les ex-
pectatives obertes obligarien a imposar directrius d’ordenació territorial a l’hora 
que, en la mesura en què s’anessin materialitzant les eventuals plusvàlues de 
localització dels àmbits beneficiats per les obres, es donaria continuïtat al finan-
çament de l’obra iniciada a través de contribucions especials de millora. L’anàlisi 
de Marull, tanmateix, no va tenir en compte les capacitats reals d’actuació de les 
administracions de l’època. Contribucions de millora, només n’aplicava Barce-
lona; els altres ajuntaments no ho feien i, si mai ho havien fet, era per a finalitats 
immediates per a la gent. A l’article es capta el poder de seducció de Subias i 
una certa ingenuïtat de Marull, malgrat el seu noble desig que tirés endavant la 
gran àrea metropolitana. Cal dir que les contribucions de millora eren aplicades 
a l’Ajuntament de Barcelona només per finançar obres d’urbanització i el que 
Subias plantejava era una fiscalitat semblant al betterment levy (un impost a 
l’augment de valor pel pas a urbanitzables dels terrenys) de la proposta laborista 
de Harold Wilson per al Regne Unit, cosa que feia la proposta ben utòpica, i 
tanmateix, com hem vist, era sorprenentment esmentada en el text de concessió 
dels túnels. Tampoc sé si Subias m’havia sentit parlar d’aquella llei, la Land 
Act. Crec, per una conversa amb el jurista de l’Ajuntament Antonio Carceller 
Fernández, el seu cap del Gabinet de Programació, que Subias es pensava que les 
contribucions de millores eren extrapolables per a qualsevol finalitat.

Subias tenia al seu favor que també era empordanès —a més, de Figue-
res—, i com el seu segon cognom, Fages, indicava, amb la genètica de Fages 
de Climent, el literat i poeta de la tramuntana. El poeta de la formació del 
geni empordanès i de la localització del centre del món a Vila-sacra, idea que 
el seu íntim amic Dalí li copià centrant-lo en l’estació de Perpinyà. Sort que els 
monjos ja no eren a Sant Pere de Rodes perquè d’altra manera hagués estat 
excomunicat. Si, com diu Pla, Carles Fages de Climent «portava la literatura a 
la sang», Xavier hi portava l’urbanisme de Barcelona.
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Marull no entenia que sense la revisió prèvia del Pla comarcal no hi 
cabia el que pretenia fer en Xavier, i això es veu quan en l’article parla de tra-
mitar en una primera fase un pla parcial de l’àmbit interessat per requalificar 
els terrenys rurals en sòls de reserva urbana. Considerava que la manca d’aquest 
planejament provenia de l’oposició de la Comissió d’Urbanisme que era la que, 
segons ell, frenava i impedia que es portés a terme (es referia a Serratosa i a mi?). 
Entenia que no fer-ho de la manera que ell creia que es podia fer (clarament 
al marge de la llei vigent aleshores), debilitava la possibilitat que es tramités 
després un planejament urbanístic general per a tota la zona. I això, malgrat 
reconèixer a l’article que la posició de la Comissió era la que havia salvaguardat 
la zona per al futur urbanístic de Barcelona. És a dir que, segons ell, aquell 
rigor havia fet per al nou sector entre Cerdanyola i Sant Cugat un paper similar 
al que la servitud non aedificandi dels canons militars va tenir per permetre a 
Cerdà trobar la plana barcelonina neta i poder planejar sense condicionants 
el seu eixample. Però precisava que, si el govern central no omplia de manera 
urgent el buit d’autoritat i d’autonomia econòmica que s’hi produïa, les pres-
sions demogràfica i econòmica (d’especulació del sòl) i la pròpiament política 
destruirien les esperances d’una ordenació urbana que s’avingués amb la que 
van preveure els tècnics del Pla Director de l’Àrea Metropolitana de 1965 (en la 
lectura que d’aquell pla feia Subias, que en fou un dels seus principals redactors 
i que és qui va transmetre’n la seva particular lectura a Marull). 

Marull acabava expressant amb tota nuesa la situació en què s’havia embar-
cat els financers d’aquí: com que l’administració local no tenia ni un ral, desitjava 
«arribar al sector econòmic que li ha de treure les castanyes del foc, a través de 
ser el principal beneficiari de les obres, i de les plusvàlues de localització». Com 
que l’Ajuntament de Barcelona, a més, no tenia la possibilitat d’aconseguir un 
marc juridicofiscal adequat per permetre-li l’acció urgent d’ordenació urbanística 
(i requalificació, hauria de dir) de la zona «afectada», havia recorregut a una fór-
mula nova i indirecta d’actuació: s’havia tret de la màniga el pretext de l’Expo de 
1982 per poder operar dins dels termes municipals de Sant Cugat i Cerdanyola. 
Més endavant veurem com l’alcalde Masó ho pretén resoldre quan veu que a 
l’Ajuntament no té els diners per pagar el deute contret amb la concessionària 
—com tampoc per organitzar una exposició—, tant pel que fa a la generació de 
les plusvàlues de localització com per poder intervenir en els termes veïns.

Marull acabava el seu article dient: Barcelona, un cop més, es troba da-
vant la necessitat de cercar fórmules precàries que li permetin plantejar les seves 
necessitats en la seva dimensió real i al més alt nivell polític. No obstant això, 
una bona base de negociació política és tenir capacitat d’espera. El desbordant 
creixement de la població, unit als dèficits que s’han acumulat, no ajudaran a 
aconseguir la solució adequada. Per això, l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelo-
na hauria de ser poder intervenir fora del seu terme, amb el pretext de l’Exposició 

Universal. Però la incapacitat de negociar amb el govern espanyol l’àmbit que 
la ciutat necessita no justifica que davant de la manca d’institucionalització de 
l’àrea metropolitana per part de Madrid, no es tingui capacitat per defensar-la. 
Marull no es refereix a l’àrea que amb el decret de l’entitat de l’agost de l’any 
1974 tornarà a limitar-la a l’àmbit del vell Consell de Cent, sinó que segueix 
aspirant a la del nonat pla de l’any 1965, des del riu Tordera fins al Foix. No 
devia saber que Madrid no en volia sentir a parlar gens, d’aquella «àrea política».

Els promotors expliciten les seves aspiracions: l’esquema Donato
Davant els senyals donats per l’administració de Barcelona de com es podrien 
finançar parcialment els túnels o, fins i tot, arribar a treure’n els peatges, però 
al mateix temps davant el fet que la municipalitat no es podia atrevir a projec-
tar sobre uns termes municipals que no eren els seus, es va alimentar que les 
empreses que concursaven passessin a dibuixar què representaria el desenvo-
lupament urbanístic induït pels túnels, de cara al seu futur finançament, amb 
l’objectiu que a partir d’aquelles hipòtesis poguessin fer els seus càlculs. Era la 
manera de poder avaluar què hi cabia, de fer hipòtesi sobre les famoses plus-
vàlues que en sorgirien i de somniar quins serien els números de l’operació. 

Coneixent el tarannà dels economistes del Banc Industrial de Cata-
lunya, i a través de l’empresa Ucesa, per a la qual l’arquitecte Emili Donato 
estava fent els projectes urbanístics de Calafat, en el terme de l’Ametlla de 
Mar, van demanar-li a aquest últim que, a partir dels criteris que els havia 
traslladat Subias «del que suposava el Pla Director de l’Àrea Metropolitana de 
1965», elaborés uns criteris d’ordenació per saber quant sostre cabia a l’altre 
cantó de Collserola. 

L’esquema d’enquadrament d’Emili Donato és el del plànol de la pàgi-
na 110: uns creixements lineals seguint els rius i suportats sobre les noves auto-
pistes, deixant al bell mig un parc central a l’entorn del turó de Can Camps 
i la serra de Galliners. Dins d’aquest marc se centrà a desenvolupar el sistema 
urbà lineal que queia per dessota de la B-30, entre els termes de Rubí i el riu 
Sec, entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. L’esquema proposat fou el de 
la làmina adjunta, que després va ajustar quan conegué l’àmbit ocupat per la 
Universitat Autònoma. L’àmbit verd fosc, corresponent a l’emplaçament de 
l’actual sector urbà de Coll Favà, era on Donato situava la reserva de sòl per 
emplaçar a Sant Cugat del Vallès el recinte de l’Exposició Universal de 1982.

Quan et malacostumen a les llaminadures, les trobes a faltar si t’amaguen 
la capsa on les guarden. Els records fan males passades si tot el que t’han promès 
no es compleix, sobretot si més tard has de recórrer a les llaminadures per passar 
les penes. Aquestes ratlles les entendreu més endavant. De moment no us negui-
tegeu, ja entendreu en quin sentit les dic, però abans cal que conegueu altres fets 
suficientment significatius per comprendre els esdeveniments que van succeir.
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Esquema d’enquadrament per a l’altra banda de la serra de Collserola,  
elaborat per Emili Donato
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Les reaccions a l’adjudicació del concurs dels túnels del Tibidabo 
Després de donar-se a conèixer l’adjudicació, l’entitat concessionària va con-
vocar una roda de premsa. La va presidir Raimon Carrasco, en qualitat de 
vicepresident del Banc Industrial de Catalunya i director general de Banca 
Catalana, acompanyat de Rafael de la Rica, director general d’Unió Industri-
al Bancària. Va posar l’accent en la importància que per al desenvolupament 
urbanístic de Barcelona tenia l’execució dels túnels del Tibidabo. Malgrat que 
el concurs era d’uns túnels, van voler deixar clar que la finalitat no era millo-
rar la circulació sinó obrir noves vies al creixement de la ciutat, incorporant les 
comarques del Vallès a la futura gran metròpoli catalana. El pressupost dels 
túnels amb les seves expropiacions, més les obres annexes, el van fixar entre 
els 12.000 i els 14.000 milions de pessetes d’aquell moment, del qual una 
part s’obtindria a través d’emissions de deute per col·locar dins i fora del país. 
Exposà que la societat estava oberta a estudiar qualsevol fórmula que s’orientés 
a fer desaparèixer, el més aviat possible, les tarifes de peatge. La «fórmula» 
inclosa en l’oferta facilitava aquest pas. No va exposar com es podia portar a 
terme ni cap organisme la va aclarir mai. Després donà un calendari de vuit o 
nou mesos de tràmits per iniciar els treballs i els túnels serien realitat dos anys 
més tard. Com a criteri de qualitat explicà que es farien per a una velocitat de 
servei de 100 quilòmetres-hora.

Tot seguit va aclarir, o més aviat hauríem de dir que li van fer aclarir, 
que si bé la nota oficial de l’acord no feia referència a l’adjudicació a favor de 
«Túneles y Autopistas de Barcelona SA» del túnel d’Horta, amb un altre d’enllaç 
sota el turó de la Rovira, la concessió també el comprenia. Sorprenent, ja que, 
com hem vist, el text de l’adjudicació no parlava ni d’Horta ni de la Rovira! 

Cal assenyalar que el túnel de Vallvidrera incloïa la prolongació de la 
Via Augusta des de la plaça que se’n deia d’Orient i, per tant, incloïa també la 
cobertura de l’estació de Sarrià, el pas per dessota del passeig de la Bonanova 
amb el corresponent enllaç, el tram d’autopista fins a arribar al segon cinturó 
de ronda, i el tram d’autopista urbana al costat de l’antic escorxador de Sarrià 
per accedir a les boques del túnel. La sortida es faria en la proximitat del bai-
xador de les Planes, passant l’autopista d’accés per la riera de Vallvidrera fins 
a trobar-se amb el futur tercer cinturó de ronda. Res aclaria com s’hi arribaria 
i com es travessaria la Floresta i Valldoreix. Davant les dificultats de travessar 
Valldoreix, en aquell moment prenia força la solució per Rubí de l’antic dele-
gat d’Obres Públiques a Catalunya, Muñoz Oms, seguint el que l’Ajuntament 
de Sant Cugat en deia la via d’enllaç i que no es correspon amb la solució que 
executà finalment Albert Vilalta, que a través de Can Delaire i Can Sant Joan 
es va trobar obligat a empalmar de la manera més directa amb l’autopista de 
Manresa, ja que quan va fer l’obra aquella autopista ja estava construïda i en 
funcionament fins a Terrassa.

Pel que fa al túnel central-Tibidabo, la seva traça seria la següent: arran-
caria de la plaça Joanic (Gràcia) i arribaria fins a la plaça de Lesseps per mitjà 
d’un túnel emplaçat sota la futura via O, on enllaçaria amb el primer cinturó 
de ronda, i a partir d’aquest punt s’iniciaria una autopista urbana seguint les 
traces de l’avinguda de l’Hospital Militar i del carrer d’Esteve Terradas fins 
a enllaçar amb el segon cinturó de ronda en els terrenys de Can Gomis i, 
en aquest punt, s’iniciaria (així estava previst en el projecte de la Diputació 
Provincial) el túnel del Tibidabo, que sortiria a les proximitats de Can Borrell, 
passant l’autopista d’accés per la riera de Sant Medir i Can Calders fins a 
trobar el tercer cinturó de ronda.

Finalment, es va referir a l’eix oriental o túnel d’Horta que, si bé no 
s’havia esmentat en l’adjudicació, figurava en el projecte presentat per l’em-
presa concessionària, fet que era cert, però mai com a objecte de la concessió. 
Cal que fem notar la diferència que hi ha entre el que figurava en el projecte 
de Tabasa amb el qual s’havia adjudicat com a primera fase perquè l’actuació 
fos assumible des del punt de vista econòmic. Una altra cosa és que hi hagués 
desacord entre el que la ponència tècnica de l’adjudicació havia proposat i el 
que els representants de l’Ajuntament de Barcelona urgien com a primera fase, 
malgrat que en aquell moment no era urgent aquest túnel d’Horta si el Mi-
nisteri, com va fer tot seguit el ministre Fernández de la Mora, el de l’«ocaso 
de las ideologías», construïa l’autopista a Sabadell i a Terrassa lliure de peatge. 

Aquest tercer eix s’iniciaria a la plaça d’Alfons X el Savi i entraria 
immediatament per sota del turó de la Rovira fins a la seva sortida a la part 
alta de la rambla del Carmel. Seguiria un tram d’autopista urbana per l’es-
mentada rambla i el carrer de Xerès, fins a arribar a la confluència amb el 
segon cinturó de ronda en les proximitats del col·legi dels Salesians i de Can 
Glòria (enderrocada per l’enllaç construït). Després, pel torrent de Cal Notari, 
arribaria a l’entrada del túnel d’Horta, que sortiria a la riera de Can Catà 
per arribar, a través d’aquesta riera, fins al tercer cinturó de ronda. No es va 
concretar com es passaria per la urbanització de Mont Florit i com s’arribaria 
al tercer cinturó de ronda.

L’explicació no era concordant amb la que La Vanguardia traslladava en 
la seva ressenya, en l’edició del diari del 30 d’octubre de 1968: 

Los dos túneles acordados son el que se prevé con la prolongación de la Vía Augusta y 
el que hace tiempo ideó la Diputación Provincial con entrada por Penitentes. El ter-
cero, que figuraba en proyecto, en Horta, ha sido demorado porque su función puede 
cubrirla perfectamente la autopista proyectada por el Estado para unir Barcelona con 
Sabadell y Tarrasa. 
Sobre el papel, la decisión de consorcio resuelve a la ciudad un problema vital: el de su 
expansión por el procedimiento de atravesar la inoportuna barrera montañosa que nos 
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cierra el paso. En la práctica, esta solución lleva aparejados consigo tantos o más graves 
problemas como los que pretende resolver. Porque los túneles habrán de sufragarse 
por medio del peaje y ello habrá de comprometer el diario ir y venir de la ciudad [...]
[Además se precisa] idear un plan urbanístico previo que establezca unas bases sólidas 
y equitativas para los propietarios de los terrenos, para la ordenación y disposición de 
los mismos y para evitar toda posibilidad de perniciosas especulaciones. [...]
Allí quiere asentarse una ciudad universitaria, grandes equipamientos urbanos, de-
portivos, sanitarios, escolares, edificios de grandes compañías e incluso zonas resi-
denciales. La densidad de edificación será mínima. Se habla de un aprovechamiento 
máximo del orden del 0›5 y de una población total que no alcanzará los ciento cin-
cuenta mil habitantes. En nuestro Ensanche vamos camino de llegar a índices de 4 
en “aprovechamiento” constructivo.

L’article de La Vanguardia acabava amb una pregunta: «¿Y mientras, el 
área metropolitana, qué?». 

Per a molts, els túnels es llegien com un pla diferent de «l’aprovat» per 
a l’àrea metropolitana, un esquema alternatiu que amagava clars interessos 
especulatius malgrat que els concessionaris no tenien cap finca a l’altre cantó. 
La Vanguardia defensava l’àrea metropolitana grossa, fos perquè el Pla Direc-
tor de l’Àrea havia calat en la societat, fos per la diferent lògica institucional 
que suposava. L’aurèola que aquell document havia aconseguit entre una certa 
intel·liguèntsia explica que el defensés per un si de cas, malgrat que no devia 
saber que a Madrid no en volien sentir a parlar. 

La resposta que una destacada personalitat tècnica de l’Ajuntament de 
Barcelona emetia a la pregunta de l’article no ho afavoria: 

¿Y el área metropolitana?
Respondiendo a esta pregunta, una destacada personalidad técnica nos ha dicho: 
‘Si me da 15.000 millones de pesetas hablaremos de lo que quiera; de lo contrario, 
tendremos que hablar de lo que se pueda’. Agrega que hace muchos decenios que no 
se había podido llevar a cabo, en el terreno de la práctica, se entiende, una actuación 
urbanística y que este proyecto es asequible y resuelve muchas cosas sin que resulte 
demasiado oneroso el peaje.
El área metropolitana, según esta opinión, es una opción que no ha perdido vigencia. 
Puede operarse en ella según Io previsto y puede y debe madurarse en estudios técni-
cos previos. Pero las cantidades que supone están muy lejos del alcance de la ciudad 
y la provincia. Hay que pensar en ello de un modo más remoto.

A la qual cosa el comentarista de La Vanguardia (l’article no va sig-
nat), referint-se a l’operació urbanística dels túnels, rematava amb les paraules 
següents: 

Lo que no se dice es que al buscar una solución de “bolsillo” al problema de la satu-
ración barcelonesa se tiende a hacer menos necesaria y urgente la del Plan Director. 
Y ello nos parece sumamente grave por cuanto las posibilidades de hacer el esfuerzo 
necesario de inversiones y promoción de ayudas para resolver los problemas de 
inmediato futuro de un gran sector de Cataluña parecen quedar muy disminuidas.

El periodista tot seguit mostrava la seva contrarietat i continuava: 

Por otra parte, Barcelona carga con la amenaza de nuevos peajes. Estos ya se ciernen 
en el horizonte inmediato como un tremendo riesgo para nuestra economía, ya que 
existirán también en las autopistas del Estado.
De hecho, la solución adoptada resuelve el expediente de Barcelona ciudad y deja 
la comarca para otra ocasión, y ello se hace con unos procedimientos económicos 
quizás un poco anticuados. La visión socioeconómica de los problemas no parece, a 
tenor de lo que vemos, haber adelantado ni un ápice. Y además, ¿qué pasará con la 
zona delimitada por el plan del Área Metropolitana y sus previstos seis millones de 
habitantes para dentro de treinta años?

Per constatar la bona aurèola que amb el pas del temps estava prenent 
el nonat Pla de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 1965, cal fer notar com 
fins i tot Vicente Martorell Otzet, un home de l’administració central i mili-
tar de formació, publicà un llibre sobre l’urbanisme barceloní, en què de pas 
aprofitava per ressaltar les intervencions en què ell havia intervingut des dels 
seus càrrecs de gerent de la Comissió Comarcal d’Urbanisme i de delegat 
del Ministeri de la Vivienda, i donava al llibre el títol de: El urbanismo de 
Barcelona, desde el plan Cerdá al plan del Área Metropolitana de Barcelona. 
Un fet que ens mostra l’interès per situar aquell pla com el futur paradigma 
ordenador del sistema urbà central, malgrat no saber ningú ben bé de què 
anava i sobretot a partir de quin organisme aquell pla es portaria a terme. Per 
saber, ni ho sabia el seu cunyat i arquitecte Josep M. Ros Vila, que n’havia 
estat el comissari-director.

Encara que en aquell moment jo era un dels tres arquitectes de la Co-
missió d’Urbanisme, a partir d’aquell concurs vaig tenir clar que així que 
pogués hauria d’esmerçar-me a evitar que els terrenys entre Cerdanyola i Rubí, 
cobejats com eren, fossin objecte d’especulació. Veureu més endavant les ac-
tuacions que amb aquest objectiu vaig fer el mateix any 1976, un cop aprovat 
el Pla general metropolità: l’expropiació des de la Corporació Metropolitana 
de la finca del Fatjó dels Urons (en referència als mustèlids que habitaven a 
la seva riera) i Can Fatjó del Molí, adquisicions que vaig complementar des 
de l’Institut Català del Sòl amb la resta d’aquells terrenys, essent director 
general d’Urbanisme, fins a aconseguir el control públic de l’àmbit —i això 
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malgrat que Catalunya encara no era Suècia. Una adquisició de finques que 
era fonamental per impedir futures especulacions i perquè les seves plusvàlues 
revertissin a la comunitat. 

Les entitats financeres guanyadores del concurs
Recordem les entitats que constituïen Tabasa: Banco Atlántico, Banca Ca-
talana, Liga Financiera, Unión Industrial Bancaria (Bankunión), Banco 
de Expansión Comercial, Banco Industrial de Cataluña, Banco Comercial 
Transatlántico, Banco de Sabadell, Banco Condal i Antoni Lleó de la Viña, 
que, a més, era l’enginyer autor del projecte que havia obtingut l’adjudicació. 
Van designar tot seguit president de la societat Enric Masó Vázquez, que com 
veurem més endavant, casualment o no tan casualment, seria alcalde de la 
ciutat. L’enginyer Antoni Lleó de la Viña havia estat l’adjudicatari del con-
curs d’aparcaments de Barcelona a través de la Sociedad de Aparcamientos de 
Barcelona (Saba) que havia fundat i que va estar finançada en una gran part 
per capital de la Banca Mas Sardà i del grup italià Condotte, si no recordo 
malament, que havia tingut força pes en la construcció de la xarxa d’autopis-
tes italiana i en la patent dels prefabricats emprats per Saba en la construcció 
dels pisos dels aparcaments del passeig de Gràcia i de la plaça de Catalunya. 
El capital social de Tabasa era de 300 milions de pessetes, que a finals de 1972 
passaren a 600.

A l’inici del concurs, les diferents entitats financeres catalanes s’ha-
vien presentat separades, enfront del pes que presentava el projecte de César 
Sanz-Pastor y Fernández de Pierola, amb el suport de l’oficialíssim Banco Es-
pañol de Crédito (Banesto), de l’enginyer de camins José María Aguirre Gon-
zalo. El mateix que, segons les veus de l’època, era consultat pel general Franco 
quan havia de designar governadors civils. Tots els bancs catalans es van unir 
conscients no sols de contra qui s’enfrontaven, sinó perquè la magnitud del pro-
jecte així ho exigia i pel seu caràcter d’«obra de país». Ambdues empreses havien 
gastat molts diners en projectes per als tres túnels, alguns amb la consideració 
d’alternatives per un mateix túnel, estudis geològics i, com us he mostrat, fins 
i tot, ordenacions urbanes de tot el Vallès, amb la corresponent maqueta. Un 
senyal que la lluita fou ferotge.

El problema de Canales y Túneles
L’alcalde, davant la personalitat i els avals polítics i tècnics de Sanz-Pastor, va 
tenir molt complicada la decisió de la concessió i va haver de forçar el Con-
sell del Consorci a favor dels bancs locals. A part de les dificultats d’haver 
de dir «no» a Banesto, pel seu enorme pes polític i econòmic, Sanz-Pastor 
presentava una experiència més gran en haver projectat i construït túnels i 
haver urbanitzat en gran extensió. No sols això, sinó que li havien consultat 

els plecs tècnics del concurs. Al desembre de 1963 havia construït el túnel 
sota la serra de Guadarrama, amb la societat Canales y Túneles, que estava 
en funcionament amb ple èxit. Aquell túnel constituí un enorme èxit polític 
per al règim, ja que va unir les dues Castelles, la Vella amb la Nova, en menys 
temps que el que li havia pres a Alfons VI de Lleó la conquesta de Toledo 
el 1085. Sanz-Pastor amb el seu túnel no va trigar ni un any. Però, a més, 
aquell enginyer presentava una gran experiència en urbanització, ja que de 
1960 a 1964 fou el primer director de la Gerencia de Urbanización creada 
pel Ministeri d’Obres Públiques. Dues referències que ens indiquen el seu pes 
dins del règim. Dos germans seus foren, un, governador de Cadis, i l’altre, 
ambaixador en un país o en un organisme internacional amb seu a l’Àfrica, 
per la qual cosa no estem parlant pas del Banesto de l’època de l’advocat de 
l’Estat Mario Conde.

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 26 de gener de 1975
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Aquest enginyer va fundar posteriorment l’empresa Iberpistas SA, 
que construí l’autopista Villalba-Villacastín-Adanero (AP-6), amb un segon 
túnel sota la serra de Guadarrama, que tenia en obres quan es presentà al 
concurs del Tibidabo. Entre els seus mèrits sempre va assenyalar els conei-
xements que havia aportat al projecte dels túnels del Tibidabo. El fet és que, 
fos en compensació del que els guanyadors del concurs van aprofitar del seu 
projecte, fos per haver de compensar-li els costos de sondejos, projectes i 
maquetes, per Barcelona va córrer el rumor que per evitar problemes davant 
dels tribunals, els guanyadors havien compensat el perdedor amb una xifra 
que en moneda d’avui pujaria als 70 milions d’euros (600 milions de pes-
setes de l’època). L’alcalde de Barcelona va elogiar la importància que tenia 
per a Catalunya que una obra d’aquella naturalesa es quedés a casa, cosa que 
potser donava a entendre que el rumor tenia algun fonament.

En qualsevol cas, si el projecte havia de derivar més endavant, a través 
d’ampliacions de l’objecte de la concessió, en la designació de la conces-
sionària com a empresa de promoció urbanística, la decisió d’escollir les 
companyies del país li venia imposada a l’alcalde. Millor fer el desenvolu-
pament de la metròpoli amb la gent del país que amb els de fora, no només 
perquè l’opositor era exclusivament constructor i gestor d’infraestructures, 
sinó perquè les rendes derivades de la transformació urbana retornarien al 
sistema financer i industrial català. Que a Sanz-Pastor l’interessava només la 
infraestructura ho vaig constatar personalment poc després, quan del 1972 
al 1974 vaig assessorar l’empresa GPA, la consultora Grupo de Planeamento 
e Arquitectura, amb seu a Lisboa, per al pla urbanístic de la regió de Lisboa 
i ell, a través d’una societat anomenada Brisa, aconseguí l’any 1973, del 
govern de Caetano, la prolongació de l’autopista de Monsanto (Lisboa) fins 
a Cascais i Sintra, una concessió que va seguir després amb la resta d’auto-
pistes de Portugal.

El 15 de novembre de 1968, al cap d’un mes d’haver estat designat 
Enric Masó president de Tabasa, Andreu Ribera Rovira el substituïa en la 
presidència del Banc Industrial de Catalunya. En la junta general en què va 
tenir lloc la designació, deixà clar que el que va induir el banc juntament amb 
d’altres bancs catalans a presentar-se al concurs a través de la societat Tabasa 
fou dotar la nostra regió d’una infraestructura adequada. Una infraestruc-
tura que seria una altra realització del Banc Industrial de Catalunya. Tot 
seguit passà a explicar la reorganització del banc. Raimon Carrasco Azemar 
i Enric Masó Vázquez passaven a ser nomenats vicepresidents, mentre que 
a Joan Martí Mercadal, fins aquell moment director del Banco de Expan-
sión Comercial, se li encarregaria la direcció general del Banc Industrial de 
Catalunya.

L’endarreriment en la signatura de l’escriptura de la concessió 
Ningú va explicar a la ciutadania per què es va haver d’esperar més d’un any per 
aprovar el contracte, quan tant l’empresa concessionària com els bancs havien 
manifestat la voluntat de posar-s’hi amb celeritat per la transcendència que l’obra 
tenia per al país. No deixa de ser «curiós» que l’adjudicació i la signatura es fessin 
a un mes just de la designació de Tomás Garicano Goñi —l’anterior governa-
dor— com a ministre de la Governació, un nomenament que es va produir un 
29 d’octubre de 1969. La signatura del contracte s’ha de relacionar amb aquest 
ascens, abans que amb la designació del nou governador, Tomás Pelayo Ros. 

Els problemes no sé si foren el context econòmic general que feien difí-
cil trobar el finançament necessari a l’exterior o la situació general d’Espanya. 
Tot hi devia influir, però suposo que el tema que va prendre més temps fou la 
discussió per aclarir on començaven els costos dels accessos dins de Barcelona 
amb l’Ajuntament i sobretot les expropiacions dels accessos al túnel de Vallvi-
drera des del passeig de la Bonanova. 

Però sent la construcció del túnel de la Rovira una demanda extra de 
l’Ajuntament, i amb una amplada de cent metres a la rambla del Carmel (avui 
avinguda de l’Estatut de Catalunya), als concessionaris no els devia emocionar 
gens el rumb que prenien uns temes que, a més de trobar-se fora del seu inte-
rès, generarien una gran oposició veïnal a l’obra. A més del tremend cost eco-
nòmic, i sobretot polític, de l’obra per les expropiacions que s’havien de fer pel 
cantó de la Font d’en Fargues i de la rambla del Carmel fins al carrer de Dante 
Alighieri. El túnel d’Horta no constituïa cap prioritat per al concessionari. 

Cal recordar que s’havia d’esventrar una zona de cases modestes que en 
la seva majoria s’havien renovat amb més volum. Moltes famílies només feia 
deu anys que vivien a casa seva i mentre estaven pagant les hipoteques se les en-
viava al carrer amb una indemnització que res tenia a veure amb el preu que al 
cap de deu anys valia l’habitatge, i els costaria trobar-ne un de nou. L’habitatge 
substitutori que se’ls oferia al polígon de Canyelles, del Patronat Municipal 
de l’Habitatge, no els feia gens feliços, ja que s’emplaçava per sobre d’una non 
nata ronda de Dalt i en un sector sense serveis, comparat amb el que tenien al 
costat del rovell de l’ou d’Horta. Fou una actuació que va tenir un cost polític 
enorme quan algunes cases del damunt del túnel es van començar a esquerdar. 
Les expropiacions, demolicions i esquerdes es van produir de 1968 a 1977. A 
mi encara em van arribar alguns expedients i altres els vaig aturar.

Com s’ha vist, no fou fins al 28 d’octubre de 1968 que, per part de la 
Junta del Consorci dels Túnels del Tibidabo, arribà l’acord d’adjudicació dels 
plecs per a la concessió dels túnels, però l’acord no era definitiu, ja que s’havia 
de sotmetre la proposta de la concessionària a l’aprovació del Consorci. El 26 de 
novembre de 1969, al cap d’un any, en el plenari municipal es prenia l’acord 
de donar l’assabentat a les clàusules modificades del conveni, que, a més, resulta-
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rien de les modificacions que l’alcaldia introduiria en la minuta de l’escriptura 
entre el Consorci dels Túnels del Tibidabo i la companyia mercantil adjudicatària. 

Un ple, tot sigui dit de pas, en què també s’aprovaren provisionalment 
el pla parcial de cobertura de l’estació de Sarrià, imprescindible per poder 
prolongar la Via Augusta des del final del carrer d’Anglí fins al passeig de la 
Bonanova; i, inicialment, el famós pla de la Ribera del front marítim de Bar-
celona; així com les directrius per a un pla de millora de les zones de la Trini-
tat, Vallbona i Torre Baró. En vistes de com van acabar el pla de la Ribera i els 
repetits bons desitjos de l’alcalde sobre la millora de la Trinitat, Vallbona i Torre 
Baró, déu n’hi do quin plenari, especialment després d’haver-los plantofejat, 
sobre una zona d’autoconstrucció i alguna barraca, tota una Ciutat Meridiana 
i un Can Cuyàs, patrocinats per la Banca Rotschild i el Banc de Madrid, que 
només foren muntanyes d’habitatges sense creació de ciutat. 

Dos dies després, el 28 de novembre de 1969, La Vanguardia se’n va 
fer ressò amb les expressives paraules del periodista Joan Pedret Muntañola: 

Después de permanecer unos tres meses en periodo de ajuste entre la Administración 
y la empresa concesionaria, el Consorcio de Túneles del Tibidabo adoptó ayer una 
decisión que puede calificarse de histórica: acordar la adjudicación de las obras de 
construcción y explotación de los citados túneles. Dicho Consorcio, como es sabido, 
lo forman el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Comisión de Urbanismo y 
Servicios Comunes de Barcelona y otros Municipios [...]
En su primera fase, que es la que va a ejecutarse con carácter casi inmediato, el plazo 
total de las obras está previsto para unos ocho años de duración y se prevé un presu-
puesto de cinco mil millones de pesetas. En este proyecto se contienen cuatro etapas. 
La primera abarca la construcción del túnel occidental o de Vallvidrera y el central o 
del Tibidabo (Penitentes). Estas nuevas vías tendrán por el momento una sola galería 
de dos carriles cada uno. Se prevé la posterior ejecución de una segunda galería.
La segunda comprende las vías de penetración de cada uno de los túneles citados 
completados en la vertiente sur o de Barcelona y con sólo dos carriles en la vertiente 
Norte o del Vallés.
Un tercer aspecto alcanza la creación de los accesos Sur o de Barcelona y además se 
incluye el de Horta u oriental, con el que se practicará en el Turó de la Rovira. Todos 
ellos serán de cuatro carriles.
El último aspecto de las obras promovidas y acordadas serán los accesos desde el Va-
llés, pero sólo de los túneles occidental y central con dos carriles y calzada lateral sur 
del Tercer Cinturón en la parte comprendida entre los últimamente citados accesos 
y los terrenos de la Universidad Autónoma [...]
En la financiación, “Tabasa”, la entidad concesionaria, aportará los capitales necesarios 
y se resarcirá de ello según tres modalidades: el peaje en los túneles, el pago en efectivo 
con los correspondientes intereses de la financiación anticipada en los accesos y los 
beneficios que se obtengan por gestión urbanística. En el caso de los accesos del lado 
de la ciudad, el pago corresponderá al Ayuntamiento; los del lado del Vallés estarán a 
cargo del Consorcio.
Al llegar a este punto de las condiciones de financiación hemos inquirido qué posi-
bilidades existen de que algún día se suprima el peaje. Según nuestras informaciones 
ello viene a condicionarse a la actuación urbanística, u otros medios de financiación 
previstos en el contrato en beneficio de la concesionaria. Por supuesto que los serv cios 
municipales de transporte colectivo quedarán exentos de pago alguno.
Las obras serán adjudicadas al terminarse los proyectos dentro de medio año —ahora 
se ha acordado dicha adjudicación— mediante subasta o concurso subasta con 
intervención directa de la Administración. Las expropiaciones las llevará a cabo 
la Administración. La empresa concesionaria tendrá la consideración de entidad 
beneficiaria [...] 

El dolorós esventrament del Carmel, de cent metres d’amplada, realitzat per a l’accés 
de la cara nord al túnel de la Rovira. Totes les cases, en una gran majoria construïdes 
els anys anteriors a la decisió de l’obertura, anaren a terra
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Ha sido necesario atar muchos cabos, ponerse de acuerdo mucha gente y despertar 
muchas imaginaciones dormidas para que este acuerdo de ahora haya podido adoptarse.
Entretanto, los túneles del Tibidabo, sin perder un ápice de su importancia han pasado 
de ser un proyecto singular a una etapa de otro más ambicioso y trascendente aún, al 
que facilitan decisivamente su desarrollo; el área Metropolitana, que ha nacido técnica 
y administrativamente en el interior. Y todo ello contribuye a la desaparición de la 
más inexpugnable de las murallas que ha tenido Barcelona a lo largo de su historia: los 
estrictos límites de su término municipal.

La Vanguardia va incloure un esquema per visualitzar l’acord. El pu-
bliquem aquí no per l’emplaçament dels túnels, que no presenta cap misteri, 
sinó pel perímetre de punts que dibuixa en l’àmbit que discorre entre Cerda-
nyola («Sardañola», nom oficial d’aleshores, «Sa» en el plànol) i Sant Cugat 
del Vallès, «SCu». Un àmbit urbanístic que devia sortir de l’Ajuntament de 
Barcelona, que és qui va portar la negociació de l’adjudicació.

El 18 de desembre de 1969 es produeix la signatura del contracte de 
la concessió i sorprenentment coincideix amb la signatura de l’encàrrec que 
ens fan a Manuel de Solà-Morales i a mi per a la redacció de la revisió del Pla 
comarcal de 1953. Una data que va coincidir amb el dia que Agustí Montal 
fou escollit president del FC Barcelona. Casualitat el segon episodi, però de cap 
manera el primer, encara que aquell dia nosaltres dos no sabíem que la signa-
tura de la concessió i l’encàrrec del Pla estaven relacionats amb la signatura, el 
mes anterior, de la concessió de Tabasa. L’autorització per procedir a la revisió 
del Pla naixia de la por que es pogués interpretar que s’havien aprovat unes 
obres que alteraven el territori en profunditat sense un document d’ordenació 
que impedís les especulacions urbanístiques que, potencialment, desencadena-
rien aquelles infraestructures. Els que des de Madrid impedien ordenar l’àrea 
metropolitana potser per això van permetre l’encàrrec i el van autoritzar, quasi 
com el compliment d’una de les prescripcions de l’acord del túnels, encara que 
se’ls tornessin a disparar els problemes de l’àrea metropolitana de 1965. Calia 
abordar els «beneficis que s’obtinguin per gestió urbanística», i que en el con-
tracte estaven explicitats per «reduir els peatges», però que mai figuraren com 
una imposició de l’encàrrec que ens feren a nosaltres dos. 

El notari Salvador Martínez Díaz va llegir l’escriptura de la concessió 
en un acte que va tenir lloc al Govern Civil. El subscrigueren per part del 
Consorcio Túneles del Tibidabo, el governador civil, Tomás Pelayo Ros, l’al-
calde, Josep M. de Porcioles, i el president de la Diputació, Josep M. de Mu-
ller i d’Abadal, i en representació de Túneles y Autopistas de Barcelona, Enric 
Masó Vázquez. Per donar fe de l’acte estigueren acompanyats pel secretari de 
la Diputació Provincial i del Consorci, Sentís Anfruns, i el secretari general de 
l’Ajuntament, Bermejo Gironès. També hi van ser presents el secretari general 

del Govern Civil, Heredia Coronado, i els membres del consell d’administra-
ció de l’empresa adjudicatària.

El nou governador civil va enviar un expressiu telegrama al ministre 
de la Governació, Garicano Goñi, donant-li compte de l’acte i reiterant-li el 
profund agraïment de la ciutat i de la província pel seu decisiu impuls a la 
construcció dels túnels. Crec que l’agraïment era sincer, ja que sense la seva 
intervenció segur que la concessió no hauria arribat a port. Ningú sap el que 
hauria passat si a l’anterior governador no l’haguessin fet ministre. Potser no 
s’haurien desencallat mai ni els túnels ni la revisió del Pla de 1953.

Les suposicions que faig de l’interès del ministre per quedar bé amb 
alguns dels bancs titulars de la concessió s’escapen d’aquest text. Podrien tenir 
a veure amb la urbanització de Fontpineda, la feina del seu gendre al Banc 
Industrial del Mediterrani o amb un crèdit d’un dels bancs a una paperera de 
Navarra. Davant dels interrogants sense resposta que se m’obren aquí m’aturo.

La crisi dels bancs industrials
Amb la voluntat de trobar uns mecanismes de finançament específics per a la 
indústria, el ministre Barrera de Irimo havia creat una banca especialitzada 
en el finançament industrial. Amb ajuts fiscals i la figura dels certificats de 

Esquema dels túnels del Tibidabo publicat per La Vanguardia el divendres, 28 de novembre de 
1969, a la primera plana

1 = Primer Cinturón
2 = Segundo Cinturón
3 = Tercer Cinturón
4 = Autopista a Madrid
5 = Autopista a Granollers
6 = Autopista a Mataró

T1 = Túnel Vallvidrera
T2 = Túnel Tibidabo
T3 = Túnel Horta
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dipòsit, va facilitar l’aparició d’aquesta nova banca que mai va ser ben vista 
pels bancs generalistes o comercials, que aconseguiren carregar-se els certifi-
cats de dipòsit quan va deixar el càrrec aquell ministre, que tenia el costum 
d’estiuejar a Torredembarra, cosa que segurament tampoc l’ajudava a Madrid. 
Una banca que els prenia part del negoci i que en el seu inici fou molt àgil i 
agressiva i, en alguns casos, poc industrial.

El resultat de les disposicions d’aquell ministre d’Hisenda foren la cre-
ació de bancs industrials a tot Espanya i en particular a Catalunya. Per la 
importància que tingueren en el tema de l’encàrrec per a la redacció del Pla 
general metropolità, cal retenir els noms dels bancs Industrial del Mediterra-
ni, Industrial de Catalunya i Bankunión (Unión Bancaria). La importància 
que tingueren en l’economia s’evidencia si recordem unes xifres de 1968: 
mentre els recursos aliens tingueren un augment del 18,9 % en el conjunt de 
la banca privada, la banca industrial assolí un 29,7 % d’augment, i semblant-
ment en les inversions en crèdits i participacions, ja que davant un creixement 
del 16,7 % de la primera, la segona —els bancs industrials— registraren un 
augment del 27,5 %. No tots aquests bancs foren industrials malgrat el nom, 
bé que segurament els de Catalunya i el de Bilbao, juntament amb l’històric 
Urquijo, foren substancials en el finançament industrial d’aquell moment 
difícil.

Aquests bancs s’implicaren en la construcció de grans polígons indus-
trials. Havien suposat que les indústries que s’implantarien fora de Barcelona, 
mogudes per materialitzar les plusvàlues que traurien de marxar de la gran 

ciutat, es mantindrien fidels a aquests bancs amb els trasllats als nous sectors 
industrials, a més d’aconseguir la gestió de la seva massa monetària. Arribà 
la gran crisi industrial de 1974, es tancaren més fàbriques de les que s’obri-
en i traslladaven, i, d’altra banda, com que l’administració urbanística no 
era gens seriosa i atorgava llicències industrials en mig de qualsevol camp i 
camí, encara que el sòl no tingués cap servei ni desguàs, resulta que quasi 
no van vendre cap solar. Els alcaldes «digitals» de l’època donaven suport al 
comportament urbanístic desordenat, ja que només perseguien créixer, encara 
que fos de qualsevol manera. Aquell comportament fou després enormement 
onerós per a les finances locals, en haver de posar ordre i conduir els pro-
ductes contaminants a una xarxa de clavegueram que estava per construir; 
mentrestant, anaven a parar al mig dels camps o de les séquies dels recs. En 
altres casos, els bancs no aconseguiren la qualificació dels terrenys adquirits 
com a conseqüència de les pors que feien a uns ajuntaments petits uns sectors 
industrials de gran extensió. Els alcaldes reberen la pressió dels propietaris, 
que temien que se’ls acabés l’oportunitat de vendre les seves finques sense 
urbanitzar a preu de solar si en els seus termes municipals s’emplaçaven uns 
desenvolupaments amb serveis. Maniobraren perquè les fàbriques s’establissin 
només sobre els terrenys dels propietaris del poble. A l’autoritat urbanística de 
l’època li anava bé tot el que signifiqués creixement, encara que fos sobre una 
carretera o al mig dels camps.

Una de les grans aventures en què s’embolicaren els bancs industrials 
i, a més, complint els termes de la concessió —fet que no solia ser habitual 
en la majoria de les concessions de l’administració i, per tant, invertint-hi 
elevades sumes de diner— va ser precisament a Tabasa, on participaven en 
el seu capital social. Els bons resultats inicials d’Acesa, pertanyent a Unión 
Industrial Bancaria, fins que les depreciacions de la pesseta en relació amb el 
dòlar els ofegaren quan va ser el moment de tornar els préstecs, explicarien la 
seguretat amb què s’hi van posar. Cal assenyalar que el volum de la inversió 
era extraordinari, sobre els 14.000 milions de pessetes, ja que havien de finan-
çar esglaonadament en el temps dos túnels sota la serra de Collserola, i, dins 
del terme de Barcelona, la torna que els va engaltar l’Ajuntament, el túnel de 
la Rovira, per garantir un hipotètic accés a un futur túnel cap a Sabadell que 
no tenia data d’execució. 

El túnel de la Rovira i els interessos especulatius de la Vall d’Hebron 
Aquest tercer túnel, caprici exclusiu de Barcelona, malgrat presentar-se com un 
primer pas per foradar més endavant el túnel d’Horta i accedir al Vallès, en re-
alitat tenia relació amb el desenvolupament urbanístic del sector residencial de 
la Vall d’Hebron. A més d’anar molt bé a la immobiliària Construcciones Es-
pañolas, la construcció del túnel l’animaven també els lligams directes d’aquell 

Al saló de Carlos III del Govern Civil es va signar l’escriptura que formaliltzava la concessió 
dels tres túnels de la serra de Collserola 
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creixement amb la gent de l’administració municipal. La darrera gran zona 
lliure d’edificació del terme municipal de Barcelona, propietat d’Atlanta SA i 
Arion SA (que incloïa, a més, en el seu desenvolupament les propietats de Can 
Travi, Nou i Vell, de Martí Codolar i de Can Cortada) i d’Obras y Urbani-
zaciones (Urbasa). Un sector amb una magnífica orientació i suau pendent a 
migdia, amb capacitat per establir-hi un grapat d’habitatges, fet que significava 
que els números podien sortir bé. La Vall d’Hebron era la darrera gran zona 
d’alt estànding que podia veure la llum a Barcelona, com se solien adjectivar 
en aquella època les zones d’habitatge d’alt preu. Un sector ben comunicat 
per l’anomenada aleshores avinguda de la Pau (la futura ronda de Dalt), que 
el govern central havia dit que pagaria per materialitzar una gran obra pública 
que rememorés els vint-i-cinc anys de «pau», que es complien l’any 1964, i que 
no ens van fer. A Madrid sí que la van fer i pagar, obrint una idèntica avinguda 
commemorativa, la coneguda popularment com a M-30. 

Com que el Ministeri delegà la gestió de les expropiacions per obrir la 
ronda —que no eren gens fàcils pel gran nombre de veïns afectats—  
a l’Ajuntament de Barcelona i no s’entenien entre ells sobre qui pagaria a 
Fecsa els costos enormes de soterrar les línies d’alta tensió de 200.000 volts 
de la Via Favència, l’obra va acabar com el rosari de l’aurora. Du-
rant l’efemèride política ningú va trobar-la a faltar i el Ministeri va 
tapar la seva inoperància, un cop més, amb l’excusa i expressió que 
no farien res «mientras los catalanes no se pongan de acuerdo en la 
solución», i, com ja ens tenen acostumats, es van estalviar la inver-
sió. Recordeu el temps que va prendre la decisió de carretera nacio-
nal II a la Panadella o el tema del quart cinturó de ronda, venut per 
Borrell com l’orbital que seria millor que l’eix transversal i, a més, 
autovia d’esquerres, com en deien a les autopistes lliures de peatge. 

Les associacions de veïns de Nou Barris van contestar la nova 
via (l’avinguda de la Pau), ja que, segons deien, no els calien les 
vies ràpides, sens perjudici de l’alegria que van tenir quan, amb les 
Olimpíades, es van fer i situaren els seus barris en el mapa amb una 
considerable millora de la seva accessibilitat, i de retruc, un conside-
rable augment del seu valor patrimonial. Els habitatges augmentaren 
de valor i, el més important, els barris perderen la seva situació física 
marginal. En resum, Madrid va tenir temps de fer l’M-30, com en 
van dir a la seva avinguda de la Paz, i Barcelona no va veure mai 
acabat cap tram de la B-20, com s’havia d’etiquetar en la nomen-
clatura del Ministeri la nostra avinguda de la Pau. És clar que a 
Madrid mai han parat: han tingut l’M-40 i l’M-45, ja deuen anar 
per l’anul·lar que vessa sobre Castella i ara els haurem de pagar les 
radials de peatge. 

Els del Ministeri van veure la via molt complicada de construir, ja que 
era molt urbana, sobretot perquè havia de passar per damunt de Sarrià i Pedral-
bes. El primer traçat seriós de la via havia estat fet per la Comissió d’Urba nisme 
de Barcelona amb encàrrec a l’enginyer Martín Haza l’any 1963.

 El problema de la contribució estatal en les infraestructures era una 
constant. Quan, arran de la primera vaga de tramvies el 1951, ens havien por-
tat Felipe Acedo Colunga com a governador civil i aquest li havia etzibat a 
Vicente Martorell Otzet quines eren les actuacions urgents per fer a Barcelona, 
Martorell li va respondre, sabent per on anava: «la logística, mi general». Fet 
que es traslladà a l’obertura, que pagà el govern civil, d’un tram del passeig 
Marítim i el rebentament de la trama de la Barceloneta per facilitar la sortida 
segura, fins a l’avinguda de Carles I, de Capitania General i del Govern Civil. 
La necessitat de construir el segon cinturó de ronda va quedar només en encàr-
rec del projecte, ja que el 1960 el governador va ser destinat a un altre càrrec. 

Retornant a la Vall d’Hebron i el seu potencial futur, un altre tema de 
llarg recorregut va ser el del Pla de metros, que l’Ajuntament va modificar per 
tal que la línia 5 d’Horta no acabés a la plaça d’Eivissa sinó que, a través del 
carrer de Lisboa, donés servei al futur barri. La famosa línia en la qual, temps 

El nus de la Trinitat
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després, havent-se alterat la seva traça a demanda de l’Ajuntament de Barcelo-
na, el gener de l’any 2005 s’originà l’esfondrament del túnel i d’algunes cases 
del Carmel, per no haver situat el túnel de maniobra al costat de les cotxeres de 
la línia 3, com estava planejat, sinó sobre la falla del torrent de Llobregós. 

L’any 1969 l’Ajuntament va posar a ple rendiment tota la seva maqui-
nària d’expropiació per deixar lliures els cent metres d’ample del sector de 
la Font d’en Fargues, que havia de permetre des del carrer de Llobregós fins 
al carrer de Dante Alighieri que el primer túnel que acabés Tabasa (el de la 
Rovira) anés a la Vall d’Hebron sense passar per zones degradades. Es tractava 
de relligar de forma eficient el nou sector amb el passeig de Sant Joan a tra-
vés de l’aleshores anomenada avinguda del General Sanjurjo (actualment Pi i 
Margall). Un cop feta l’obra ja es decidiria si algun dia hauria d’anar fins a Sa-
badell, però el vertader impulsor dels túnels, l’alcalde Marcet, ja no ho veuria. 

Gairebé quatre dècades més tard, el conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques del Tripartit, Joaquim Nadal, va prometre que substitui-
ria el túnel de Cerdanyola per un altre túnel sota la Conreria, que tampoc 
aniria mai a Sabadell, si els conductors fossin capaços d’escapar prèviament 
del congestionat i limitat enllaç del Nus de la Trinitat, de capada capacitat... 
el fusible que Josep Acebillo, acompanyat dels enginyers municipals Mon-
clús i Morales, em defensà al meu despatx de la Direcció General d’Urbanis-
me el dia que, acompanyat de l’enginyer de la direcció general Robert Vergés, 
els en vaig discutir la idoneïtat amb una solució alternativa. La nostra propos-
ta ampliava, a més, els parcs i els equipaments del barri de la Trinitat Vella i 
els allunyava de l’enllaç. Sort que l’enginyer Joan Ramon Clascà va retocar 
l’engendro Acebillo perquè no treballés com un giratori, però sense poder-lo 
optimitzar pels peus forçats de l’esquema circular defensat pels «tres tenors» 
municipals i construït sense que ni el Ministeri (del qual depèn la ronda li-
toral pel fet de ser accés al port) ni la Direcció General de Carreteres hi di-
guessin res en contra, malgrat tractar-se dels organismes que l’havien 
d’aprovar. No fos dit que es posaven traves a les obres olímpiques... 

A Tabasa aquell túnel de la Rovira li representà una torna enormement 
costosa, ja que mentre no es fes el túnel oriental (el de Sabadell, que no volia fer 
ningú) no feia calaix per pagar-lo, ja que el tram d’aproximació urbana era gra-
tuït. Els treballs s’iniciaren el 1970 però van aturar-se el febrer de 1976 i el túnel 
tan sols fou operatiu a partir de 1987. En un primer moment s’obrí al transport 
públic i, també, als veïns, mentre es completaven les connexions entre el primer 
i el segon cinturó de ronda (actualment ronda del Mig i ronda de Dalt).

Alguns suggeriments i idees enverinats 
L’Ajuntament de Barcelona, quan plantejà a les societats interessades la con-
cessió dels túnels sota la serra de Collserola, els ensenyà el caramel del 

desenvolupament urbanístic de l’altre cantó de la serra, fora del seu terme 
muni cipal, a Sant Cugat i Cerdanyola, municipis sobre els quals l’Ajunta-
ment de Barcelona no hi té competències urbanístiques. Per calcular la viabi-
litat de l’operació els calia saber, a aquelles societats concursals, quanta gent 
i quanta activitat deixarien posar a l’altre cantó i quant temps podia tardar 
tot plegat. L’Ajuntament els va suggerir que fessin unes hipòtesis d’ordenació 
a títol orientador (vegeu el que s’ha comentat de l’informe Donato) i que ja 
s’interessarien perquè aquelles ordenacions s’aprovessin. Van arribar a sug-
gerir que per poder finançar les obres podien plantejar una taxa especial sobre 
l’anomenat, en aquells temps, impost de radicació, l’impost que es con vertiria 
després en el de béns immobles. El gran augment de valor que a conseqüèn-
cia de l’obertura dels túnels experimentarien els terrenys de l’altre cantó ser-
viria per finançar l’obra i, d’altra banda, rondava pel cap la idea de tornar a 
aplicar el famós segell de correus amb què es va encarir la tramesa de cartes 
des de Barcelona per pagar els deutes de l’Exposició Internacional del 1929, 
que l’Ajuntament no va acabar de pagar fins als pressupostos de 1989. Amb 
els actuals emails i whatsapps aquesta «sortida financera», a més de sorprenent, 
hauria estat un fracàs rotund.

No vaig estar pel mig de la concessió, ja que no era al jurat ni era 
funcio nari de l’Ajuntament de Barcelona, i a la Comissió només ens dema-
nava parer Albert Serratosa per a informació seva o de la mateixa Comissió 
d’Urbanisme, per la qual cosa només ens arribaven els rumors de com ana-
ven les discussions. En el cas de les ordenacions urbanes, Xavier Subias em 
va ensenyar un dia el plantejament de l’arquitecte Emili Donato per veure 
quina cara hi posava. El secretari de la societat gestora de Tabasa era Miquel 
Roca i Junyent i la presidència, en representació del conjunt dels bancs, re-
queia en Enric Masó Vázquez. En Miquel influiria sobre Masó de cara a 
l’aprovació inicial del Pla general metropolità quan ell, al cap d’un any de 
fer d’alcalde, va trobar les finances de l’Ajuntament exhaurides i, per tant, 
sense possibilitat d’efectuar els pagaments a què la Corporació s’havia com-
promès a abonar fins que entressin en funcionament els peatges. Per la seva 
condició d’advocat administrativista, Serratosa va contractar Miquel Roca 
perquè supervisés el primer esborrany de les normes urbanístiques que havia 
redactat per a l’aprovació inicial del Pla, i encara que mai li vam ensenyar els 
plànols d’ordenació, coneixia el contingut de les zones i en concret la pro-
posta de regulació que havia redactat per al centre direccional de Sant Cu-
gat-Cerdanyola. Unes normes que, per a l’aprovació definitiva, vaig haver de 
consensuar amb el magistrat Jerónimo Arozamena, amb qui em van obligar 
a parlar per tal que hi donés el plàcet final. El contingut d’aquell sector de 
Sant Cugat-Cerdanyola no es va alterar durant la tramitació, com tampoc 
la resta.
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S’ensuma la crisi del projecte

Des d’un bon començament la concessionària no va rebre les quantitats que 
les administracions del Consorci, d’acord amb les condicions de l’adjudicació, 
li havien d’abonar en el període anterior a l’entrada en servei del túnel de 
Vallvidrera. Els neguits anaren in crescendo. No podia ser que l’Ajuntament 
de Barcelona els hagués enganyat. Era aquella època en què el seu alcalde 
sempre parlava dels 200 milions de pessetes que tenia per a millores i que les 
aplicava, sempre les mateixes, a tot el que li demanaven: per remodelar Torre 
del Baró i Vallbona, per promoure la Barcelona de festes i congressos, o per 
altres finalitats. Així li havia sentit a dir, primer, que les tenia el delegat Bassols 
per a la promoció turística i després Jaume Miravitlles (el delegat de l’alcalde 
en els temes de promoció urbana). El cert és que les obres del túnel s’alentiren 
i el dèficit va anar en augment en el mateix moment en què el govern central 
canvià les regles de joc dels bancs industrials. Uns canvis que, sumats a la crisi 
industrial, feren que entressin en una crisi greu. En el cas del Banc Industrial 
de Catalunya i del Banco de Expansión Comercial la crisi es resoldria amb la 
demanda del Banc d’Espanya i del govern central perquè Banca Catalana, que 
anava massa bé, els absorbís. 

Com veieu, una història ben diferent de la que el Telenotícies de TV3 
donà l’any 2016 amb motiu dels 25 anys de l’obertura del túnel de Vallvidrera. 
Sorprengueren en especial les raons exposades en aquell reportatge per l’en-
ginyer Xavier Borràs Gabarró, que en aquella època dels setanta no estava a 
Tabasa i que exclusivament donava com a explicació del temps transcorregut 
des de l’inici de la galeria d’avanç fins al moment de la inauguració, els com-
plicadíssims problemes d’estabilitat del túnel. 

Problemes als túnels mentre revisem i redactem el nou  
Pla general metropolità

El 17 de juny de 1970 el Consell de Bankunión elegeix Ferrer-Bonsoms com 
a president. És el banc que porta la veu cantant en les obres d’Acesa relatives a 
les autopistes a Mataró i Girona, la primera ja inaugurada i l’altra amb el tràn-
sit obert només fins a Granollers. Mentre, Túneles y Autopistas de Barcelona 
(Tabasa) s’ha posat a redactar el projecte que li ha de permetre complir el 
seu programa d’execució dels túnels del Tibidabo i nomena director de l’obra 
l’enginyer Martín Haza, que mor prematurament al cap d’un any de l’encàrrec, 
a l’edat de 51 anys.

S’ha de recordar que en aquell moment no s’havia redactat encara el 
projecte de fixació de les platges de Barcelona. No obstant això, Antoni Bonet 
Castellana presentà per aquelles dates l’agosarat pla d’ordenació física de tot 
el front marítim de Barcelona, anomenat pla de la Ribera, que tenia com a 
impulsor Pere Duran Farell, a títol d’home fort de Catalana de Gas i Elec-
tricitat i d’Hidroelèctrica, companyia amb importants peces de sòl dins del 
front marítim i que amb el canvi tecnològic del gas ciutat al gas natural preveia 
emplaçar-se sobre el nou moll d’inflamables del port; per la qual cosa deixarien 
de tenir sentit les velles fàbriques del Poblenou i de la Barceloneta, la que havia 
pertangut a Gas Lebon. L’altre impulsor era Santiago de Cruïlles de Peratalla-
da, director general de Transports Terrestres i també amb capacitat de decisió 
sobre els extensos terrenys que Renfe tenia al llarg de la línia de la costa i que 
estava dirigint una important reestructuració de la xarxa ferroviària de la ciu-
tat: que les diferents línies, en comptes d’acabar en fons de sac en les diferents 
estacions d’origen, corresponents a les diferents empreses que les havien promo-
gut —aprofitant que després de l’expropiació de 1941 pertanyien totes elles a la 
mateixa companyia, Renfe— formessin una estructura unificada passant sota 
la ciutat a través dels túnels de les rondes i del carrer d’Aragó. Aquesta nova 
xarxa ja no feia necessària les platges de vies de què disposava l’empresa sobre 
l’antena de la costa, en la seva entrada a l’Estació de França. 

Cruïlles tenia un coneixement precís dels temes en joc per la seva ante-
rior condició de regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament barceloní. El projecte del 
pla de la Ribera prenia idea de la proposta que l’any 1964 l’autoritat portuària 
de Nova York i Nova Jersey havia presentat per construir el waterfront de Nova 
York, prop de les Torres Bessones i Wall Street. El promotor d’aquell projecte 
era el mateix financer Robert Moses de les malaurades Torres Bessones. En el 
cas de Barcelona, es tractava d’un desenvolupament de 4,8 quilòmetres de llarg, 
estructurat a partir de quatre plaques contínues per segregar els vianants dels 
cotxes i les vies de circulació de les d’accés als estacionaments. Era una ordena-
ció semblant a la que uns anys abans havia proposat l’arquitecte Perpiñá Sebriá 
per al centre Azca de Madrid (el desenvolupament al llarg de la Castellana) i 
en paral·lel al carrer d’Alberto Alcocer. En el cas d’aquí, però, amb una escala 
i dimensió superiors. Sortosament res a veure amb el que s’ha fet, malgrat el 
que en el seu moment va dir-hi l’alcalde Maragall, no sé si per quedar bé amb 
Porcioles o amb Pere Duran o per sobrevalorar la seva gestió.

Perquè sortissin els números, el projecte consolidava tot el front litoral, 
des de la Barceloneta fins al Besòs, amb una continuïtat edificatòria total i 
unes densitats molt elevades. L’ocupació, encara que es fes sobre algunes peces 
industrials de gran extensió, es veia obligada a piconar un gran nombre de 
petites empreses per assegurar la continuïtat de la secció del projecte. Sense 
la continuïtat de les plaques, aquella estricta segregació en altura no podia 
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funcionar. El projecte originà un gran rebuig al veïnat del Poblenou, que va 
comprendre que li emparedaven el barri, en trobar-se construït a una cota 
molt més baixa que la de les plaques de la proposta Bonet Castellana i del seu 
ajudant Marcial Echenique. Tampoc els empresaris de les petites empreses 
podien fer front als costos del trasllat.

L’advocat que cercaren per portar a terme la gestió de l’operació urbanís-
tica fou el jove advocat administrativista, Miquel Roca i Junyent, i el seu soci 
de despatx, l’economista Narcís Serra i Serra. El pla constituí un gran desgast 
per a l’alcalde Porcioles. Per alguns, entre ells Manuel Milián Mestres, fou la 
causa del seu cessament com a alcalde. No dic que no ajudés a la seva decapita-
ció, especialment des de l’angle del sector del govern de la camisa blava, entre 
ells Fraga Iribarne, però des d’altres angles, com el Garicano, que en qualitat 
de ministre de la Governació era qui proposava i decapitava alcaldes, el que 
va ser substantiu fou l’engany comès a l’empresa concessionària dels túnels 
del Tibidabo, fins al punt de substituir-lo pel representant dels enganyats, el 
president de la societat promotora. Aquesta va ser la la manera de resoldre su-
posadament el cataclisme financer que els túnels crearen al conjunt del sistema 
bancari català i als estalvis d’alguns dels grans industrials i financers. 

El 6 de juny de 1970, amb sis mesos d’antelació sobre el calendari pre-
vist, Acesa inaugurava el tram d’autopista de Granollers fins a Maçanet amb 
una gran repercussió ciutadana. Sortint de Barcelona a les 9 del matí arribaves 
a Lloret a l’hora del bany, en comptes de l’hora del vermut com passava abans, 
i això anant tot bé, per la congestió de les travessies de Mataró, Arenys, Caldes 
d’Estrac i Sant Pol. El matí del dissabte l’havies de donar per perdut. 

L’escalada general dels tipus d’interès va motivar una oferta creixent 
d’emissions de renda fixa en el mercat, amb rendibilitats superiors a les que, 
per la naturalesa dels bancs industrials, els seus estatuts els permetien, cosa 
que provocà que la col·locació de les emissions fos cada cop més difícil en un 
mercat local cada cop més endurit. En el transcurs de 1969 es produïren una 
sèrie de disposicions que mostraren una tendència a desdibuixar el principi 
d’especialització bancària fixat per l’ordenament legal introduït per Barrera 
de Irimo i vigent fins aquell moment. Als cinc anys de la creació dels bancs 
industrials semblava com si ja no interessessin i els grans bancs comercials 
pressionaren el govern perquè els frenessin, cosa que explica el nou marc legal 
que s’introduí. La institucionalització del canvi arribà amb la designació com 
a director del Banc d’Espanya de Coronel de Palma. Al final de l’exercici 
de 1969, el finançament aportat per Bankunión al sector privat arribava als 
8.316,5 milions de pessetes, fet que suposava un augment del 37 % sobre la 
xifra a l’inici de l’any.

El 27 de setembre de 1970 s’aprovà el pla especial d’accessos al túnel de 
Vallvidrera des del passeig de la Bonanova fins a la boca sud, que no se seguiria 

i no es construiria fins que la Generalitat de Catalunya rescatés la concessió i 
reprengués les obres al cap de divuit anys, un 18 d’abril de 1988, curiosament 
el mateix dia que a Madrid moria José María Aguirre Gonzalo, aquell al que 
van haver d’apartar perquè no s’emportés la concessió. Coincidències o disgust 
que després de la desfeta del seu banc es fes el túnel.

El 27 desembre de 1970 l’Ajuntament de Barcelona autoritzà Túneles y 
Autopistas de Barcelona SA (Tabasa) a iniciar immediatament les obres de 
la galeria d’avançament del túnel de la Rovira. Al cap de cinc mesos, al maig 
de 1971, el Ministeri posà a informació pública el projecte de l’autopista de 
22 km de Barcelona a Sabadell i Terrassa per la Meridiana. Des de Madrid, 
un cop mortal a la necessitat del túnel de peatge, anomenat d’Horta, i de pas a 
la necessitat del túnel de la Rovira, en discórrer la nova autopista en paral·lel 
a aquell túnel i, a més, lliure de peatge.

Per aquells dies, Albert Serratosa presentà el seu projecte de túnel pel 
Cadí a informació pública, una continuació del de Vallvidrera, en el marc de 
l’eix del Llobregat i de la seva estimada autopista europea E-9 a París, per Lle-
motges, fins a Amsterdam i Hèlsinki, i que en els seus múltiples esquemes per 
a la xarxa d’autopistes europea devia acabar segurament al pol nord, després 
d’anar a veure sant Nicolau a Rovaniemi.

A mitjans de setembre de 1971 es produeix la cala de la galeria de 
1.140 m del túnel de la Rovira i en l’acte públic que té lloc informen que con-
fien obrir l’obra al trànsit al final de 1973. S’aconseguí per fi obrir-lo pel maig 
de 1987, en un primer moment només per a autobusos, com ens permeteren 
els veïns, als quals es van sumar ràpidament els vehicles lleugers del barri del 
Carmel, la Teixonera i de la Clota, davant dels avantatges que els representava 
la nova via en termes de més hores de lleure per a la gent com a conseqüència 
d’estalviar-se els embotellaments del passeig de Maragall.

A l’agost de 1971 s’havia iniciat la galeria de Vallvidrera, de 2.230 m. 
El 19 de setembre ja s’havien foradat 200 m i donaren la previsió de la cala per 
al juliol de 1972. Es treballava en tres torns, les vint-i-quatre hores del dia. El 
29 de gener de 1972, en el moment de prendre l’acord d’aprovar el pressupost 
ordi nari del Consorci de Túnels del Tibidabo i desglossar les aportacions que 
hi havien de posar las tres entitats consorciades, van aparèixer les primeres 
desavinences. Es ratificà l’acord adoptat per la Junta del Consorci de Túnels 
del Tibidabo per import de 41.880.000 pessetes, amb la distribució següent: 
Ajuntament de Barcelona, 53 %, 22.196.400 pessetes; la Diputació, 42 %, 
17.589.600 pessetes, i la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns, el 5 %, 
2.094.000 pessetes. Però la Diputació va fer constar que considerava inaccep-
table la xifra assignada i que només acceptarien, sense cap altra obligació, un 
pagament únic de 9.967.440 pessetes com a aportació en com pliment de l’obli-
gació contractual, però que els restants 7.622.160 pessetes haurien de tenir la 
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consideració de subvenció de caràcter excepcional i sense que causés un prece-
dent de cara a futurs pressupostos. 

Si això ja va passar amb el pressupost de funcionament, imagineu-vos 
el que succeí quan es tractà de fer front al pagament de les obres. El criteri 
d’uns era que, aproximadament, a cantó i cantó de Collserola hi havia el 50 % 
de la gent de la província, mentre que la Diputació només admetia pagar a 
partir del pes de Sant Cugat i Cerdanyola, que considerava que eren els únics 
termes municipals que es beneficiaven dels túnels. L’anunci de Tabasa d’aquell 
moment: «La fe mueve montañas, ya estamos construyendo los Túneles del 
Tibidabo. Un legado para los barceloneses del futuro», era realment cert, ja 
que, per part de les administracions que els hi havien embarcat, no hi havia el 
rigor exigit i ells s’hi havien implicat, de fet, per la fe en el país.

El 15 d’abril de 1972 Tabasa va fer una primera emissió de 1.500 mi-
lions de pessetes en obligacions convertibles. Com s’informava a La Van-
guardia en una anunci del 4 d’abril a doble pàgina que explicava el projecte i 
l’emissió, les obligacions, d’una sola sèrie, serien cadascuna de 5.000 pessetes 
nominals i emeses a la par, lliures de despeses per als subscriptors i amb un 
interès anual net del 7,25 %. Les obligacions s’havien d’amortitzar en un 
termini màxim de 18 anys i al març de 1983 es podria optar per la conversió 
en accions. L’emissió l’avalava l’Ajuntament de Barcelona.

El 13 d’agost de 1972 es convocà el concurs-subhasta per a la contractació 
de les obres de construcció del «Acceso a los Túneles del Turó de la Rubira. En-
lace con la Ronda del Guinardó, entre las calles de Cerdeña y Thous, 1ª. Fase». 

Malgrat els intents de l’empresa de generar una sensibilització ciutadana 
favorable a l’obra del túnel de Vallvidrera, no ho va aconseguir, com veurem 
més endavant, quan al 1974 la crisi econòmica, industrial i immobiliària va 
esclatar. Segurament el fet de finançar-la a través d’una possible actuació urba-
nística no hi ajudava gens. Quan amb la mort del dictador s’inicià el procés de 
transició política, les veus del Partit dels Socialistes de Catalunya i del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya s’hi van posar manifestadament en contra. 
Alguns no veien que el túnel fos necessari. L’Antoni Montserrat, professor de 
Geografia a l’Autònoma, defensava que mai s’ompliria. Cada cop que, al matí, 
veig els embotellaments que s’hi generen, els tinc un especial reconeixement 
per la seva poca capacitat profètica. Altres, com Joaquim de Nadal i Caparà, 
regidor d’Economia de l’Ajuntament de Barcelona, no trobaven que el rescat 
de la concessió que els seus antecessors en el càrrec havien avalat els obligués 
a reconèixer-la. Només cal que recordem l’obligació de tornar a convocar el 
ple d’aprovació del pressupost extraordinari de liquidació de deutes de l’Ajun-
tament de Barcelona de l’any 1979 —fonamental per materialitzar la trans-
ferència de poders als nous ajuntaments democràtics—, pel fet de no haver 
inclòs les partides corresponents als deutes de la concessió de Tabasa.

La marxa de les obres del túnel de Vallvidrera

El 8 de novembre de 1972 el príncep Joan Carles visità l’obra del túnel de 
Vallvidrera i va rebre la medalla d’or commemorativa de la cala de la galeria 
d’avanç. A l’aeroport del Prat va ser rebut pels ministres de la Governació, 
senyor Garicano Goñi, i el de Treball, senyor Licinio de la Fuente; pel capità 
general de Catalunya, general Noguera Márquez; pel governador civil, senyor 
Pelayo Ros; l’alcalde, senyor Porcioles; el president de la Diputació, se-
nyor Muller; el governador militar, general Ruiz Ramón; i els directors gene-
rals de la Seguretat Social, senyor de la Mata, i de Treball, senyor Toro, entre 
altres personalitats. 

Des de l’aeroport, la princesa Sofia, que l’acompanyava, s’adreçà al Pa-
lauet Albéniz i el príncep i les autoritats anaren cap a la boca sud de la galeria 
d’avançament del túnel de Vallvidrera. A peu d’obra, l’esperaven el senyor 
Gascón, conseller de Tabasa, el senyor Beltrán Flórez, regidor del Consorci 
dels Túnels del Tibidabo, i delegats de servei i altres regidors de l’Ajuntament. 
Recorregueren els dos quilòmetres i mig de la galeria al damunt d’uns jeeps 
fins a aparèixer al peu del baixador de Vallvidrera, a la Manigua. La cala de la 
galeria havia tingut lloc el 18 d’octubre.

El 23 de novembre de 1972, per no fer un lleig a Franco, i compensar 
la deferència que havien tingut amb el príncep, li fan rebre la Junta de govern 
del Consorci dels Túnels del Tibidabo, i això que l’Estat no hi posava ni un 
cèntim. El 7 de febrer de 1973 Tabasa va ampliar el seu capital social amb 
300 milions de pessetes més. El 6 d’abril de 1973, a Tabasa li va començar a 
córrer el taxímetre. El 15 d’abril de 1973 va tenir lloc el segon venciment del 
cupó de les obligacions dels Túneles y Autopistas de Barcelona SA, emeses un 
any abans. Es va pagar a raó de 181,25 pessetes netes per cupó, un cop deduït 
l’impost sobre les rendes del capital. 

La roda de premsa dels titulars del sòl del 4 de maig de 1973

L’actuació de Tabasa, i en especial el nou traçat que havia de relligar el túnel 
de Vallvidrera amb el tercer cinturó de ronda, motivà una roda de premsa 
convocada per l’Asociación de Titulares de Suelo de la Provincia de Barcelona.  
La va presidir Luis Augusto Viñamata, comte d’Alba de Liste (en realitat, 
consort de la comtessa), acompanyat del president de la delegació local de 
Valldoreix-Mirasol, senyor Jacint Humet, que després seria regidor de circu-
lació a l’Ajuntament de Barcelona pel Partit dels Socialistes de Catalunya. El 
senyor Viñamata explicà els esforços que l’Asociación realitzava en pro dels in-
teressos de la propietat familiar perquè aquesta fos ineludiblement respectada. 
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Assenyalà que havia fet arribar a les més altes instàncies de l’administració els 
dictàmens emesos per l’Associació de Valldoreix-Mirasol. 

Segons deien, els problemes es devien a la impossibilitat de l’Ajunta-
ment de Barcelona d’actuar fora del seu terme municipal i que, per obviar-ho, 
s’havia creat el consorci Tabasa. A més, segons ells, l’expedient era ple d’ano-
malies per afavorir l’administració. L’autopista costaria amb el nou projecte 
cinquanta milions de pessetes més que amb el primer projecte i, per altra 
banda, la traça destruiria el centre cívic de Valldoreix. Van demanar també 
que l’Asociació conegués com s’havia convocat el concurs dels túnels i que 
s’aclarís el procediment a través del qual s’havia adjudicat l’obra i articulat 
el contracte de concessió i sobretot, com es pagarien les obres a través de la 
gestió urbanística.

L’acte no va agradar gens als que s’hi jugaven els diners, i menys encara 
venint de qui venia l’atac. No crec que precipités la designació d’Enric Masó 
a l’alcaldia —la decisió del ministre Garicano Goñi devia estar presa un mes 
abans— però, com veurem més endavant, l’«incordi del comte» farà explotar 
constantment el president de la concessió, que trucarà a Madrid per donar el 
cop de porta definitiu. La tensió entre Masó i Viñamata fou a mort i va anar a 
més. Quan Masó, després de quasi un any de fer d’alcalde, va comprovar que 
la caixa municipal era buida i que Madrid no l’omplia, va jugar, com a última 
carta que li quedava per garantir el pagament de la part de les obres dels túnels 
que l’administració devia a Tabasa, l’aprovació inicial del Pla General Comar-
cal, per veure si així el desenvolupament de les seves previsions urbanístiques 
permetia liquidar el deute.

A la recerca de mitjans financers

L’any 1972, i elaborat per un anomenat Instituto para el Desarrollo Me-
tropolitano SA (Indemsa), es publicà Los túneles del Tibidabo. Problemática 
urbanística y medios de financiación: un treball jurídic i tècnic que indagava 
en detall sobre quins recursos econòmics podria extreure la concessionària 
del component urbanístic que es desprenia de l’acord de concessió. L’encàrrec 
traspuava que les coses no anaven bé, per l’incompliment dels pagaments de 
la primera anualitat que havia de fer l’Ajuntament de Barcelona i, també, que 
no es podia pensar en l’afectació de les plusvàlues d’una actuació urbanística 
canònica, a causa de la manca de qualificació urbanística de l’àmbit situat 
entre Sant Cugat i Cerdanyola.

El treball no anava signat i no em vaig dedicar a investigar qui hi havia 
al darrere d’aquella societat d’estudis, però per la qualitat de l’anàlisi jurídica, 
la composició del text i el tipus de lletra de la màquina d’escriure, que m’era 

coneguda, m’atreviria a pensar que s’hauria confeccionat al despatx de Miquel 
Roca i Junyent. Sense especificar el mecanisme de taxació de l’augment de 
valor que resultaria de l’obertura del túnel de Vallvidrera, d’entre els enu-
merats i tractats, l’estudi ja no se cenyia a l’àmbit de punts del plànol de 
La Vanguardia que recollim en aquest llibre [pàg. 116], el de Cerdanyola i 
Sant Cugat del Vallès, sinó que, a partir de diversos indicadors, delimitava un 
àmbit de 24 municipis que resultaven beneficiats en diversa mesura i que, en 
la mateixa proporció, haurien de contribuir al cost de l’obra, pels efectes que 
sobre el seu desenvolupament econòmic i residencial tindrien les millores 
d’accessibilitat i centralitat que rebrien cadascun dels termes municipals amb 
l’obertura del túnel.

La part tècnica de definició de l’àrea d’influència immediata i dels mit-
jans instrumentals per adscriure les plusvàlues generades amb les quals fer 
front al cost dels túnels no és tan brillant com la part jurídica, però en qual-
sevol cas és fonamentada i amb uns coneixements al dia d’economia urbana.

Els poders públics de l’època no crec que hi fossin receptius, malgrat 
que segur que el reberen. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona només en 
devien seguir valorant l’aplicació sobre l’eixample de Sant Cugat-Cerdanyola 
i els terrenys per a l’Expo de 1982. 
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Un concurs internacional d’urbanisme per al centre 
direccional de Sant Cugat-Cerdanyola

Quan vaig veure que l’aprovació del nou Pla general metropolità anava per 
llarg i que l’Ajuntament de Barcelona no estava interessat en el seu tràmit, 
malgrat que al final de 1972 el document ja estava tancat per a discussió, vaig 
pressentir que el tema dels túnels sobre aquells dos municipis seria l’únic que 
importaria als polítics i que la voluntat de controlar-ho des del planejament 
general se n’aniria en orris, amb el pretext de les presses i que no ho podien 
supeditar a un planejament, l’elaboració del qual i sobretot el seu tràmit pren-
dria massa temps (la famosa tesis de l’article de Pitu Marull). 

Per això vaig creure, abans de l’aprovació del Pla, que temptejar mit-
jançant un concurs internacional què es podria fer en el centre direccional de 
Sant Cugat–Cerdanyola i en quina línia, reforçaria l’interès pel Pla General 
i, a més, amb el temps que prendria el concurs guanyaríem marge d’actuació. 
Si les aportacions que es fessin resultaven valuoses i assenyades, donarien a 
les autoritats una imatge del que llegíem com a raonable per a aquella àrea i 
de cap on s’havia d’adreçar el desenvolupament d’aquell tema central per a la 
requalificació de la perifèria urbana, essent com era un espai tan cobejat.

A través de la redacció de les bases del concurs m’assegurava que, in-
directament, sancionessin el que els redactors de la revisió del Pla admetíem 
sobre l’àmbit, i més important encara, els paràmetres d’edificabilitat màxima. 
A més, entronitzàvem el concepte de centre direccional, inexistent fins ales-
hores en la cultura urbanística espanyola, que preteníem que s’entengués com 
a actuacions singulars de l’administració per garantir la recuperació social de 
la perifèria urbana, imprescindibles per capgirar el creixement descontrolat 
dels anys seixanta, que només havia fet que adossar cases sense cap mena 
d’estructura i qualificació.

La preocupació que teníem era que si, en els llocs delimitats com a 
centres direccionals, no hi havia una actuació pública per a la qualificació 
de la ciutat, després ens seria difícil garantir l’activitat econòmica que havia 
d’induir la polarització del territori. Sense el control del sòl de l’actuació 
per part de l’administració seria impossible garantir l’activitat que volíem 
que hi aparegués. La diferent elasticitat dels usos urbans ens havia ensenyat 
que sense aquestes actuacions de xoc en el territori, el volum del mercat de 
l’habitatge i la seva agilitat acabaven per envair-ho tot abans que la ciutat 
madurés. Si en determinats punts del territori no podíem alterar aquella 
lògica, no podrien aparèixer els usos econòmics que ens generarien diversi-
tat, base econòmica i vida a la ciutat exterior i, a través d’aquesta diversitat, 

qualificar els malmesos districtes urbans adjacents. Seguiríem amb l’apari-
ció de barris dormitori i ciutat suburbana amb les seves diferents tipologies: 
des del barraquisme i l’autoconstrucció a les parcel·lacions indiscriminades 
i descontrolades de les finques de bosc sota el fals encanteri de les cases de 
sucre de Hansel i Gretel, o la possessió d’un tros de terra al mig del bosc, 
encara que només fos finalment per plantar una parra i fer la barbacoa els 
diumenges al migdia.

El concurs era d’idees, per evitar que ens trobéssim després encotillats 
pel projecte guanyador. La majoria dels concursants van concretar més del 
que desitjàvem. L’àmbit del concurs comprenia 1.547 ha, que incloïen les 308 
ha dels nuclis de Sant Cugat i Cerdanyola i dels sectors amb planejament 
en execució, per garantir que la nova estructura urbana proposada donaria 
continuïtat a la ciutat actual i es relacionaria amb la ciutat construïda. En el 
programa que definírem, 55 ha havien de dedicar-se a usos institucionals o 
econòmics, 340 ha a la Universitat Autònoma, 225 ha s’havien de dedicar a 
equipaments, centres culturals i parcs, 250 ha a usos residencials, amb una 
densitat màxima de 150 habitants l’hectàrea, i s’havia de preveure un màxim 
de 2.000.000 m2 per a serveis terciaris i 168 ha per als terminals de transport 
públic i la xarxa viària bàsica.

Aquestes xifres, a la vista de les propostes presentades, ens permetrien 
dimensionar les del futur Pla General així com prendre idees sobre l’estruc-
tura urbana per donar al nou sector del centre direccional. En aquest punt, 
la proposta del nou Pla l’havíem de fer concordant amb les idees de l’Ajun-
tament de Barcelona de previsió d’un àmbit central per a l’Exposició Inter-
nacional que l’alcalde de Barcelona pretenia fer l’any 1982. Un esdeveniment 
que l’arquitecte Subias pensava que seria el pretext perquè l’Ajuntament de 
Barcelona pogués posar un peu a l’altre cantó de la serralada i aprofitar el 
fet com a motor del seu futur desenvolupament, amb una proposta qualifi-
cada i supeditada obligatòriament des de l’inici a l’actuació de les diferents 
administracions.

El jurat el presidí Vicente Villar Palasí, aleshores tinent d’alcalde de 
Barcelona i interessat indirectament que la ciutat que sorgís al costat de la 
«seva» Universitat Autònoma fos l’adequada. Els altres membres eren set 
«polítics» i set «tècnics» i jo actuava de secretari amb veu i vot. Els polítics 
eren el gerent i el sotsgerent de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (Vi-
cente Martorell i Albert Serratosa), els alcaldes de Sant Cugat i Cerdanyo-
la (Josep Barnils, oncle del periodista Ramon Barnils, i Domingo Fatjó), 
un representant del ministeri d’Indústria (Antonio Oliva), i els arquitectes 
Josep Maria Ros Vila i Joan Bassegoda. Els tècnics eren els arquitectes mu-
nicipals de Sant Cugat i Cerdanyola (Francesc Subias Vila i Alfons Mimó), 
l’arquitecte en cap de planejament de l’Ajuntament de Barcelona (Emili 
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Imatge de conjunt de la maqueta del centre direccional de Sant Cugat-Cerdanyola. 
A l’esquerra es veu el gran estany sobre la riera de Sant Cugat
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Bordoy) i l’enginyer en cap del mateix ajuntament (Gregori Ras), els engi-
nyers de camins Josep Espinet Chancho (el que després fou director general 
d’Urbanisme a l’administració central en el moment de l’aprovació del Pla 
General) i Francisco Germán García–Rosales, de la Comissió d’Urbanisme, 
i, finalment, l’arquitecte Josep Maria Martorell Codina, soci de despatx 
d’Oriol Bohigas i representant del Col·legi d’Arquitectes a la ponència de la 
Comissió d’Urbanisme.

La resolució fou declarar desert el primer premi i adjudicar el segon al 
treball redactat per Fernando de Terán Troyano, Juan Manuel Alonso Velas-
co, Antonio Valdés i Mario Gaviria Labarta, més dues compensacions econò-
miques als treballs presentats per Ibering i Scandia SA. No fou guardonat el 
projecte presentat per la societat consultora Bedeaux, de la qual era conseller 
delegat a Espanya Ramon Boixadós i on hi tenia un paquet accionarial impor-
tant Enric Masó Vázquez, que va adquirir la societat al cap de poc temps als 
francesos. No tingué cap premi perquè fou el projecte més fluix, no cal veu-
re-hi segones derivades, però en qualsevol cas és evident que l’exercici hagué 
de tenir algun efecte sobre el futur alcalde de la ciutat, de cara a la urgència 
d’aprovar inicialment la revisió del Pla General.

El treball premiat fou objecte d’una publicació de l’Instituto de Estu-
dios de Administración Local (juliol de 1972) amb el títol Una nueva ciudad, 
a new town, une ville nouvelle, títol que reflecteix la mentalitat urbanística 
del moment a l’administració central, en l’aire de les noves ciutats del decret 
d’Actuaciones urbanísticas urgentes de 1970 («Acturs»), que no ens anava gens 
bé per l’anàlisi ben diferent que nosaltres en fèiem i pel rebuig que aquell tema 
estava tenint en l’actuació de la riera de Caldes o de Gallecs. 

La publicació del treball era acurada i amb una interessant anàlisi del 
seu encaix territorial. El projecte partia de la recerca d’una malla de distribu-
ció dels trànsits de base hexagonal per aconseguir un flux continu per mitjà 
de cruïlles triangulars que permetessin una circulació tangencial sobre la qual 
es desenvoluparia la trama urbana, seguint els esquemes del que en aquell 
moment els anglesos van anomenar traffic architecture, a partir del model per 
a la new town de Hook, que no s’arribà a construir, però que van incidir en 
l’influent informe Buchanan i que fou reprès al cap d’uns anys per a la nova 
ciutat de Cumbernauld, a Escòcia. 

El dibuix de la proposta seleccionada trasllada la imatge urbana per-
seguida per al nou sector. La proposta de la consultora Scandia era més 
fàcil d’executar, a més d’acompanyar-se d’una maqueta que enamorava per 
la seva elegància els polítics del jurat, però que no va tenir el suport dels 
membres de l’ala tècnica. Cal assenyalar que va influir a favor de l’equip 
premiat el fet que el mateix equip havia guanyat el concurs del Patronat de 
l’Habitatge per al sector de Canaletes a Cerdanyola, en presentar-se com 

una garantia de l’urbanisme que realitzaven Terán i Alonso Velasco, i que 
partia de l’experiència acumulada per ambdós al front de l’Instituto Nacional 
de Urbanización. 

El concurs va servir per fer entendre que calia un tractament especial 
de la zona, que al Pla es materialitzaria en una actuació a executar pel siste-
ma d’expropiació. Però també dirigia un missatge als que havien guanyat el 
concurs de la concessió dels túnels del Tibidabo sobre el que l’equip redactor 
del Pla entenia que havia de ser aquell sector. La proposta els anava bé, tant 
pel que els podia representar en nombre d’usuaris de les seves infraestructures 
com, arribat el cas, per les plusvàlues que podien ajudar a sufragar les infraes-
tructures i, fins i tot, a aixecar els peatges, com deia la resolució del concurs; 
un fet clau per a l’adjudicació de la concessió al conglomerat de la banca amb 
seu a Catalunya. 

Ens anava bé també que Bedeaux s’hagués presentat al concurs perquè 
alguns s’agafessin més endavant a aquelles imatges dels potencials del sector 
per intentar salvar la catàstrofe en què s’havia convertit la concessió, quan van 
verificar personalment que a l’Ajuntament de Barcelona només hi havia caixes 

Esquema estructural de la proposta premiada, amb la xarxa hexagonal  
i els encreuaments triangulars
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Perspectiva del centre del nou desenvolupament de Sant Cugat-Cerdanyola, segons la proposta premiada

plenes de factures sense pagar. Però per a això calia que aquell Pla, a més de 
recollir la concessió dels túnels, incorporés tot el que representava el concepte 
de centre direccional.

Personalment, havia guanyat temps per al debat del Pla, vaig treure 
pressió als que volien tirar pel dret sense haver d’esperar al Pla General i, 
sobretot, vaig provocar (sense saber-ho) que al cap d’un any de ser designat 
Masó alcalde i comprovar que el govern central no estava disposat a resoldre 

els deutes de l’Ajuntament, es llancés a l’aprovació del Pla per veure si la pro-
posta per al centre direccional i la legitimat per actuar per expropiació podien 
ser part de la solució. Però he de precisar que això últim se m’escapava i que 
l’única voluntat que perseguia en aquell moment, i que Albert Serratosa em va 
estimar favorablement, era guanyar temps i autoritat. Disposar, de cara al Pla, 
de les reflexions que sobre el territori altres havien formulat per donar encaix 
al programa urbanístic que perseguíem.
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Masó, alcalde

El 17 de maig de 1973 era investit alcalde Enric Masó. El primer que el nou i 
flamant alcalde va voler deixar clar, excusatio non petita, acusatio manifesta, és 
que tramitava la seva desvinculació legal del món de l’empresa privada per evi-
tar entrar en conflicte amb els interessos municipals. Els barcelonins havien 
de saber, va dir, que rebien un alcalde de tots i no només d’alguns i que estava 
fent les gestions legals per desvincular-se de les empreses relacionades amb els 
interessos de l’Ajuntament, en concret de Tabasa i del Banco Industrial de 
Catalunya; que renunciava per complet a la presidència i a qualsevol vincle 
que pogués comprometre les seves funcions d’alcalde. 

L’interès per defenestrar Porcioles per part d’una gran majoria de gent 
havia arribat a tal extrem que ningú es va preguntar per què un enginyer 
amb el seu currículum i diners podia estar interessat a anar, justament en 
aquell moment, a presidir l’Ajuntament. Els que es vantaven de saber-ho tot 
explicaven que el programa d’instal·lacions militars pel seguiment dels coets 
intercontinentals dels americans contra els S-20 soviètics, i els tractes que per 
aquest motiu havia tingut amb els alts comandaments de l’exèrcit espanyol, 
en especial de l’aire (cal recordar que el ministre de la Governació era general 
auditor d’aquella arma), explicaven que la decisió de proposar-lo com a alcalde 
havia partit de l’exèrcit. Però ell ho tenia clar: hi anava a aclarir els comptes de 
l’Ajuntament que no pagava a Tabasa i, per a això, no podia estar simultània-
ment a ambdós costats de la taula.

Ho va dir sense embuts: «Un altre punt conflictiu més teòric que real 
és el meu càrrec de vicepresident del Banc Industrial de Catalunya, en soc 
el principal accionista individual i vull separar qualsevol vincle amb aquest 
banc. Desfaré tots els punts de conflicte que hi pugui haver entre l’home 
privat i la meva nova vinculació pública». «M’han fet entrar en el camp polític 
—va dir en resposta a una pregunta que li feren sobre el tema— decisions del 
meu cor de barceloní, català i espanyol, que m’han empès a acceptar l’enorme 
responsabilitat de ser alcalde de Barcelona.»

Veient la situació financera de Tabasa i els impagats de l’Ajuntament, 
era evident que l’expressió «m’han fet entrar» no era només personal, que 
ho era, sinó també del conjunt dels consells d’administració dels bancs que es 
trobaven dins de la concessió i que havien agreujat els balanços com a con-
seqüència de la crisi econòmica, amb les revaluacions fictícies de la pesseta al 
desembre de 1971 —un 8,7 %, amb el dòlar a 64,47 pessetes— i al febrer de 
1973 —un 11,1 %. La factura energètica va aconsellar la lliure flotació de la 
pesseta pel gener de 1974, i el 1976, amb Juan Manuel Villar Mir de ministre 

d’Hisenda, es va decidir una altra revaluació aparent per poder pagar la factu-
ra energètica. Fins als Pactes de la Moncloa, amb Enrique Fuentes Quintana 
de vicepresident econòmic del govern, el 1977, l’economia no es va posar a la 
par amb el seu valor real de mercat, amb l’estrepitosa devaluació de la pesseta, 
en un 24,87%, amb el dòlar que passava a valer 87,30 pessetes per al compra-
dor i la bogeria de 97,5 per al venedor. Aquesta situació explica el problema de 
la fallida posterior d’Acesa i dels bancs que la suportaven, Bankunión i Liga 
Financiera, en no poder retornar els diners rebuts en les diferents emissions 
internacionals per fer les autopistes del Mediterrani.

Masó va ser hàbil i des del primer moment va mostrar un altre tarannà: 
«La política és cercar allò bo que et presentin els teus col·laboradors i encarar-ho 
cap a la consecució del bé comú». «Hem de cercar quelcom que puguem passar 
als poetes perquè ens ajudin a somiar i després ser capaços d’executar aquests 
somnis.» «El primer ha de seguir essent el que té valor humà. La tecnologia és 
un mer instrument. El més important és aprendre, estudiar i aprofundir en els 
problemes i conèixer a fons la nostra ciutat, contemplant-la, no emmurallada, 
sinó dins l’àmplia extensió de Catalunya i d’Espanya» (en què pensava quan 
deia això?). «Avui entra a l’Ajuntament un alcalde que vol aprendre i estudiar; 
però que entra sense pors. Em preguntaran si tinc por després de 16 anys 
d’alcaldia d’un home genial. No em fa por perquè haurien de preguntar-se el 
que aquesta paraula significa per a mi: un intent de comparar el que s’ha fet 
amb el que està sense fer.» Va rematar amb una expressió que podia tenir un 
doble sentit: «s’ha d’aconseguir una ‘gran Barcelona’, no en extensió sinó en 
allò autèntic». I fent gala del seu perfil empresarial, va concloure: «l’Ajuntament 
és una gran empresa en la qual els accionistes són els seus ciutadans». 

Com un ritornello del subconscient, que no el devia deixar tranquil, va 
cloure la roda de premsa dient: «el motiu que m’ha portat a fer-la és declarar 
la fe del nou alcalde en la comunitat que ha de regir i proclamar el meu 
solemne trencament amb els interessos que poguessin comprometre la meva 
futura gestió». Completament clar i català. Les declaracions les va recollir La 
Vanguardia el 16 de maig de 1973. Aquell dia, Baltasar Porcel dedicava la 
seva columna a la necessitat de prendre mesures davant del creixement urbà 
desordenat i l’acabava així: «Se me objetará que todo esto es muy caro. Sin 
duda. Pero mucho más, y más inútil, lo es la fabulosa especulación del suelo 
que sufrimos».

La prolongació de la Via Augusta fins al passeig de la Bonanova

Per poder entrar en funcionament el túnel de Vallvidrera, l’Ajuntament de 
Barcelona s’havia compromès a construir els accessos des de la ciutat fins al 



129Misteri desvelat

passeig de la Bonanova. Per això, a més de les expropiacions, calia fer la co-
bertura parcial de l’estació de Sarrià per estendre per damunt de les catenàries 
la prolongació de la Via Augusta fins al passeig de la Bonanova. Una actuació 
que es va inaugurar el 6 de juny de 1973. Quedava el tram més difícil, el que 
afectava la bòbila que hi havia en funcionament sobre la riera de l’escorxador 
de Sarrià, i calia esquitllar part de la finca de l’Institut Químic de Sarrià dels 
Jesuïtes i, sobretot, els camps d’esports de l’escola dels Sagrats Cors (del Padre 
Damián).

Al passeig de la Bonanova calia construir el pas per dessota i coordi-
nar-se amb el Ministeri sobre quin seria l’enllaç definitiu amb el segon cinturó 
de ronda per disminuir el trau que es creava en aquell punt de la plaça de 
Borràs. Era un bon embolic. L’obra obligava a eixamplar el pont del passeig 
de la reina Elisenda de Montcada, de manera que el trànsit intens que la Via 
Augusta abocaria sobre el passeig de la Bonanova no quedés atrapat pels colls 
de botella del pas per la plaça de Sarrià i pel pont sobre la riera del Frare Blanc. 
L’obra no era gens fàcil, ja que implicava la prolongació del tren de Sarrià 
fins a sota del pont d’Elisenda de Montcada per permetre una nova estació 
del tren i una futura prolongació d’aquesta línia cap a Pedralbes i després a 
Esplugues i Sant Just Desvern. Una prolongació de la qual ja no s’ha parlat 
mai més després de les aventures dels tramvies i la impagable línia 9.

Aquest accés al túnel de Vallvidrera originava un greu problema a 
les cent famílies que havien de ser expropiades per obrir els accessos amb la 
solució de l’enllaç del Ministeri a la plaça de Borràs. Eren les afectacions que 
la via causava sobre el veïnat del carrer Nou de Santa Eulàlia. Unes expro-
piacions que s’iniciaren i que causaren molts maldecaps al regidor Cañellas 
Sidós que, sense tenir habitatges ni solars per emplaçar-los, es va comprome-
tre que cap família seria expulsada del barri. Va crear amb els afectats una 
cooperativa d’habitatges, però el problema es va desfer amb la solució que 
adoptà Albert Vilalta quan va redactar el projecte executiu que construí la 
Generalitat.

L’alcalde Masó va mostrar un especial interès per aquest assumpte, com 
no podia ser d’altra manera, per assegurar-se que pel túnel que construïa hi 
poguessin passar cotxes, i ratificà solemnement el compromís adquirit per 
l’esmentat regidor de constituir la Cooperativa d’Habitatges Sarrià per donar 
una solució satisfactòria als afectats. 

Passat l’estiu, el 13 de setembre de 1973, el flamant nou director de 
Tabasa, Llorenç Gascón, anuncià que, construïda la galeria d’avanç, s’obriri-
en les pliques per contractar les obres del túnel de Vallvidrera, que aquest es 
faria en 28 mesos i que, per tant, al gener de 1976 s’inauguraria el túnel. Els 
representants de Tabasa que acompanyaven el nou director eren, a més de 
l’enginyer de camins Serrano, encarregat de l’obra en substitució de Martín 

Haza, el secretari del consorci senyor Roca i Junyent i l’advocat senyor Se-
gura de Luna, fill del famós president de la Federació Espanyola de Bàsquet, 
Ernesto Segura de Luna.

La mesa que dictaminà sobre les pliques representava el Consorci de 
Túnels del Tibidabo. Estava formada pel Secretari general del Govern Civil, 
senyor Heredia Coronado; diputats provincials, senyors Borrull, Bonastre i 
Llobet; delegat de serveis de l’Ajuntament, senyor Bueno Henke; el cap regio-
nal de Carreteres, senyor Llansó; el senyor Serratosa per la Comissió d’Urba-
nisme; i el senyor Gascón i els senyors Segura de Luna i Roca i Junyent, com 
a representant i assessors de l’empresa concessionària.

Les obres de la part de la ciutat s’adjudicaren a Dragados y Construc-
ciones, per 798,4 milions de pessetes, i la part oposada del Vallès a Caminos y 
Puertos, per 893,5 milions. La longitud del túnel seria de 2,5 km. Quedaren per 
concretar els 9 km que calien per arribar fins al tercer cinturó de ronda o B-30. 
En aquell moment no es coneixia com seria l’enllaç amb el tercer cinturó de 
ronda i tampoc es tenia certesa sobre si l’enllaç amb el segon cinturó seria el 
dibuixat als plànols del Ministeri en la seva xarxa arterial. El més greu és que 
es desconeixia com s’arribaria al tercer cinturó. Mentre uns, com Victoriano 
Muñoz Oms, per evitar passar pel mig el nucli de Valldoreix suggerien anar per 
fora, cap a la riera de Rubí seguint el torrent del Llobet i de Can Bada, altres 
defensaven que, en tractar-se de la futura E-7, havia d’anar recte sense fer 
giragonses, com així va fer més tard la Generalitat de Catalunya quan rescatà 
la concessió.

A la reunió d’adjudicació de les obres de Vallvidrera es va donar compte 
dels problemes del túnel d’Horta a causa de la construcció, lliure de peatge, 
de l’autopista a Sabadell i Terrassa anunciada pel Ministeri d’Obres Públiques 
i Urbanisme, i s’anuncià que l’obra preliminar, la del túnel que es feia sota el 
turó de la Rovira, i que era el motiu ocult dels interessos de l’anterior Ajunta-
ment de Barcelona, estaria acabada en 24 mesos.

L’autopista B-30

A finals d’octubre de 1973 el Ministeri d’Obres Públiques va aprovar el 
concurs per a la concessió administrativa de la construcció, la conservació i 
l’explotació de l’anomenada autopista del Mediterrani pel que fa a l’itinerari 
Montmeló-el Papiol. Els setanta dies que es donaven per presentar-s’hi expi-
raven el dia dels Sants Innocents. A l’inici del mes de desembre, per evitar 
conflicte de companyies, es va aclarir que les calçades laterals no les faria 
Tabasa, com estava escrit en el concurs del Consorci dels Túnels, sinó que 
les assumiria el Ministeri. Aquesta solució el Ministeri l’adoptà per poder 
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mantenir la continuïtat de la concessió pel tronc central. L’any 1977 vam 
forçar des de l’Ajuntament de Barcelona que es fes realitat, amb Joaquín 
Garrigues Walker de ministre. Vam comptar amb l’ajut de la Federació 
d’Associacions de Veïns i de l’associació de transportistes Transcalit, a l’altre 
cantó. 

Val a dir que quan es fa la concessió el 5 d’abril de 1974 s’exposa que 
«las calzadas centrales de autopista serán explotadas, en régimen de peaje, mi-
entras que las calzadas laterales discurrirán entre el punto kilométrico 5’5 (en-
lace Rubí-San Cugat ) y el punto kilométrico 14’5 (enlace Barcelona Vallés) 
y que libres de peaje, establecerán la unión con la red local de tráfico a través 
de los enlaces previstos que conectarán con los tres túneles del Tibidabo, 
el futuro Centro direccional, la Universidad Autónoma y la autopista libre 
Barcelona–Sabadell–Terrassa. La financiación y construcción de las calzadas 
laterales estarán a cargo de la sociedad concesionaria, según los términos ex-
puestos en el decreto de adjudicación. También pondrán en servicio simul-
táneamente el resto del itinerario».

El cert, però, és que a la base primera s’afirmava: «La funcionalidad 
del itinerario concursado se verá complementada con la construcción por la 
Administración, de las correspondientes calzadas laterales que, libres de peaje, 
discurrirán en paralelo a l’autopista». Aquest fet explica que quan el 1977 l’as-
sociació de les companyies del transport (Transcalit) i les associacions de veïns 
van fer la campanya «El poble ho ha decidit, tercer cinturó gratuït», en la quan 
es va implicar l’Ajuntament de Barcelona, en l’entrevista que es va tenir amb el 
ministre Joaquín Garrigues Walker, a inicis de juny, aquest acordà la immedi-
ata execució de les calçades laterals que no s’havien fet. 

El Ministeri no podia alterar les condicions de la concessionària pels 
interessos econòmics en joc, en especial de les empreses americanes que par-
ticipaven en el seu finançament i que, coses de la vida, havien estat represen-
tades pel bufet de Garrigues Walker abans de ser designat ministre. Va fer les 
calçades laterals i això tot seguit va fer caure els peatges del Papiol i de Santa 
Perpètua, ja que la gent no passava pel tronc central perquè circulava pels la-
terals. El ministre no podia desentendre’s de la clàusula promesa per Gonzalo 
Fernández de la Mora, quan aquest darrer era ministre. De cara a les eleccions 
de 1977, la UCD no podia anunciar l’alliberament del peatge del tram central 
sobre la base de carregar el cost a les concessions de Martorell i Granollers. Per 
a l’èxit del concurs, no podia trencar la continuïtat dels peatges ni dificultar 
els futurs treballs de manteniment dels dos trams de l’autopista construïts 
si es trencava la continuïtat del servei amb els dos trams que ja havien estat 
adjudicats a la mateixa empresa. Però per no entorpir el desenvolupament del 
Vallès, l’àmbit de major dinamisme demogràfic i industrial de l’Estat, calia 
que fossin lliures de peatge els desplaçaments transversals al llarg d’aquell 

corredor i van fer-se les calçades laterals de l’A-7 o B-30, segons havia dit 
l’autor de El Estado de obras, l’obra amb la qual l’any 1976 Fernández de la 
Mora, el ministre del famós «ocaso de les ideologías», raonava com acabar-ho.

No ens podem imaginar com els de Tabasa devien agrair que els allibe-
ressin d’haver de construir les calçades laterals que havien de relligar els tres 
túnels i a les quals s’havien compromès per fer mèrits de cara a aconseguir 
l’adjudicació del concurs. A més, aquestes calçades laterals constituïen la base 
a partir de la qual van demanar els avantatges urbanístics dels quals se’ls havia 
parlat. No obstant això, l’estalvi aconseguit era molt inferior del que els repre-
sentava el sobrecost del «caprici» municipal: els túnels de la Rovira i d’Horta 
que els havien colat amb nocturnitat. 

Aquests fets van provocar que des de La Vanguardia el corresponsal 
especialitzat en els temes d’infraestructures, José María Milagro, que havia fet 
el seu particular miracle de passar de frare dominic a especialista en obra pú-
blica demanés que si no havien de fer les esmentades calçades, se’ls plantegés 
que, o bé revisaven les tarifes del peatge acordat (ja que no havien d’amortitzar 
les esmentades calçades laterals), o bé se’ls escurçava el termini de la concessió. 
Una tesi que també defensava l’altre redactor del diari, Pedret Muntañola. 

La crisi urbana s’accelera: la Vall d’Hebron, el pla de la Ribera  
i el Carmel 

A la Vall d’Hebron, l’Ajuntament havia donat llicències a Construcciones Es-
pañolas confrontant amb el futur passeig de la Vall d’Hebron, sense obligar a 
cedir els terrenys vials de les calçades de la segona ronda a les societats Atlan-
ta SA i Arión SA, de l’esmentada immobiliària, que eren les que s’havien de fer 
càrrec de la urbanització dels seus carrers. En no tenir aprovat el pla parcial, 
ja que el primer havia estat anul·lat pels tribunals, van evitar haver-ho de fer. 
La immobiliària, quan es referia a l’estadi del procés d’aprovació del pla no 
parlava mai de pla «anul·lat», sinó «en suspens», perquè confiava que la nova 
tramitació que havia iniciat la corporació municipal acabaria bé. El primer pla 
alterava el Pla comarcal de 1953 i va ser anul·lat per les impugnacions dels par-
ticulars. Una vegada esmenat, va retornar a la Comissió d’Urbanisme per a la 
seva aprovació, i d’allà va passar al Ministerio de la Vivienda per a l’aprovació 
definitiva, previ dictamen del Consell d’Estat i ulterior aprovació pel Consell 
de Ministres, perquè alterava zones verdes. 

Aquest segon pla, però, va ser jutjat críticament pel Col·legi d’Arquitec-
tes a través de l’Oficina d’Informació Urbanística (OIU). Era l’època que 
Xavier Subias n’era el degà, la qual cosa li ocasionà haver de suportar unes 
pressions incommensurables pel fet de ser alt funcionari municipal i alhora 
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degà del col·legi. Les zones verdes reservades en el primer pla es trobaven en el 
segon ocupades en bona part per a usos privats. Aquest era el cas de l’espai on 
s’havia establert el Club Hispano Francès, que l’empresa havia traslladat allà 
per poder fer l’altra operació crítica per a la ciutat, la del camp de l’Europa. El 
pla no establia amb exactitud l’extensió d’aquestes zones de parc urbà i les feia 
compatibles amb les instal·lacions esportives acabades de construir, que no se 
n’anirien mai i que, per tant, no podrien ser mai terrenys d’ús i domini públic. 
L’edificabilitat tampoc guardava relació amb les reserves de dotacions (el Col-
legi d’Arquitectes suggeria que calia detreure un 20 per cent d’edificabilitat 
per aquest motiu). Una escola privada per a 300 alumnes i dos parvularis no 
satisfeien les necessitats de dotació de les 1.500 famílies que s’hi pretenien 
establir. No hi havia cap reserva per a un local social on es pogués ubicar un 
centre cívic o un espai cultural. La prolongació de la línia del metro de Les-
seps podia ser una solució al coll de botella de l’Arrabassada amb l’avinguda 
de l’Hospital Militar. Cal recordar que en aquella època el carrer d’Esteve 
Terrades encara no s’havia executat.

Quant al pla de la Ribera, el 8 de març de 1974 va tenir lloc en un esta-
bliment de l’avinguda Icària una assemblea de veïns i industrials del Poblenou 
per protestar per la seva aprovació inicial. Hi van assistir uns 120 veïns. El 
motiu era tractar sobre aquest pla tramitat amb el nom oficial de «Plan del 
Sector Marítimo Oriental» i organitzar una acció conjunta enfront de les ex-
propiacions que es preveien. La reunió fou convocada per l’Associació de 
Veïns del Poblenou, juntament amb les associacions de veïns del Taulat i 
de la Barceloneta. Se’n van celebrar dues més amb la finalitat de crear una 
comissió de veïns que fes de pont entre les associacions i els afectats. Les rei-
vindicacions foren: exigir que el pla fos altre cop exposat al públic incorporant 
els canvis efectuats pels tècnics; exigir garanties precises de permanència dels 
veïns al barri i en habitatges de lloguer amb una quota que no ultrapassés el 
10 % del salari de cadascú; i, finalment, que l’Ajuntament tingués en compte 
els criteris dels veïns afectats, segons havien exposat en les impugnacions pre-
sentades i en el projecte guanyador del concurs popular d’idees que s’havia 
celebrat al Casino de L’Aliança al novembre de 1971.

Un tercer front era el barri del Carmel, que reclamava seguretat per als 
seus habitatges. Al febrer de 1973 un nombrós grup de veïns afectats per les 
obres del túnel de la Rovira enviaren a l’Ajuntament de Barcelona i a la dele-
gació del Ministerio de la Vivienda una instància en la qual incloïen fotocòpia 
de la carta que havien dirigit a Tabasa, on sol·licitaven a l’alcalde i al delegat de 
la Vivienda que obliguessin l’empresa a aturar les obres del túnel fins que, per 
part dels tècnics de l’Ajuntament i del Ministerio de la Vivienda, s’haguessin 
efectuat les oportunes inspeccions i s’exigís a l’empresa concessionària uns 
alts nivells de seguretat per als habitatges emplaçats sobre el túnel. En segon 

lloc, exigien, per a cadascun dels afectats, el compromís de reparació de les 
esquerdes i altres danys causats als habitatges. 

A l’escrit manifestaven que, a causa de les barrinades desmesurades, 
els habitatges presentaven cada dia un nombre més alt d’esquerdes. Els veïns 
tenien dret a conservar casa seva en la situació que la tenien, sense que se’ls 
esquerdessin per manca de precaucions i un excessiu nombre de barrinades. 
Dues famílies, en un termini de 24 hores, havien hagut d’abandonar les seves 
cases per trobar-se completament clivellades. 

El 14 de març de 1973 les obres de sota del turó de la Rovira, a la sor-
tida de la boca sud, provocaren un nombre important de despreniments que 
obligaren a desallotjar diversos habitatges del carrer de Tenerife. Els prome-
teren pisos nous, segurament al polígon Canyelles, però els van allotjar pro-
visionalment en pensions de la part baixa de la rambla de Santa Mònica que, 
a més d’estar lluny del seu lloc de residència, no presentaven les condicions 
adequades. L’alcalde, com a alcalde però també com a interessat per la salut 
de Tabasa, va anar a visitar la zona i es va quedar sorprès del mal estat de la 
urbanització del carrer de Tenerife. Actuava com un torrent del Guinardó i 
era probablement la causa dels esfondraments. L’alcalde fou taxatiu: «Que es 
doni l’ajuda que demanen». 

A la boca nord també es van produir greus problemes, com va reco-
nèixer el portaveu de la concessionària de Tabasa que construïa el túnel, 
Huarte i Fomento de Obras y Construcciones. El gener de 1973 dos habi-
tatges unifamiliars s’havien esquerdat sense arribar a l’extrem d’haver-los de 
demolir. Per precaució, la concessionària va cercar dos habitatges al barri i 
els traslladà amb el compromís de retornar-los als seus habitatges, un cop els 
reparessin en acabar les obres. Al març el problema es reproduí en unes altres 
quatre cases de la boca nord, afectant una trentena de famílies. L’explicació 
del problema era la intensitat de les barrinades que havien d’aplicar per obrir-
se pas a través d’aquell tipus de roca. Davant de la magnitud del problema 
i l’exasperació general, se’ls va suggerir que es busquessin un pis al barri i 
que se’ls pagaria el lloguer mentre duressin les obres del túnel i que, un cop 
acabat, se’ls arreglarien els habitatges: «No queremos que los vecinos sufran 
las consecuencias».

Però el problema que incendià el veïnat va ser que el pas de la via afectés 
una franja de 100 metres d’ample, en un àmbit on hi havia moltes cases cons-
truïdes recentment, fet que obligà a un èxode massiu que l’Ajuntament portà 
a terme amb una gran tensió amb el veïnat. La majoria van anar a parar a 
Canyelles. En algun moment del desallotjament arribaren a aparèixer pistoles 
i es demoliren per error cases que encara no havien estat expropiades, en les 
quals a mig matí no s’havien trobat els estadants perquè eren a treballar. En 
tornar a casa, es trobaven que els havia desaparegut el sostre i tot l’aixovar. 
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Una d’aquestes empreses de demolicions es va convertir en el terror del barri, 
i no precisament pel Samsó demolint columnes que es representava en el logo 
del seus cartells. La concessionària Tabasa ja podia anar explicant que no era 
la responsable de les expropiacions i que qui ho feia era l’Ajuntament; el càrrec 
queia sobre l’empresa, fet que li provocà un alt desgast, en una obra per a la 
qual no tenia cap interès. Els veïns plantejaren que aquella amplada no calia 
per una via urbana i que només acceptarien que s’obrís per al transport públic. 
La imposició del túnel per connectar la nova actuació urbanística privada de 
la Vall d’Hebron amb l’Eixample, a través del passeig de Sant Joan, va com-
portar la crisi que començà a posar en qüestió la concessionària dels túnels, 
just on se’ls havia obligat a posar-s’hi per a res. S’havien presentat per foradar 
Collserola, per facilitar el canvi d’escala que necessitava la ciutat metropolita-
na, mai per fer de talp dins de la ciutat.



Les turbulències internacionals ens afecten de ple
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Per qui repiquen les campanes? 

Per comprendre el moment en què ens trobàvem cal que dediquem unes ratlles 
a explicar la situació exterior, que ho condicionava tot i en gran mesura influïa 
en les decisions que es podien adoptar, en l’atmosfera que la nostra societat 
respirava i com afectava en el seu estat d’ànim. Recordar el que passava a 
l’àmbit internacional en aquells anys és important perquè no tots els moments 
són iguals i perquè la capacitat de canvi ve supeditada per les situacions del 
context, encara que no ens n’adonem. 

Els petrodòlars van deixar tots els països del Mediterrani en bancarrota. 
Pagar el preu del cru en fase de pèrdua de valor de les monedes va representar 
una inflació galopant que els salaris no van poder seguir, de la qual cosa es va 
derivar un catacrac social arreu i una manca total d’inversió pública, sobretot 
en el camp social. D’altra banda, l’amenaça del comunisme o les dictadures 
populistes representava per als americans la possibilitat de perdre el control 
del Mediterrani, que els era clau tant en relació amb el conflicte israelià com 
amb la necessitat d’una intervenció al Golf Pèrsic pel tema del cru. La qüestió 
de l’OTAN (Grècia i Portugal) i la por de perdre les bases a Itàlia i a Espanya, 
els va fer maniobrar a tota la zona, també a la incipient Comunitat Europea. 

Potser pot costar de creure, però els condicionats internacionals van 
tenir una influència en les coses que van passar a Barcelona més gran del que 
ens podem imaginar. Sense aquest context internacional, el nou Pla general 
metropolità no hauria anat endavant. Hauria de ser un avís de futur quan els 
canvis que es persegueixen pretenen un grau de radicalitat com aquell.

La crisi del petroli dels setanta

La primera paradoxa d’aquella crisi del petroli va ser que no s’assemblava gens 
a cap de les anteriors. Mentre als anys seixanta el Japó i molts països d’Europa 
milloraven, els Estats Units s’ofegaven. Els americans tenien al seu favor els 
avantatges que els oferia la coexistència pacífica, l’evolució que havien pres 
Europa i el Japó, i la consolidació dels nous pols de concurrència, el Brasil i 
l’Iran del Xa. L’empenta americana provenia del paper que jugava el dòlar en 
tot aquell procés com a únic referent en els intercanvis internacionals. D’aquí 
el somni de Jacques Rueff i del general De Gaulle d’imposar el patró or per 
suprimir la preeminència del dòlar. El declivi relatiu dels Estats Units s’expli-
cava per la baixa taxa de benefici de les seves empreses a l’interior, raó de la 
seva necessitat d’exportar la inflació (vendre fora a preus cars perquè els països 

estrangers els paguessin la factura interna) per obtenir a l’exterior beneficis 
compensatoris. Amèrica es trobava davant d’un greu dilema: necessitava un 
dòlar feble des del punt de vista comercial, però, per a les seves inversions a 
l’exterior, l’interessava un dòlar fort i apreciat. 

Els Estats Units havien esdevingut una potència essencialment finance-
ra. Els capitals s’adreçaven a Amèrica, que després tenia la capacitat de donar 
als països àrabs els préstecs que necessitaven a mitjà termini. Els països àrabs 
es beneficiaven dels béns del seu subsol, com ho havien fet amb anterioritat els 
britànics amb el carbó. 

Es deia que el petroli era un producte essencial per a la supervivència 
de la humanitat, encara que en aquell moment per a quatre cinquenes parts 
de la població del globus ho seguien essent el blat i l’arròs. El problema fona-
mental era la necessitat d’una nova divisió internacional del treball. Més que 
una diferent relació amb els països que produïen petroli, es demanava un nou 
repartiment de la riquesa entre els països rics i els països pobres i la constitució 
d’un nou ordre monetari internacional, que fos la nova base dels intercanvis. 
Però per baixar els preus dels productes industrials i revaluar els productes 
agraris i els recursos naturals calia un canvi de paradigma, que no es va donar.

Els productors de petroli volen ser tractats com a potències financeres 

El preu del petroli depèn, com tot, de la meteorologia; és a dir, la seva factura 
depèn en bona part dels capricis del cel. Alguns graus de menys en la tempe-
ratura mitjana es tradueixen en un augment del consum de desenes de milions 
de tones a l’escala de tot el continent europeu. Si això succeeix, els països 
productors de petroli aconsegueixen un magnífic pretext per augmentar els 
preus del barril de Brent. Que és el que va passar. 

Dos hiverns excepcionalment bons, els de 1972 i 1973, feren que no es 
plantegés el problema de la factura del petroli, malgrat que l’Organització de 
Països Exportadors de Petroli (OPEP) havia triplicat els preus del cru. Però per 
al 1974 tothom pronosticà una mala estació. La necessitat de lluitar contra el 
fred durant els mesos de setembre i octubre de 1974 va canviar el panorama. 
Si el temps seguia així, el consum de petroli per a la calefacció seria extraor-
dinàriament més alt que l’any anterior, i això malgrat les restriccions que els 
governs imposaren a les importacions per limitar-ne el consum. Ningú pot 
obligar els ciutadans d’un país que, si gela, tremolin de fred. Durant el 1975 el 
govern francès es va veure obligat a prendre el compromís de limitar a 51.000 
milions de francs el consum de petroli per reconduir la factura al que podia 
assumir l’economia francesa, i aquest topall va esdevenir difícil de complir. 

Els membres de l’OPEP van ser favorables a continuar la política de 
puja de preus que s’havia inicial l’any 1973. L’Aràbia Saudita, que era el 
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productor número u del món, vessava de dòlars. Abans s’havia pronunciat 
a favor d’abaixar els preus. En canvi, per aquelles dates, el 1973 i després de 
la guerra àrabo-israeliana, el país va convertir el petroli en una arma de la 
Guerra Santa. En l’entorn del rei Faisal la baixada de preus es va supeditar a 
l’evacuació de tots els territoris àrabs ocupats per Israel (Cisjordània, alts del 
Golan i el Sinaí), inclosa la ciutat de Jerusalem. En canvi, Algèria i la resta de 
països compromesos en un accelerat procés d’industrialització, no sols no eren 
favorables a l’augment del preu sinó que es mostraven hostils a la reducció del 
consum dels països industrials.

Per altra banda, per a un tercer grup de productors que no pertanyien al 
món àrab, com era el cas de l’Iran, Nigèria, Indonèsia i Veneçuela (si repasseu 
la situació actual, preneu nota de com de malament ha evolucionat la situació 
geopolítica fins avui i pregunteu-vos qui ha fet malament els deures!), el centre 
de les seves preocupacions no era el conflicte amb Israel sinó la inflació. Des 
de feia dos o tres anys el preu dels cereals i dels equips industrials importats 
dels Estats Units i Europa havien augmentat en proporcions astronòmiques, i 
per això, es van dir que calia fer el mateix amb el preu del petroli, i que quan 
aquells productes comencessin a abaixar els preus ells ja ho farien amb els del 
petroli. Pensaven que els Estats Units, i Europa primer, havien de solucionar 
el seu problema d’inflació i després ordenar les seves monedes i aleshores tot 
s’arreglaria.

Els països àrabs volien ser tractats com a potències monetàries. La seva 
idea era que els països occidentals eren els que s’havien d’adaptar als canvis 
que s’havien produït en les relacions de força que es donaven en el tauler finan-
cer i eren els que havien d’aprendre a tractar-los d’igual a igual. La guerra del 
petroli es conjugà com una guerra monetària. Com que els països productors 
disposaven d’un marge de milers de milions de dòlars de reserves, dubtaven 
sobre fins a quin punt i com reciclar-los, bé adquirint empreses industrials 
dels països occidentals, bé prestant-los als països consumidors de petroli per 
fer front al dèficit de les seves factures de petroli. La situació havia canviat i 
volien col·locar els seus diners on creien que més els convenia des del punt de 
vista de la rendibilitat i de la seguretat.

Quasi tots els establiments financers occidentals més ben preparats 
per invertir els dòlars dels països productors de petroli es trobaven en situ-
ació vulnerable. David Rockefeller havia reconegut que el balanç del Chase 
Manhattan Bank estava maquillat i cal recordar que el seu germà Nelson 
acabava de ser designat vicepresident dels Estats Units. El mateix succeïa 
amb el financer italià Sindona. També se sap que diversos bancs francesos 
s’hi estaven deixant les plomes. La majoria dels bancs, independentment de 
la seva nacionalitat, tenien pèrdues. L’especulació sobre les divises que havia 
generat en altres moments grans beneficis, en aquells moments ocasionava 

fortes pèrdues. Els crèdits a llarg termini i a baix interès ja no remuneraven, 
havien esdevingut enormement costosos pels prestataris. Pels bancs s’havia 
acabat la belle époque.

La crisi monetària, endèmica des de feia anys per culpa de la inflació, 
va arribar al seu paroxisme amb les puges del 400 % del preu del petroli. 
En els grans països consumidors la situació succionava desenes de milers de 
milions de dòlars, dels quals una gran part es trobaven immobilitzats en els 
comptes dels emirats del Golf Pèrsic. Un altra part es trobava consagrada a 
la compra d’immobles en les zones de més valor especulatiu, o en les zones 
turístiques de Califòrnia, en comptes de confiar-los als banquers occidentals, 
ja que no els oferien seguretat. En una situació de bancs en mala posició, s’ex-
plica que si aquell gran volum de diner dels països productors de petroli no 
retornava al circuit del crèdit per manca de confiança dels seus depositaris, 
tot el sistema financer del món industrial començaria a constipar-se. Només 
calia recordar que l’any 1931 fou la caiguda de la banca vienesa Creditanstalt 
la que va fer visible l’esclat de la crisi a Europa.

Un programa buldòzer: obligar els productors de petroli que abaixin  
els preus

Henry Kissinger, en el seu darrer discurs a Chicago, l’any 1974, va cridar a la 
mobilització dels Estats Units i de tots els països consumidors de petroli. Per 
fer front a la crisi energètica, el secretari del Departament d’Estat va llançar 
un «programa buldòzer» que era difícil d’implementar, ja que calia posar en 
joc un gran volum de mitjans tècnics i financers. El seu objectiu era obligar els 
països productors de petroli que abaixessin com fos el preu del cru. El progra-
ma preveia reduir la demanda d’energia a través de mesures contra el consum 
i, si calgués, a través del racionament. L’any 1975 les importacions de petroli 
havien de disminuir un 10 % i calia passar a un desenvolupament intensiu en 
altres recursos: el gas, el carbó i l’energia nuclear (encara no parlàvem de les 
energies renovables per l’estadi incipient en què es trobaven). Calia construir 
un dispositiu de cooperació per al cas d’embargament (l’anterior, del 1973, 
s’aixecà al març de 1974) i mesures de solidaritat financera amb els països 
consumidors i amb els del tercer món. La insolvència del tercer món colpejava 
els bancs occidentals i americans.

El programa incloïa la creació d’una Agència Internacional de l’Energia 
(IEA), amb seu a París, formada pels dotze països fundadors: Estats Units, 
Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg, Irlanda, 
Canadà, Japó, Gran Bretanya i Dinamarca, a la qual s’unirien Espanya i Tur-
quia, així com països de clara independència diplomàtica, com era el cas de 
Suïssa, Àustria i la Suècia socialdemòcrata d’Olof Palme.
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Si es volia mobilitzar tots els recursos occidentals per fer front al desafi-
ament dels països exportadors de petroli, era perquè l’augment del 400 % del 
preu (el 1973, el preu havia passat dels 3 dòlars el barril a 12 dòlars) penalit-
zava greument els interessos dels Estats Units. Les importacions petrolíferes 
dels Estats Units el 1974 havien pujat a 28.000 milions de dòlars, fet que es 
trobava en l’origen del dèficit que presentava la seva balança comercial i la 
balança per compte corrent, una de les causes de la seva recessió. 

Els representants dels països productors de petroli no van quedar tran-
quils amb les carantoines amb què havien estat rebuts en una trobada a Wash-
ington a finals de l’any 1974. No comprengueren les paraules de Kissinger ni 
llegiren l’abast del discurs del president Ford. El president d’Algèria, a través 
d’un notable discurs de resposta al president americà, li recordà que la inflació 
havia precedit a la crisi de l’energia, fet que era exacte. Va subratllar que el 
conflicte aïllava cada cop més el món ric del món en vies de desenvolupament. 
El xa de l’Iran va dir que no veia inconvenient a discutir d’igual a igual amb 
el president Ford la baixada del preu del petroli, en el benentès que això havia 
de comportar la baixada de tots els productes que els Estats Units i la resta de 
països occidentals venien a l’Iran i al tercer món. 

Fins on serien capaços d’arribar els seus desafiaments? En aquella tro-
bada la cara de Kissinger va canviar quan va recordar la falta de voluntat 
d’alguns països àrabs per arribar a acords, malgrat les concessions que havia 
aconseguit en contrapartida arrencar dels israelites, especialment el retorn de 
la península del Sinaí a Egipte. 

Les inquietuds de Kissinger. El test de l’Aliança Atlàntica i el conflicte  
del Pròxim Orient

Mai amb anterioritat deu caps d’Estat i de govern havien passat per París, 
com succeí a finals de desembre de 1974 després d’un torn de negociacions 
amb els països de l’OPEP. En el fons del debat es trobava el tema de quina 
Europa volíem i ens calia. Una Europa europeista o una comunitat atlànti-
ca sota l’estricta dependència dels americans? Després del comunicat de la 
Martinica, ningú posava en dubte que l’Europa «europea» havia mort. Els 
britànics no amagaven la seva satisfacció i al següent número del setmanari 
The Economist en donaven la conclusió: «una Europa en la qual els atlantistes 
han guanyat no és una Europa que ha claudicat sinó una Europa que ha 
arribat a la seva condició adulta». En l’espai d’un mes, Helmut Schmidt i 
Valéry Giscard d’Estaing es van trobar amb el president d’Amèrica i el seu 
secretari d’Estat. L’objecte, tractar d’economia. Calia rellançar la demanda 
interior d’Amèrica i d’Europa, ja que si no, explotaria la recessió mundial, 
i calia associar els productors del petroli als mecanismes de reciclatge dels 

petrodòlars en inversions per al desenvolupament que no els afectessin les 
empreses estratègiques.

Kissinger només tenia una obsessió. Entre els dos grans, un únic pro-
blema amenaçava la distensió: el tema del Pròxim Orient. Després de la vota-
ció de l’ONU sobre els palestins era difícil evitar una nova guerra. Per això, 
interessava que Occident no fos vulnerable.

Un comentarista alemany va dir: tots els mecanismes proposats per 
Kissinger, Agència Internacional de l’Energia, conferència de consumidors 
i fons de reciclatge, persegueixen assegurar la unificació de la posició dels 
països occidentals en previsió d’una nova conflagració al Pròxim Orient i de 
cara a l’embargament petrolier. Més que obtenir resultats econòmics imme-
diats, el que preocupava el secretari general de l’OTAN eren els onze milions 
d’aturats que hi hauria als països de l’Aliança Atlàntica, quatre dels quals a 
Europa. El 1981, i pel conjunt dels països membres, el dèficit exterior pujava 
a 300.000 milions de dòlars. Conclusió: davant del volum inassolible del 
dèficit global, calia fer-hi front. El secretari d’Estat americà va llançar una 
advertència: el vertader test de l’Aliança Atlàntica serà el conflicte que tenim 
damunt al Pròxim Orient.

Els petrodòlars entren en escena. La capacitat de colpejar financerament: 
Occident tremola

 En aquells anys si algú tenia el control sobre 50.000 milions de dòlars dispo-
sava d’una capacitat de dissuasió equivalent a cinquanta divisions soviètiques.

Amb l’embargament i la puja de preus, gràcies als petrodòlars, els països 
productors del petroli van passar a exercir una pressió enorme sobre el món 
occidental. Per prevenir aquell perill, els països occidentals començaren a tan-
car files. Mentre a l’inici de 1974 els països de l’OPEP només tenien a la seva 
disposició uns capitals sense rellevància, com a màxim una quinzena de milers 
de milions de dòlars, fet que no els conferia una capacitat d’influir en els grans 
mercats financers, en només sis mesos van ser capaços d’aconseguir els 
50.000 milions de dòlars esmentats. Des que la seva capacitat econòmica s’apro-
ximava a les reserves d’or dels Estats Units, la capacitat de colpejar monetà-
riament el món havia esdevingut real. Un any més tard i la seva capacitat 
s’hauria doblat. L’any 1980 arribaria als 700.000 milions de dòlars. A partir 
d’aleshores el seu pes hauria ultrapassat les disponibilitats monetàries de les 
multinacionals, a les quals s’acusava d’imposar les seves lleis per damunt dels 
Estats en el tauler internacional.

El primer cop d’efecte el va donar l’Aràbia Saudita, que al mes d’agost 
de 1973 i sense grans escarafalls va repatriar l’or que estava emmagatzemat 
en el tresor dels Estats Units. Això va generar una gran inquietud en medis 
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bancaris. A inicis de desembre, l’actuació dels Estats productors de petroli 
sobre el mercat financer va tocar sostre amb la decisió de Kuwait de no ac-
ceptar que les companyies petrolíferes paguessin en lliures esterlines. L’11 de 
desembre l’Aràbia Saudita prenia la mateixa decisió. Amb el pànic desfermat 
a la City de Londres, el Banc d’Anglaterra va haver d’intervenir per sostenir la 
lliura. Durant dos dies gastà 500 milions de dòlars. Al carrer la lliura continuà 
esfondrant-se i arribà al seu nivell més baix. La seva cotització oficial assolí 
un valor un 22 % inferior del que havia mantingut de forma constant des de 
1971. El dòlar també va rebre, fet que és lògic si tenim en compte que la lliura 
constitueix la seva primera línia de defensa.

Els nous rics de l’Orient Mitjà adoptaren les seves decisions financeres de 
manera totalment independent, seguint com a únic criteri el que era més con-
venient als seus interessos. Davant la inflació que devaluava les seves monedes, 
inclòs el dòlar, podria arribar el dia en què els productors de petroli demanessin 
que se’ls pagués exclusivament en or. Als responsables del món occidental el que 
més els preocupava era que les decisions dels que detenien els petrodòlars no 
estaven motivades per raons econòmiques i financeres sinó polítiques. 

És normal que els països productors de petroli pretenguessin preservar 
els enormes volums de capital que detenien. O evitar carregar-se de lliures 
devaluades o de bons del tresor americà bloquejats. La seva preferència girà 
cap a les inversions en empreses industrials sòlides i rendibles, com el grup 
alemany Mercedes Benz, fet que suscità una gran inquietud a Europa. S’havia 
de controlar el tsunami de petrodòlars que envaïa les privilegiades bases finan-
ceres de les grans potències. El fons de reciclatge de 25.000 milions de dòlars 
que proposava Henry Kissinger no tenia una altra finalitat que aconseguir 
un matalàs per protegir-se. En el fons, la decisió pretenia autoritzar que les 
banques centrals revaluessin les seves reserves en or als preus del mercat lliure, 
a un valor de 185 dòlars l’unça, mentre que feia poc estava a 42 dòlars. Això 
mobilitzaria un fons important, que serviria per finançar els greus dèficits 
ocasionats pel preu del cru en països com França, Espanya, Portugal i Itàlia, 
propiciant la seva desestabilització política. 

Des de l’inici de la crisi energètica, a conseqüència de la guerra del Yom 
Kippūr de la tardor de 1973, els dirigents dels països consumidors de petroli 
es trobaven afectats per l’alça del petroli que aleshores arribà, com hem dit, al 
400 %, amb els corresponents efectes inflacionistes sobre les seves economi-
es; i s’adonaren que existia un altre problema encara pitjor: l’acumulació de 
desenes de milers de milions de dòlars en els països menys poblats del Golf 
Pèrsic, que no els podien utilitzar sobre ells mateixos, i que els col·locava en 
una posició de potència de dissuasió financera perquè podien posar en escac 
el país més ric del món, els Estats Units.

El desafiament afectà l’imperialisme americà. Els economistes conside-
ren que quan els capitalistes pensen que és més rendible invertir a l’estranger 
que en el seu propi país, això és la prova que ha acabat per instaurar-se una 
lògica imperialista, que a mitjan termini és enormement nociva. Això no té res 
a veure amb l’expansionisme i la conquesta de mercats exteriors. Passa quan 
els mercats s’organitzen com a bastions neocolonials. 

Els Estats Units havien augmentat gradualment i de manera desmesurada 
les inversions en els països en els quals la mà d’obra i les matèries primeres es tro-
baven a bon preu. Estimaven que la força de treball als Estats Units havia perdut 
productivitat i consideraven que, sense respectar les regles de joc, els treballadors 
reclamaven uns salaris desorbitats. Fou aquella situació la que va portar-los a la 
gegantina expansió internacional. Estem davant el moment d’aparició de les 
societats transnacionals i de la producció en massa, per la nova dimensió dels 
mercats, en volums mai imaginats amb anterioritat. 

Des de l’augment dels preus, els americans importaven més de 20.000 
milions de dòlars de petroli. La posterior nacionalització de les companyies 
que operaven al Golf Pèrsic impedí als Estats Units repatriar aquests beneficis. 
L’any 1975 els països de l’OPEP disposaren de 65.000 milions de dòlars, que 
era una xifra esgarrifosa que els permetia comprar on volguessin qualsevol 
cosa, empresa o banc. Aquella transferència de poder monetari fou un feno-
men que Cristian Goux va comparar amb la degradació de l’Imperi britànic. 
A Occident, la irrupció del món àrab preocupà i originà una sacsejada tan 
gran com la que generà en el seu moment el naixement del món comunista.

Com va ser que els americans es deixessin batre per una falta tan gran 
de visió de futur? Els països industrials contribuïren al que els reformistes del 
tercer món anomenaren «la deterioració dels termes de bescanvi» i els revolu-
cionaris «el pillatge sobre els països pobres»: comprar-los les matèries primeres 
a preus irrisoris i vendre’ls després els productes manufacturats a preus desor-
bitats, mentre els fills de les burgesies dels països explotats anaven a Harvard 
a estudiar els principis de l’explotació i les regles del mercat. Els homes de 
negoci de Teheran o de Riad aprengueren a fer càlculs senzills com aquests a 
partir dels seus mestres americans: que el preu del petroli a moneda constant 
era sensiblement igual al de 1960. Per tant, al llarg de quinze anys els països 
consumidors havíem pagat als països productors menys que res. I, en contra-
partida, durant aquell mateix període, el tercer món havia hagut de patir una 
puja de preus impressionant: les mateixes puges que nosaltres mateixos tro-
bàvem ara intolerables quan s’aplicaven al petroli que estàvem obligats a com-
prar. Algèria, Irak i Iran eren els més oberts al diàleg en aquell moment 
perquè amb aquests ingressos —ens deien— perseguien finançar el desenvo-
lupament dels seus pobles. 
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Un economista sense cap mena de rubor va declarar que, als Estats 
Units, fora de la guerra, no se’ls obria cap altre camí que transformar l’Aràbia 
Saudita en el 52è estat americà, el primer islàmic. Altres, alarmats per la greu 
situació, no imaginaven cap altra solució per al país més afectat per la puja 
dels preus de l’energia que no fos ocupar els emirats del Golf Pèrsic. Tot això 
escrit molt abans de la guerra de l’Irak, de l’Afganistan i de Síria, amb les 
catastròfiques conseqüències de generació de refugiats, i de la difusió salvatge 
del fracking als Estats Units.

De qualsevol manera, l’imperialisme americà, en el sentit que els eco-
nomistes han donat a aquest terme, no va poder sortir d’aquest enfrontament 
més que ferit. Fou el començament de la fi de la pau americana que Buck-
minster Fuller, el genial enginyer i arquitecte, ens havia exposat aquí a Bar-
celona l’any 1963 quan vingué a un congrés d’estudiants d’arquitectura que 
es va celebrar a la nostra ciutat (ep!, arribà a la nostra ciutat havent-li perdut 
la companyia aèria la maleta). Bucky Fuller ens avançà que no seria estrany 
que el problema del petroli representés la fi de l’expansió econòmica i potser 
de la mateixa societat de consum. Sigui el que sigui, mai més res seria com 
abans. Ens calia, i encara ens cal, un nou model de societat. El món canviava, 
i canvia, més ràpid que la nostra capacitat de transformar-lo.

Per al conjunt dels països de la OCDE, Estats Units, Canadà, Japó, 
Austràlia i els 14 països de l’Europa occidental, el creixement de la producció, 
del producte interior brut, fou nul l’any 1974. En concret, els Estats Units van 
veure reduïda un 40 % la seva producció industrial aquell 1974: una recessió; 
i pel 1975 preveien un nou estancament.

La crisi del comunisme soviètic

Els únics fets que en aquell moment donaven una lleugera treva eren els pro-
blemes que la successió de Brejnev presentava. Malgrat la seva relativa jo-
ventut, en relació amb la gerontocràcia a la qual el règim soviètic ens tenia 
acostumats —només tenia seixanta vuit anys— tots els indicis, mai clars, 
eren que el dirigent soviètic tenia greus problemes de salut, cosa que disparà 
les sospites d’una progressiva pèrdua de pes polític. 

El 7 de novembre de 1974, després de la desfilada militar que va tenir 
lloc en commemoració de l’aniversari de la Revolució d’Octubre, s’anul·là la 
manifestació popular de la plaça Roja, oficialment per causa del mal temps, 
unes raons ben estranyes i sense antecedents en la història de l’URSS. Mai ha 
estat un país en el qual fa bon temps a la tardor... Dos dies més tard, se’n mo-
dificà el protocol. Uns fets que ja s’havien evidenciat a Polònia al juliol, quan 
no va poder passar revista a la guàrdia que li tributava honors a l’aeroport. Portada de La Vanguardia del 28 de maig de 1975
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Durant el mes d’octubre cancel·là l’assistència al banquet que li havia ofert el 
canceller Helmut Schmidt arran de la seva visita a Moscou.

Des de la revista Komunist, òrgan teòric del Partit Comunista, al diari 
Pravda, s’insistia en la importància d’una direcció col·legiada. Les situaci-
ons de desequilibri són perilloses, ja que no permeten deduir com s’actuarà 
en cada moment i solen ser precursores de canvis. Malgrat els seus 68 anys, 
mantenir-lo el 7 de novembre tres hores sota la pluja constituïa per a ell una 
perillosa prova física. Uns fets que presagiaven la perestroika i la glasnost de 
Mikhaïl Gorbatxov.

La crisi del sud d’Europa

L’any 1975 Espanya era un risc per al món. Com ha exposat el periodista 
Enric Juliana en diferents ocasions, la instauració d’una república popular 
a Portugal, l’eurocomunisme a Itàlia i un hipotètic contagi de la inflamació 
democràtica grega a Turquia, un país fonamental en la contenció de l’URSS, 
feia preveure un estrepitós esfondrament de l’ordre autoritari espanyol. Els 
que ho vam viure en primera línia a Portugal, perquè treballàvem en el pla 
de la regió de Lisboa, ens vam adonar que totes aquestes situacions influïen 
en les sortides polítiques admeses, que es trobaven condicionades totalment 
per les pressions exteriors. 

La desestabilització dels països de la conca mediterrània havia estat 
enorme, i aquest fet obria la possibilitat de l’accés al poder dels respectius 
partits comunistes. Pel significat que prendria, el més preocupant de tots era el 
cas d’Itàlia. La situació s’havia agreujat amb la caiguda del règim dels coronels 
grecs, que obligà els americans a retirar els seus efectius de les bases gregues, 
quasi 10.000 homes, i traslladar-los a les bases de l’OTAN a Itàlia.

Després sobrevingueren la Revolució dels Clavells del 25 d’abril a Por-
tugal; la manca de perspectives clares sobre quina seria la sortida política que 
es donaria a Espanya després de la mort del general Franco, especialment a 
causa de l’assassinat de l’almirall Carrero Blanco el 20 de desembre de 1973; i 
finalment, davant la greu crisi econòmica que patia Itàlia, l’oferta de compro-
mís històric d’Aldo Moro a Enrico Berlinguer. Tres situacions que marcaven 
el neguit internacional d’Occident i de manera especial dels Estats Units de 
Henry Kissinger. 

Portugal

Durant el contracop de la nit del 27 al 28 de setembre de 1974 semblava 
que el règim sorgit de la Revolució dos Clavos (dels Clavells) del 25 d’abril 

podia caure. Mai va quedar clar el paper que van jugar en aquest contracop 
el general Spínola i els propis americans. L’intent de la dreta d’organitzar-se 
a través de la improvisació d’una desena de formacions polítiques, com ara el 
Partit del Progrés, el Centre Democràtic i Social, el Partit Liberal, l’Aliança 
dels Portuguesos i el Front Democràtic Unit, s’endarreria. La situació arribà 
a ser molt crítica. La manca d’abastament de peces de recanvi per part de les 
empreses estrangeres, com en el cas de Boeing per als avions de la companyia 
aèria portuguesa TAP, o de l’anglesa British Leyland per als dels autobusos de 
dos pisos de Lisboa, fou molt greu. Jo mateix la vaig patir una nit en un vol 
des de Barajas a Lisboa, on l’avió va capotar i vam haver de sortir l’endemà 
amb Iberia. En arribar a Lisboa i explicar l’ocorregut al secretari de Trans-
ports, Ferreira Lima, em va desaconsellar que tornés a prendre la companyia 
portuguesa, ja que s’havia fet realitat el seu acrònim (TAP, Take Another 
Plane), com sorneguerament se li deia. 

La dimissió del general Spínola va donar pas a l’accés a la presidència de 
l’Estat del general Costa Gomes, l’antic cap de l’Estat Major, i a la formació 
del segon govern del general Vasco Gonçalves. L’estructura militar es va refor-
çar amb la creació del COPCON, el comandament operatiu del continent. 
L’esquerra va quedar amb les mans lliures però també es va quedar amb tots 
els problemes. 

Després de 48 anys d’Estado Novo de Salazar i Caetano, la sortida es 
feia a través del Moviment de les Forces Armades, el MFA, que un 25 d’abril, 
amb serenitat, tranquil·litat i sense pràcticament cap cop de fusell, va fer caure 
el règim al cant de Grândola, Vila Morena. El problema més crític del país 
era la fugida que s’havia produït de més d’un milió de nois a l’estranger, la 
majoria a França, per no haver de fer el dur servei militar, fet que, en un país 
de 10 milions d’habitants, l’havia deixat romput. L’estructura familiar sense 
reproducció i moltes terres sense conrear i amb una guerra colonial a Angola 
amb el MPLA i a Moçambic amb el FRELIMO, la qual cosa representava una 
sangonera per a un país tan petit amb un territori tan inabastable per contro-
lar. Vaig sofrir en pròpia carn la devaluació de l’escut, ja que en dos anys va 
passar de valer 2,4 pessetes a només 1,2. Havia perdut el 100 % del valor del 
meu contracte. Imagineu-vos el deute de l’Estat només com a conseqüència 
d’aquesta pèrdua de valor de la moneda i en paral·lel l’augment que havia 
sofert per l’altre cantó el preu dels carburants. 

Tothom tenia clares les immenses dificultats a les quals hauria de fer 
front el nou govern, si a conseqüència de la desocupació i de les limitacions 
dels països europeus a la immigració, es produïa un retorn massiu dels que 
havien abandonat el país, agreujat per l’acabament de la guerra colonial. La 
situació esdevindria crítica amb el retorn a la metròpoli dels residents de les 
antigues colònies, com així va succeir al cap de poc temps.
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D’altra banda, com arreu, l’espiral inflacionista preus-salaris, reforçada 
per la factura del petroli, amenaçava greument la situació econòmica. Les 
campanyes d’intoxicació que volien fer creure que el país es trobava al marge 
de la crisi indignaven perquè acabaven sempre fent referència, com qui no deia 
res, a la situació de Xile. L’eslògan «O povo unido jamais será vencido» s’havia 
convertit per a molts en un fado ple de saudade.

Itàlia

Els alemanys estaven molt preocupats per la situació d’Itàlia. El setmanari 
Der Spiegel la resumia en una portada amb una caricatura de tres voltors 
carronyers que se la cruspien i que tenien els noms de «vagues», «terror» i 
«desordre». Itàlia estava greument malalta. Aquesta era l’apreciació dels mit-
jans polítics i financers d’Europa. Apressada pels americans, Alemanya hagué 
de fer, l’any 1974, un préstec de 2.000 milions de dòlars a Itàlia. L’interès, a 
desgrat de la situació inflacionista del moment, fou especialment baix, del 
8 %, pel fet de tractar-se d’un préstec entre governs. La seva garantia: les 515 
tones d’or que des de les reserves d’Itàlia a Fort Knox es traslladaren a les 
d’Alemanya. Tothom volia que Itàlia acabés amb les vagues que paralitzaven 
el país, augmentés la demanda interior per pal·liar la desocupació i detragués 
força al moviment sindical.

Tothom es va prendre amb seriositat l’avís del senador americà Jacob 
Javits quan va dir: «d’ara endavant cal que tots siguem més seriosos amb la si-
tuació d’Itàlia». Ningú va negar que s’exerciren pressions internacionals sobre 
Itàlia per imposar-li una política conservadora i no només en el pla econòmic. 
Mentre Alemanya exigia reorganització i ordre, la paradoxa era que la neteja 
l’havia de fer la mateixa Democràcia Cristiana, que havia estat, precisament, 
la responsable de la desfeta de l’Estat.

El préstec en dòlars es va interpretar com la manera de barrar el pas als 
comunistes. Però hi havia quelcom més. El president de la República, Giovan-
ni Leone, va viatjar als Estats Units del 24 al 28 de setembre de 1974. Un viatge 
que s’interpretà com si, en contrapartida al préstec dels 2.000 milions de dò-
lars, s’inclogués la venda de la sobirania nacional, ja que va representar reforçar 
les bases de l’OTAN a Itàlia: facilitar l’acollida dels vaixells i dels 10.000 mi-
litars i tècnics que havien hagut de sortir dels ports grecs amb la caiguda del 
règim dels coronels i que, com els Cent Mil Fills de Sant Lluís, imposarien el 
retorn de l’ordre i assegurarien que Itàlia no llisqués en aquell delicat moment 
cap a l’eurocomunisme i que els comunistes no entressin al govern.

El comunicat de la visita del president d’Itàlia als Estats Units era 
ple de sobreentesos. Els dos països es comprometien a consultes freqüents 
dins l’esperit de la Declaració Atlàntica signada a Brussel·les, subratllaven la 

importància de l’Aliança Atlàntica com a instrument per garantir la segure-
tat dels seus membres (per tant, subordinaven el paper de l’Europa dels nou 
a la cooperació atlàntica) i posaven en relleu que la distensió internacional 
no hauria de desembocar en menys seguretat per a totes les nacions. Així 
mateix, expressaren la preocupació pel que succeïa en aquest moment a la 
conca mediterrània i afirmaren que Itàlia estava cridada a tenir un paper 
important en la recerca de la pau a la zona. El comunicat del president Ford 
afegia: «no escatimarem esforços per ajudar Itàlia a mantenir l’estabilitat, la 
llibertat i la democràcia». Un comunicat que aixecà el crit d’alarma del vell 
dirigent socialista Pietro Nenni, que digué: «el viatge de Leone als Estats 
Units es llegirà com el de De Gasperi de 1947, exclusivament amb objectius 
de política interior». 

La preocupació dels Estats Units per Itàlia va arribar aviat a un punt 
culminant, com demostraren les paraules que el dia 25 de setembre de 1974 
Henry Kissinger va dir al Congrés, obligat a testificar davant de la Comissió 
d’Exteriors pels actes comesos per l’Agència d’Intel·ligència Americana a 
Xile durant el govern d’Allende. Es va disculpar de la manera en què havien 
actuat tot dient: «Vostès ens haurien culpat greument si no haguéssim fet res 
per impedir l’arribada dels comunistes al poder a Itàlia o a altres països de 
l’occident europeu», tal com traslladà The New York Times del 27 de setem-
bre de 1974. Unes afirmacions que ningú va desmentir. La ruïna econòmica 
en què es trobaven els diferents països europeus estava afavorint l’entrada 
dels comunistes en el govern. Aquesta era la preocupació general i no només 
a Itàlia.

Els comunistes analitzaren aquestes paraules de Henry Kissinger i parla-
ren d’ingerència americana. Tampoc van ser mai desmentides les declaracions 
del primer ministre israelià Rabin que digué: «Henry Kissinger no amaga als 
seus hostes estrangers que la ruïna econòmica de certs països occidentals pot 
afavorir l’entrada dels comunistes en el govern, en especial, a Itàlia».

Però l’acusat interès de l’administració Ford per Itàlia no provenia ex-
clusivament del fet que hagués agafat força la possible participació del Partit 
Comunista en el govern. Provenia de la posició estratègica que prenia alesho-
res Itàlia dins de la conca mediterrània, quan els coronels havien estat escom-
brats a Grècia i el nou règim havia expulsat els vaixells americans de les seves 
aigües territorials; quan Portugal es trobava en plena efervescència de la seva 
recuperada democràcia progressista i esperava també desmantellar las bases 
militars de l’OTAN; i quan Iugoslàvia, el tampó entre les forces del Pacte de 
Varsòvia i les de l’Aliança, amenaçava de desintegrar-se en un conjunt d’Estats 
autònoms, com després va succeir. Tito també s’estava acabant. De mane-
ra que, quin dels països de la Mediterrània occidental podia servir de base 
de l’Aliança Atlàntica que no fos Itàlia? Espanya no estava a l’OTAN —els 
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pactes Eisenhower-Franco ja veurem més endavant quins fets van ocasionar— 
i a més, res permetia pensar en el millor quan el Caudillo morís. Només Itàlia 
amb els ports de Nàpols i Tàrent podia servir de suport a les forces de l’Alian-
ça Atlàntica en el control de la conca mediterrània. 

Des del mateix raonament americà, el de l’interès dels Estats Units, 
calia que Itàlia esdevingués un país estable, tot oferint-li en contrapartida els 
préstecs que necessités per poder consolidar les seves bases, mentre es vetava 
la progressió dels comunistes cap a posicions de poder. D’aquí l’estupefacció 
d’Itàlia: encara vint anys després de la fi de la Guerra Freda la majoria dels 
diaris es preguntaven com podia ser que una democràcia occidental hagués 
estat un joguet de l’estratègia americana durant tants anys. 

El «compromís històric» 
Mai el Partit Comunista havia presentat d’una manera tan evident la seva 
candidatura al govern com el 1976 i, especialment, al març de 1978, quan 
Andreotti havia de ser elegit a la presidència de l’Estat. Mai davant l’esce-
na internacional el PCI, el de l’eurocomunista Enrico Berlinguer, que era 
candidat al govern, havia proposat la seva estratègia de compromís històric 
amb tanta fermesa. La participació del partit en el govern obligaria que es 
modifiquessin els mètodes de gestió de l’Estat en contrapartida a una actitud 
diferent dels treballadors en relació amb els poders públics. Al compromís 
seguirien un conjunt de propostes que arribarien a tothom: transformacions 
en la magistratura, l’exèrcit i la policia, en el camp econòmic i social, en la 
política internacional i en les institucions, així com canvis en la consciència 
moral dels italians. Els del grup del Manifesto trobaven la proposta enutjosa 
per la filosofia de diàleg universal que transpirava. El patró de la Fiat ja havia 
dit «no» al «compromís històric» en el curs d’una conferència de premsa. La 
dreta afilava els ganivets, mentre Amintore Fanfani, el secretari general de la 
Democràcia Cristiana, havia dit a Berlinguer que la reflexió que feia no era 
dolenta. 

En una advertència adreçada a tot el món, els americans, a través 
de Henry Kissinger, es cregueren autoritzats a declarar que, en l’eventu-
alitat que els comunistes pugessin al poder, la CIA tindria un paper per 
jugar, en especial a Itàlia. Fanfani, en el supòsit d’avançar les eleccions, 
creia que a través d’una reacció anticomunista es donaria una situació en 
contra de la seva incorporació al govern. Però Berlinguer no s’adreçava en 
aquell moment només als italians. Segons les seves anàlisis, la crisi eco-
nòmica i política que el món travessava podia conduir-nos a una guerra 
atòmica. Per evitar-ho, només hi havia un únic camí: la cooperació entre 
l’est i l’oest, entre els països socialistes i els països capitalistes. Aquesta 
era l’única manera de refusar el conflicte, l’acceptació d’un nou statu quo. 

Per a Berlinguer, si s’arribava a aquell punt, encara subsistirien importants 
objectius de lluita per als «revolucionaris». El capitalisme hauria d’adoptar 
un conjunt de passos contraris als seus interessos, bé a causa de la crisi pe-
trolífera, bé en termes d’intercanvi, de la lluita contra la fam al món o dels 
efectes de la contaminació mediambiental (en aquells moments encara no 
havia pres vol el problema del canvi climàtic). El «compromís històric» no 
s’hauria de traduir, doncs, solament en tres o quatre carteres ministerials 
aconseguides per renúncia de la Democràcia Cristiana i qui sap si del mateix 
Vaticà. El «compromís històric» es concebia com un procés de cooperació 
que havia de permetre evitar la confrontació civil a l’interior del país i la 
guerra atòmica a l’exterior.

L’originalitat de la proposta comunista residia en el fet que no negava 
la crisi que es vivia sinó que considerava que era el resultat dels excessius 
beneficis d’un conjunt de monopolis. El Partit Comunista no s’acontentaria 
tampoc a fer d’oposició, limitada a esperar les successives crisis dels diferents 
governs. L’esforç que demanava Berlinguer significava que s’hauria de produir 
més, gastar menys i estalviar molt més. Emprar bé els recursos, reconvertir la 
indústria i canviar els mals hàbits enquistats. 

A finals del mes d’octubre de 1973, l’índex del cost de la vida a Itàlia, 
prenent com a referència els valors de l’any 1956, s’establia en un 252 %. En 
els tres mesos anteriors el cost de la vida havia pujat un 6,3 %, i en tot l’any 
1974 es preveia una puja d’un 25,7 %. Unes xifres impossibles de seguir per al 
poder adquisitiu de la majoria de la gent i molt similars a les que presentava 
Espanya. L’any 1978 aquest intent de «compromís històric» acabà bruscament 
després del segrest d’Aldo Moro i del seu assassinat per les Brigades Roges 
o per qui fos l’infiltrat, al cap de 55 dies de segrest. Leone deixarà el càrrec 
de president de la República al socialista Sandro Pertini i Giulio Andreotti 
aconseguí el control del govern.

Espanya: l’operació Ogre i els últims dies de Franco 

El 20 de desembre de 1973 l’almirall Carrero Blanco, cap del govern espanyol 
i número dos del règim, va sucumbir en un atemptat en ple centre de Madrid. 
Immediatament l’organització revolucionària basca ETA reivindicà la paterni-
tat de l’atemptat. El règim va creure que es devia a un complot internacional, 
el Partit Comunista Espanyol parlà d’un ajust de comptes dins de la mateixa 
dreta i el govern basc a l’exili negà que una acció d’aquest tipus pogués ser 
obra de bascos...

A partir de juliol de 1975, es va constituir a Espanya la Junta Demo-
cràtica que agrupava una ampli conjunt de partits polítics. Una junta que 
per primer cop va proposar una alternativa al règim del Generalísimo. En un 
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moment en què la dictadura havia estat escombrada a Portugal i el govern dels 
coronels havia caigut a Grècia, què passaria a Espanya? 

En una entrevista que Santiago Carrillo donà a Regis Debray i a Max 
Gallo, publicada posteriorment en format de llibre per l’editorial Seuil amb el 
títol Demain l’Espagne (1974) i després per Akal el 1976 i Laie el 1977 amb el 
títol Mañana España. Santiago Carrillo, es recollien els següents pensaments 
de l’entrevistat: 

[Franco] va tenir una extraordinària sort històrica. En primer lloc, la intervenció 
Hitler-Mussolini [a la guerra civil], després, la política de no intervenció [a la II Guer-
ra Mundial], i a continuació la Guerra Freda, que creava condicions internacionals 
favorables. Sé que el dia que va signar el primer acord amb els Estats Units va dir: ‘És 
avui quan hem guanyat la guerra...’
Però a hores d’ara no és més que l’ombra d’ell mateix. Ja no disposa del poder real: 
és la seva família, “la camarilla”, Doña Carmen Polo, el marquès de Villaverde i 
uns pocs més, la que apropiant-se de la seva figura, pren les decisions. Franco s’ha 
convertit en un destorb per a tothom, amb l’excepció d’unes poques persones del seu 
entorn i de la seva família, l’entrada de Franco a l’hospital el passat juliol fou rebuda 
en general amb un sentiment d’alleujament [...]
Una de les característiques de Franco és la tenacitat, una qualitat que ha mostrat 
tota la seva vida [...]. Fins i tot ara, quan està malalt i sap que morirà, s’aferra encara 
al poder. I en la meva opinió, a menys que perdi el seny [...] no signarà l’entrada en 
funcions de Joan Carles. És el tipus d’home que pensa: ‘Après moi, le déluge’ [Després 
de mi, el diluvi].

Des de la tardor de 1974 Franco va reprendre les regnes del poder, què succeirà? 
Dubto que Franco hagi reprès de forma efectiva les regnes del poder. Un home de 82 
anys i malalt de mort, que quasi no pot parlar, no es troba amb capacitat per dirigir 
l’Estat. Penso que estic més a prop de la veritat si dic que és la camarilla familiar la 
que intenta servir-se del que queda de Franco per negociar la seva pròpia impunitat 
amb els successors i garantir-se una situació de privilegi pel futur [...]. La situació 
és ambigua i ningú controla de forma exclusiva les regnes. El poder reposa sobre 
l’equilibri inestable de tota una xarxa d’intrigues entrecreuades en les quals l’interès 
del país compta molt poc. 

Per a aquells que des de 1944 a 1974, 30 anys, havien anunciat la fi del franquisme, 
això és per a demà? 
Moltes persones de la meva generació encara tenen dubtes. Han viscut trenta anys 
dins d’un malson interminable [...]. Tanmateix, dins la societat espanyola les condici-
ons han madurat per a un canvi democràtic. La ruptura pot produir-se en qualsevol 
moment. [...] El declivi físic de Franco està coincidint amb la fi del seu règim. La seva 

mort no farà menys sever el veredicte de la història sobre ell. Pel que fa al futur, sense 
perdre de vista les possibles derives negatives, crec que la manera com el règim s’està 
col·lapsant té el seu aspecte positiu.

A mode de conclusió, el que passava al món aleshores, en termes gene-
rals, era el següent: el final de l’any 1973 havia marcat l’inici d’una crisi del 
capitalisme mundial. Una de tantes crisis periòdiques, però que en aquell mo-
ment encara podria arribar a ser més aguda. Havien aparegut les pressions dels 
països àrabs sobre els països capitalistes, en especial sobre els països europeus 
que eren els que patirien més, perquè la seva única font de petroli en aquells 
moments eren els països àrabs. Estàvem immersos en una situació d’inflació 
impressionant, els preus eren molt alts i per això les reivindicacions salarials 
que els treballadors presentaven en el marc dels convenis col·lectius eren molt 
fortes. Les lluites per defensar les reivindicacions serien molt dures.
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La publicació de l’aprovació inicial del Pla comarcal al Diari Oficial de la 
Província, un 30 d’abril de 1974, s’acompanyà d’un fet sorprenent: els dies 
anteriors a la publicació de l’aprovació, des del dia 29 de març —en què s’havia 
aprovat el Pla pel Consell Plenari de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona— 
fins al dia 30 d’abril, s’havien presentat a tràmit al registre dels ajuntaments 
de la comarca, i molt especialment al de Barcelona, un enorme volum de pro-
jectes de nova edificació. La crisi industrial, immobiliària i política en què ens 
trobàvem feia inexplicable que hi hagués, de sobte, un ressorgiment econòmic 
que permetés finançar tants projectes com es presentaven. Ningú va relacionar 
el fet amb una de les bondats del Pla: la reconducció de les densitats per a 
una millor qualitat de vida i en particular de l’aire que respirem. El periodista 
Jaume Fabre, en la seva nota a El Correo Catalán del dia 8 de maig, sí que 
explicava que la raó devia residir en l’interès per obtenir llicències acollint-se 
a les anteriors condicions d’edificació. Però en cap lloc apuntava quina era la 
magnitud del canvi que explicava la febre d’edificar induïda artificialment per 
l’aprovació inicial del Pla. Mai aquell fet es va avaluar com un indicador a favor 
del document. Amb anterioritat ja hem valorat quin fou el volum d’obra espec-
tacular que remogué i el paper que aquest coixí d’edificació creat artificialment 
va tenir més endavant a favor que el Pla es mantingués i ens permetés arribar 
fins al 1983, any en què el sector de la construcció es recuperà, però ja sota les 
noves condicions d’edificació i sense que el país se’n recordés de quines eren les 
condicions el 1974. 

En l’interval de temps que transcorre entre els dos moments, l’aprovació 
i la publicació, diversos membres del Consell Plenari intentaren argumentar 
que a la reunió del 29 de març el document no s’havia aprovat, sinó que només 
s’havia debatut —havia estat una presa de contacte— i pressionaren el go-
vernador perquè no el publiqués. Fou la posició inamovible de l’alcalde de 
Barcelona, Enric Masó Vázquez, per l’interès que indirectament hi tenia pel 
tema Tabasa, i d’Albert Serratosa, com a secretari accidental del Plenari i, per 
tant, redactor de l’acta de la sessió, el que explica la negativa a certificar que el 
document no s’havia aprovat i, en conseqüència, l’explicació que se’n publiqués 
finalment l’aprovació inicial. Segurament perquè el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia depenia del Govern Civil, el fet que Tomás Pelayo Ros no ho impedís 
fou la causa del seu cessament fulminant poc temps després i la designació per 
al càrrec de Rodolfo Martín Villa, més subtil i, per la seva anterior condició de 
delegat provincial de sindicats, coneixedor de la situació i bregat pels múltiples 
afers sindicals que havia hagut d’encarar. Fou ell qui, davant les pressions que 

rebia de propietaris, constructors i promotors, es va treure de la màniga l’ano-
menada «disposició transitòria setena», que venia a dir que per als projectes que 
estiguessin en tràmit abans de la publicació de l’aprovació inicial del Pla i em-
plaçats sobre solars que no estiguessin afectats per a zones verdes, equipaments 
o vials, s’atorgarien les llicències ajustades a les condicions del planejament 
anterior. Martín Villa, malgrat ser de Santa María del Páramo i malgrat existir 
El espíritu del Páramo —com va mostrar-nos fa pocs anys un altre lleonès, Luis 
Mateo Díez, fet que no l’hauria convertit en idoni per a governador de Barce-
lona—, se sabia la ciutat en detall per haver estat designat l’any 1965 delegat 
provincial del sindicat franquista, la qual cosa el feia un profund coneixedor de 
la seva base industrial i del que es coïa a l’ombra del sistema oficial.

Aquell mes d’abril els arquitectes treballaren traient fum, com mai abans 
havien fet, i els llibres municipals de registre tingueren la pàgina del dia 29 
d’abril oberta més del que la terra va tardar aquell dia a donar una volta sobre 
ella mateixa. No diré noms d’arquitectes, però alguns, com el del Prat del 
Llobregat, es van fer la barba d’or. Entre el julià i el gregorià, el Pla havia en-
tronitzat un nou calendari, de dies més llargs mai somniats per l’any litúrgic. 

Eren moments molt crítics. Sobre la política espanyola vivíem els efec-
tes de l’assassinat de l’almirall Carrero Blanco, el gaullisme se’ns moria amb la 
defunció de Pompidou i s’obria la incògnita de com seria el postgaullisme, i el 
mateix passava a Alemanya, amb Willy Brandt dimitint pel cas d’espionatge 
del seu eficient secretari i home de confiança, Guillaume, que havia traslladat 
tota la informació de l’Ostpolitik germànica a mans de Pankow (el govern 
comunista de l’Alemanya de l’est) i del Kremlin. Helmut Schmidt i Giscard 
d’Estaing obrien una etapa diferent. El president americà Richard Nixon es-
tava a la corda fluixa per efecte de les escoltes del Watergate i cauria a l’agost, 
el mateix dia que cauria fulminada també la Comissió d’Urbanisme que havia 
aprovat el Pla. 

Però la gota que va fer vessar el got fou la Revolta dels Clavells a Portugal 
amb el cop de l’almirall Spínola al cant de Grândola, Vila Morena i la subse-
güent caiguda del president Caetano. I això, només cinc dies abans de la publi-
cació del Pla. La sagnia que per a l’estructura demogràfica i econòmica d’aquell 
país havia representat que un milió de nois haguessin fugit de Portugal, per no 
haver de fer el llarg i reiterat servei militar a què obligaven les guerres d’Angola i 
Moçambic, acabà per explotar en forma de sollevament militar. Les incògnites 
que el fet obria sobre la successió a Espanya feien que tot es veiés amb una 
preocupació més gran del que hagués correspost en un altre estat de coses. 
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Només va faltar que Manuel de Solà-Morales publiqués al número 2 de 
la revista Arquitecturas bis, de maig de 1974, aquell article titulat «¿Spínola en 
Barcelona?», fent referència al que representava el nou Pla comarcal, perquè el 
tema del Pla es veiés amb més preocupació. L’única nota positiva d’aquell mes 
de maig fou que el Barcelona de Rinus Michels i Johan Cruyff guanyava la 
lliga després d’anys de no aixecar el cap.

El 3 de maig de 1974 Masó Vázquez va oferir, al Palauet Albèniz, un 
sopar al president de la Diputació, Juan Antonio Samaranch Torelló, i als 
vint-i-set alcaldes de la comarca per festejar l’aprovació del Pla. Va haver-hi 
fotògrafs, discursos i brindis. Als redactors que quedàvem també se’ns va in-
vitar. El Pla l’havíem acabat el 1972 i, per tant, la resta de membres d’aquell 
restringit equip havia plegat. Eren moltes menys que les vint-i-cinc persones 
que Serratosa esmenta en les seves converses publicades al llibre Pensar el 
territori (Dèria editors, 2011), només per fer les normes (imagino que les 
confon amb les que ell va emprar per l’ulterior nonat Pla Territorial Metro-
polità de l’any 1995, un cop més sobre l’àmbit del document de 1965). La 
fotografia que acompanya el present text mostra la taula on seia al costat 

del cap de l’oficina tècnica, Josep Maria Blay, i el representant del Col·legi 
d’Arquitectes a la Comissió d’Urbanisme, en aquell moment Josep Maria 
Martorell i Codina, com ja he assenyalat, soci d’Oriol Bohigas i de David 
Mackay.

El discurs de l’alcalde girà al voltant de les esperances que tenia posades 
en la capacitat del Pla per redreçar la situació metropolitana. A l’interior de la 
sala es respirava un ambient dens que es podia tallar amb ganivet. Es nota-
va que l’acte era forçat i, a excepció de Domingo Fatjó Sanmiquel, alcalde de 
Cerdanyola, que amb la distinció que transmetia donava a entendre que calia 
fer alguna cosa en la direcció del document, i de Vicenç Capdevila, que patia 
l’herència de l’Hospitalet, a la resta dels alcaldes se’ls notava que feien celles i que 
arrufaven el nas, mentre els bigotis que s’estilaven en el vell règim estaven més 
afilats que de costum. Hi havia ganes de passar a l’atac i això que, per la seva 
extensió, aquella nit no havien tingut temps d’estudiar els plànols que queien 
sobre cada terme municipal, els innombrables articles de les normes i annexos, i 
les diferents memòries. Era una qüestió de més importància: «Ja ens va bé com 
anem!», exclamaven.

L’alcalde Masó ofereix a les autoritats i els alcaldes de la comarca un sopar al Palauet Albèniz per celebrar l’aprovació inicial del Pla comarcal. L’Albert Serratosa, 
a l’extrem de la taula presidencial; jo, entre l’arquitecte Josep M. Martorell i el cap de l’oficina tècnica del pla, Josep M. Blay. Un sopar on s’ensumava la tempesta 
(de fet, hauríem de dir turmenta) que s’acostava
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Atacs institucionals i creació d’una alarma generalitzada

Un dels primers a disparar contra el Pla fou l’administrativista Eduardo Vi-
vancos a La Vanguardia, el 15 de maig de 1974. El fonament de la seva crítica 
era que el document ultrapassava el que podia fer una revisió de pla i s’excedia 
en els aspectes que qüestionava de l’anterior. Era una època en què la inter-
venció pública limitant l’exercici del dret de propietat s’interpretava com un 
atac il·legítim i traïdor, i la suspensió cautelar de llicències, malgrat el respir 
de la transitòria Martín Villa, s’utilitzà per revoltar el sector davant la fallida 
d’empreses constructores que es deia que produiria i dels milers de treballa-
dors, aleshores encara dits productores, que quedarien a l’atur. L’altre espantall 
emprat, davant el buit que en el nostre ordenament urbanístic hi havia de 
la figura del «volum disconforme», era atiar que el Pla deixaria tota la ciutat 
fora d’ordenació i ocasionaria, per tant, greus perjudicis econòmics a tothom. 
Els edificis construïts perdrien la capacitat de garantir crèdits o hipoteques. 
La documentació es considerava aclaparadora i impossible d’analitzar en el 
termini dels quaranta-cinc dies que s’havia donat per a examen i audiència. 

El primer ajuntament que disparà contra el Pla fou el de Badalona. 
Es donaven diferents circumstàncies. D’una banda, l’alcaldia estava ocupada 
accidentalment pel regidor d’Urbanisme i tractant de bestiar Guillén Clapés, 
que mentre el Pla dormia al calaix (1972-1974) havia edificat amb habitatges 
socials les zones verdes de Llefià i de protecció de les bateries militars del turó 
d’en Caritg, lògicament sense cap mena de tràmit, només faltaria, essent com 
eren «socials». Guillén Clapés, a la cuita municipal, aconseguí afegir els in-
dustrials del delta del Besòs i del barri d’Artigues, que pretenien transformar 
els seus terrenys industrials en residencials; i els afectats per la travessia de la 
carretera nacional II pel mig de la població. Unes afectacions que provenien 
del Pla de 1953 i que el nou Pla no les va voler desafectar per permetre les 
actuacions de millora urbana que calien en el centre. Ens ho agraeix pale-
sament la gran i extensa plaça dedicada a Pompeu Fabra que avui s’aixeca al 
centre de la ciutat, amb el seu gran estacionament soterrani al servei de la vila 
històrica i amb l’estació de final de trajecte de la línia del metro. Si haguéssim 
tret aquelles afectacions del Pla de 1953, aquestes millores urbanes no haurien 
estat ara factibles. 

Tampoc els dos arquitectes municipals de Badalona ens hi ajudaven, 
l’aristocràtic i carlí Ferrater, amb el seu gran casalot fortificat de la riera del 
Canyet, i en Serrano. D’altra banda, la robustesa dels escrits que presentaren 
es devia al jove i bon administrativista Jordi Abel i Fabre, que més tard porta-
ria la defensa de la confederació dels ordes religiosos de la diòcesi barcelonina 

(la CONFER). L’Ajuntament movia la Cambra Oficial de la Propietat Urbana 
i la Casa Sindical Comarcal, que constituïen el totum revolutum de l’època. 
Titllaven el Pla de desgavellat i forassenyat, ells, que mai es preocuparen per la 
gent quan sectors com Llefià sofriren tres augments de densitat i edificabilitat 
consecutius respecte dels de l’ordenació del Pla comarcal de 1953, i que mai 
havien pensat a donar cobertura adient a les dotacions públiques que neces-
sitava el barri que havien creat amb aquells canvis. Edificaven impunement 
les zones verdes de protecció del turó d’en Caritg, corresponents a la reserva 
per a les bateries de costa que allí hi havia, encara sota jurisdicció militar. En 
aquella època, i permeteu-me l’expressió, massa Anís del Mono, i això que el 
patriarca Bosch va posar la cara de Darwin al simi de l’etiqueta.

Una altra de les plataformes contràries al Pla que van sorgir i segura-
ment la més sorollosa, fou l’anomenada Asociación de Titulares del Suelo de 
la província de Barcelona, que presidia i animava Luis Augusto Viñamata 
Emanuelli, de qui ja hem parlat, que s’autoanomenava «conde de Alba de 
Liste» i «grande de España», malgrat que la que tenia el títol nobiliari era la 
seva esposa, María de la Concepción Martorell y Castillejo, la 23a comtessa 
d’Alba de Liste. 

El marit, ben plantat i fotogènic, era tot foc, que no apaivagaven els 
vistosos fulards de seda que solia portar nuats al coll. Recordo la sulfuració 
que a la sala del Col·legi d’Advocats de Barcelona va ocasionar el dia que José 
Manuel Romay Beccaria, director de l’Instituto de Administración Local, 

Exposant el document als vint-i-set alcaldes davant l’atenta mirada del gerent Vicente Martorell, 
que romania assegut
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va venir a Barcelona a explicar la futura Llei del sòl. Viñamata entenia que 
aquella llei anava en la mateixa línia que l’inicialment aprovat Pla comarcal i, 
per tant, que era fonamental que no s’arribés a aprovar a les Corts Espanyoles. 
Va fer un al·legat incendiari contra la Llei que ocasionà que José Manuel, un 
cop acabat l’acte, em preguntés qui era el provocador. El cert és que estava ben 
introduït en la premsa barcelonina, en l’associació dels nobles espanyols (era 
membre des de 1969 de l’Asociación de Hidalgos a Fuero de España) i en la 
Hermandad de Alféreces Provisionales, el local de la qual era a la Gran Via, al 
costat de Pau Claris, on vam acceptar l’heroïcitat d’enviar els funcionaris de 
la Comissió d’Urbanisme a explicar-los el Pla.

Per defensar els interessos dels afectats pel Pla va muntar una plataforma 
amb deu locals de recollida de signatures, repartits pels diferents municipis, 
la majoria en seus de la Hermandad de Labradores. Demanaven la retirada 
del Pla. El manifest que publicaren anava curiosament contra l’especulació 

de l’anterior administració de Barcelona, com si aquella administració no fos 
del mateix règim, per bé que en tot moment salvaguardava els principis fona-
mentals del Movimiento. En algun punt s’havia de notar que l’any 1938 havia 
estat governador d’Ourense...

Defensava l’alternativa d’edificar la serra de Collserola, que eren els ter-
renys amb millors vistes i ben drenats, i deixar sense edificar les terres de les 
planes i del delta del Llobregat, sempre humides i emboirades, que havien de 
dedicar-se a l’agricultura. 

El manifest deia: 

Es triste que el plan denuncie urbanizaciones clandestinas en el Tibidabo como si las 
4.000 viviendas que se encuentran construidas se hubieran hecho en una única noche 
y por arte diabólico.
7º. Igualmente entendemos absurdo un inmenso parque de 5.000 hectáreas en el 
Tibidabo ya que no hay ni puede haber suficientes accesos para que llegue a ser 
multitudinario para los barceloneses y, de otra parte, su vigilancia y conservación, 
fuera de un coste imprevisible y fantástico. Por tanto, irrealizables por un Ayunta-
miento que actualmente tiene ya 43.000 millones de pesetas de deuda acumulada.

Per aquells temps la gent li atribuïa l’aparició del Club de Tennis Pe-
dralbes, que va tenir lloc darrere de Sant Pere Màrtir, projectat per l’arquitecte 
Ricardo Bofill (signat pel seu pare, perquè el govern encara no li havia atorgat 
el títol d’arquitecte), en terrenys on, deien, Viñamata hi tenia interessos que 
explicarien la defensa que feia de la urbanització de Collserola. Segons Serra-
tosa, això explicava també l’aversió que tenia a l’arquitecte Paco Escudero, que 
havia dirigit el treball sectorial per a la protecció de la serra de Collserola i que 
havíem incorporat en les determinacions del Pla. No sé en quin estadi d’ús 
es troba ara aquell equipament privat, el cert és que els autobusos que sortien 
de Calvo Sotelo (actual plaça de Francesc Macià) per portar els socis del club 
a aquell indret, «a només quatre minuts de Barcelona», com s’anunciava la 
instal·lació, deixaren de funcionar aviat i el 1975 es deia que la iniciativa mer-
cantil no havia reeixit malgrat les bones condicions climàtiques de l’indret, 
per la qual cosa es demostraria que, a part dels costos de fer pistes de tennis 
i d’esquí (sic) en un paratge tan costerut, el clima no devia ser un criteri tan 
decisiu d’urbanització com ell assenyalava. 

Contra l’opinió general, l’alcalde Masó segueix defensant el Pla 

En el plenari de l’Ajuntament de Barcelona que va tenir lloc el 18 de maig 
de 1974, quan s’esqueia l’any de la presa de possessió de l’alcalde, Masó 
va aprofitar l’acte per fer un repàs de la seva gestió i afermà la imperiosa Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el setembre de 1974
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necessitat de revisar el Pla comarcal pel desfasament que presentava el vigent 
de 1953. Segons ell, ja l’any 1960 havia quedat desfasat i era urgent posar les 
bases de la Barcelona de l’any 2000. Aquell ple també fou molt important. 
Masó va barrar el pas l’aspiració de Porcioles de celebrar l’anomenada Expo-
82 a Barcelona, atesa la greu situació financera de l’Ajuntament, excepte si 
aquella exposició es plantejava com una operació de l’Estat. La proclama va 
ser com segueix: «creo que no descubro ningún secreto al anunciar que no 
podemos lanzarnos a realizarla. Ahora bien, si se considera una exposición 
de España en Barcelona, con la contribución financiera y de todo tipo, por 
parte de nuestro gobierno, significando una mejora tangible para el futuro 
de nuestra ciudad, creo que es algo que en este pleno tendremos que con-
siderar. Sugeriría, asimismo, que se estudiara la alternativa de unos juegos 
olímpicos, también con condiciones de tipo económico parecidas, a los que 
deseamos más que la Expo». 

Això significava que dequeien els plantejaments de l’oficina del 
PREPOU per a la revisió del Pla, l’agència del municipi de Barcelona que di-
rigia Xavier Subias per estudiar les transformacions que s’havien de fer a l’in-
terior de la ciutat per a la celebració d’aquell esdeveniment. Una contradicció 
que en el Pla aprovat inicialment s’havia «evitat» deixant per detallar a través 
d’un futur pla especial de reforma interior, a elaborar per l’Ajuntament, l’or-
denació de l’ampli sector del centre de la ciutat entre el primer cinturó de 
ronda i el mar. Fou la manera de permetre que l’Ajuntament inclogués les 
transformacions urbanes i infraestructurals que considerava oportú introduir 
de cara a la realització d’aquell esdeveniment. 

Com hem vist, l’alcalde va incloure en el seu parlament la següent 
i sorprenent afirmació: en cas que a Espanya no li interessi l’Expo, a Bar-
celona sí que en canvi li podria interessar organitzar uns Jocs Olímpics. 
Aquesta idea li devia venir induïda per Samaranch i segurament la va dir per 
acostar-se’l. Samaranch ho perseguia des de 1959, quan, essent regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona, va presentar a la biennal de Sao Paulo un pro-
jecte elaborat per l’arquitecte Antonio Perpiñá Sebriá, amb aquella finalitat 
i amb maqueta de Jordi Brunet, sobre els terrenys en què després s’obrí a 
Viladecans el càmping de Luis de Olano, el Toro Bravo. Com es veu, la dèria 
li venia a Samaranch de molt abans i després, quan fou delegat d’Esports i 
l’home de la campanya de foment de l’esport amb l’eslògan de «Contamos 
contigo», ho va tornar a intentar, en aquest cas amb un projecte de Lluís 
Cantallops sobre la Murtra. En un sopar en que Samaranch ens va oferir als 
representants d’una delegació de l’Ajuntament de Barcelona a l’ambaixada 
espanyola a Moscou, una nit de març de 1978, ens va exposar que ho veia a 
l’abast per primer cop. El pla depenia de si, com s’enunciava, es produïa el 
boicot dels països occidentals als Jocs de Moscou de 1980. Com que el dia 

de la inauguració dels Jocs l’ambaixador espanyol es va mantenir hieràtic a la 
tribuna del Comitè Olímpic Internacional, malgrat l’emprenyada del presi-
dent Carter, la resta fins a 1992 va transcórrer fil per randa com ens havia 
delineat que passaria aquella nit. En algun altre moment potser en donaré 
compte, vist com altres ens van vendre després la pel·lícula de la nominació 
olímpica del 17 d’octubre de 1986.

Notícia sobre l’alcalde Enric Masó publicada a  
El Correo Catalán el 5 de juliol de 1974



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI152

Un ajut fortuït: la revisió de la Llei del sòl espanyola

A inicis de l’any 1971, Fernando de Terán Troyano, subdirector general d’Ur-
banisme del Ministeri de la Vivienda, em va ensenyar l’esborrany de regla-
ment que havien redactat els serveis tècnics del Ministeri per desenvolupar la 
Llei del sòl de 1956. Vam estar tota la nit reunits a casa seva discutint-lo fins 
que va sortir el sol. Vaig ser-hi molt crític i ell, molt receptiu. Un reglament no 
podria alterar la jurisprudència que des de 1956 havien generat els tribunals i, 
d’altra banda, hi havia certs aspectes que ens semblava urgent introduir, com 
els estàndards urbanístics, la vinculació dels promotors al cost de l’obra urba-
nitzadora en les diferents modalitats de l’actuació urbanística, o la supressió 
de l’impost sobre l’augment de volum dels edificis, que legitimava la prolife-
ració dels anomenats edificis singulars que sorgien al marge del planejament. 

Eren aspectes als quals si l’administració central pretenia fer-hi front 
exigien un canvi legislatiu. La designació de Manuel Romay Beccaria com 
a director del Centre d’Estudis del Ministeri portà a la redacció d’un llibre 
blanc sobre l’urbanisme a Espanya, mai publicat, que sintonitzava amb el 
llibre que després va escriure Fernando de Terán a partir de la seva experiència 
en la subdirecció general d’Urbanisme. En els dos casos les conclusions eren 
que si es volia una societat eficient i un entorn urbà de més qualitat no es 
podia seguir administrant l’urbanisme com es feia. 

A partir de la paradoxa d’uns dèficits tan elevats de sòl per a equipa-
ments generals i de la manca de recursos per a una política de sòl per a habitat-
ge de protecció, mentre les plusvàlues originades per la transformació urbana 
eren tan altes, Romay va veure clar que la sortida al problema era gravar la 
propietat dels nous desenvolupaments, amb una cessió d’un 10% del sostre 
de l’aprofitament mitjà del sector sense urbanitzar per atorgar-lo a l’adminis-
tració urbanística per a finalitats d’interès general. Perquè la nova proposta es 
pogués portar a terme calia definir objectivament on era d’aplicació, i d’aquí 
la importància de la definició del règim jurídic del sòl i la introducció al Pla 
General del concepte de la «classificació del sòl» per damunt del concepte de 
«qualificació segons zones», que se situaria en un pla inferior i com a subclasse 
de la primera classificació. Això exigia impedir qualsevol mena d’urbanització 
en l’anterior sòl qualificat com a rústic, que es delimitaria clarament com a sòl 
no urbanitzable. Per tant, res a veure amb les categories de la Llei de 1956 i 
amb l’acceptació de qualificacions urbanes dins d’aquell sòl rural.

Les solucions que es proposaven eren ben diferents a les de la Llei fon-
cière francesa de l’Albin Chalandon de 1971, amb la introducció del concepte 
de «plafond d’occupation du sol» a partir del qual, quan s’atorgava a la pro-
pietat més d’un metre quadrat de sostre per metre quadrat de sòl, l’escreix 
corresponia a l’administració. O de les lleis italianes de l’abril de 1963 sobre el 

estàndards urbanístics o de la Llei 167 de l’onorevole Fiorentino Sullo sobre la 
gestió de les àrees d’urbanització. Un debat, l’italià, que l’any 1972 va acabar 
molt malament, en radicalitzar-se els plantejaments amb la Legge sulla Casa 
de 1970, que va anul·lar el Tribunal Constitucional.

El ministeri espanyol va constituir tres ponències per a la redacció de 
la Llei i em va demanar que col·laborés en la de planejament i que proposés el 
nom d’algú de Catalunya per entrar en la de gestió urbanística. Vaig suggerir 
el nom de Miquel Roca i Junyent i no vaig poder proposar ningú que entrés a 
la tercera comissió, que tenia a veure amb els aspectes de la intervenció sobre 
les llicències d’edificació i els usos del sòl, per no conèixer qui podria fer-ho 
amb coneixement de causa.

En contra del que indica Albert Serratosa en el llibre de converses es-
mentat, perquè no ho recorda, en Miquel i jo hi intervinguérem decisivament. 
Com que els nostres desplaçaments dels dijous al matí a Madrid els pagava 
la Comissió d’Urbanisme, ja que no cobràvem res del Ministeri per aquella 
feina, ho hauria d’haver sabut, ja que les factures dels bitllets de l’avió les 
passàvem a la Comissió perquè les paguessin. 

Alguns encara recorden la discussió que vaig sostenir amb José Mar-
tín-Crespo, el cap dels Serveis de Planejament de la Direcció General d’Ur-
banisme (després alcalde de Pozuelo de Alarcón per Aliança Popular) en el 
tema dels estàndards urbanístics, ja que ell defensava amb dents i ungles la 
grille d’ équipement de la Llei francesa, sobre la base de la falsa hipòtesi d’una 
estructura de la ciutat estàtica i tancada en districtes, unitats veïnals i barris, 
contra la meva de ponderació lineal segons les edificabilitats. Com més sostre 
edificable, més reserves per preveure, independentment de si per la seva di-
mensió l’àmbit ordenat arribava a ser un barri o un districte. La seva proposta 
no deixava de ser una posada al dia de la vella concepció de l’urbanisme de 
postguerra per al control de les ciutats i dels seus ciutadans a través de ciutats 
satèl·lits, «poblados dirigidos» i Unitats Veïnals d’Absorció. Les mateixes tesis 
defensades per Enrique Serrano Guirado en una publicació del Ministerio de 
la Vivienda en l’època del ministre José Luis Arrese. 

Aquell avantprojecte de llei que crèiem mort va bellugar-se un 5 de gener 
de 1975. Això sí que va ser un regal de Reis. La ponència constituïda a les Corts 
per estudiar el projecte de llei havia despatxat les 3.320 esmenes que s’havien 
presentat. Com que no teníem cap mena de capacitat d’orientar la resolució del 
tema podia passar el pitjor. Sorprenia la lentitud amb què es tramitava. Des 
que l’havia presentat a tràmit el ministre Mortes Alfonso al novembre de 1972 
havien transcorregut més de dos anys. Pérez Olea, el president de la ponència 
anunciava a bombo i platerets, per ajuntar voluntats a favor del nou text, que les 
modificacions que pretenia introduir sobre el règim fiscal no s’incorporarien, 
ja que, trobant-se en estudi una nova llei de bases del règim local, seria aquella 
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llei la que ho faria. La taxació de plusvàlues complementària a la de la cessió de 
l’aprofitament mitjà se’n va anar en orris. Les vuit esmenes a la totalitat s’havien 
rebutjat i es venia que el projecte havia millorat en tots els aspectes. 

El més desconcertant era una disposició transitòria per regular per decret 
les competències, l’estructura orgànica, les funcions i l’àmbit territorial de la Co-
missió d’Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona, quan l’organisme, per culpa 
del Pla tramitat, més ben dit, per posar-hi fi, l’havien fulminat a l’agost anterior a 
l’aprovació de la Llei. Amb aquella transitòria es constatava que els procuradors a 
Corts no s’havien assabentat que per aquelles dates, des de la flebitis del Caudillo, 
aquell organisme ja no existia, ja que havia estat substituït per un nou ens me-
tropolità. El temps que va prendre la tramitació de la Llei explica que moltes de 
les esmenes presentades no es defensessin per no haver estat reelegits molts dels 
procuradors. Era el cas de Porcioles i del mateix Arias, el primer perquè ja no era 
procurador i l’altre, que havia presentat vint-i-una esmenes contra la Llei quan 
era alcalde de Madrid, essent president del govern, ja no les podria defensar. 

Sempre m’han xocat els arguments que les administracions utilitzen 
per vendre les lleis del sòl. Com si l’aplicació de l’urbanisme fos tan senzill 
com legislar! Independentment de qui governa i fa la proposta, la justifica-
ció sempre sol ser la mateixa: les astronòmiques xifres d’habitatges que s’han 
de construir i posar fi a l’especulació del sòl. Hi ha una esperança salvadora 
en les lleis que sembla que estiguin revestides de poders màgics. Una fe que 
també sembla tenir l’esquerra quan posa l’accent a esmenar les lleis i mai a 
canviar l’organització social necessària per aplicar-les, i la pràctica que s’ha 
d’implementar perquè les lleis transformin la societat. Afegim-hi de passada 
els problemes que les lleis generen quan han estat redactades per acadèmics 
que no han administrat mai la realitat que pretenen transformar. 

El més curiós dels discursos dels ministres de l’època és com, a l’exposi-
ció de motius de la Llei, tracten el tema de la indisciplina urbanística. Aquesta 
mai prové de la manca de voluntat de seguir els plans, ni es pregunten per què 
ha passat ni a qui ha beneficiat la indisciplina. Expliquen sempre el fenomen 
per culpa d’una desigual distribució de beneficis i càrregues del planejament i 
per «l’excessiva» privatització dels seus beneficis, i això malgrat reconèixer tots 
els ministres, fins i tot els d’aquell règim, que la indisciplina era un dels pitjors 
mals del procés de desenvolupament urbanístic. 

No obstant això, tot seguit afegien la cantarella: «Es pretén passar d’un 
planejament rígid del territori a un altre més flexible i dinàmic, que agilitzi 
l’oferta de sòl apte per edificar; sense pèrdua de les garanties dels plans per al 
benestar social». Si més flexibles que els plans urbanístics de la dictadura no 
n’hi ha hagut mai! Sense comentaris sobre el que els polítics de torn volen que 
entenguin els constructors i promotors quan parlen de la desitjada flexibilitat 
dels plans; és a dir, que els puguin canviar a la seva voluntat. 

Una sessió especial amb el governador per explicar-li en detall el Pla

Cap al mes de juny de 1974 l’alcalde havia volgut celebrar una sessió d’expli-
cació del document del Pla al governador perquè en tingués un coneixement 
detallat. Exclusiva per a ell i sense periodistes, cosa que havia de permetre 
que preguntés tot el que desitgés. Per fer-ho vam aprofitar l’exposició que 
havíem muntat a la sala Florensa del darrer pis de l’edifici de la plaça de 
Lesseps. Em va tocar fer les explicacions sobre els objectius del document i 
com preteníem regular-ho. Els problemes dels diferents barris, els desenvo-
lupaments del nou creixement, les zones de centre direccional per qualificar 
la perifèria, la reserva de vies bàsiques, la protecció del delta i de les terrasses 
fluvials de fruiters del Llobregat i la protecció de Collserola. Va estar amable 
però enormement distant.

Explicant el Pla al governador Rodolfo Martín Villa el dia de la seva visita a la 
Comissió d’Urbanisme, en presència de l’alcalde, Albert Serratosa i el delegat  
del Ministerio de la Vivienda. Fotografia de Javier Brangulí
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En un moment de la conversa l’alcalde li va suggerir que, per resoldre 
els problemes econòmics de la ciutat, el que li convenia a Barcelona era l’an-
nexió de Sant Cugat del Vallès i de Cerdanyola. Ja intuïa que Madrid no li 
concediria l’annexió de l’Hospitalet o de Badalona, per la seva demografia, 
però que atesa la petita dimensió d’aquells dos municipis no havia de repre-
sentar cap problema si teníem en compte la dimensió dels municipis que el 
govern havia permès annexionar feia un temps a Madrid. La resposta del 
governador va ser contundent i negativa: «¡De ningún modo!».

En escoltar la demanda, per primer cop se’m va fer llum de per què 
l’alcalde havia aprovat el Pla. No havent-hi exposició a causa dels deutes mu-
nicipals, perdia el somni de la intervenció de l’Ajuntament en aquells termes 
a partir d’aquest pretext, com somniava Porcioles, i calia fer-ho altrament, a 
través de l’ampliació del terme, com s’havia fet amb les agregacions muni-
cipals en el trànsit del segle xix al segle xx. Ara sabia no solament per què 
l’alcalde havia aprovat el Pla comarcal sinó per què s’havia bellugat per anar 
a l’alcaldia: resoldre l’engany en el qual l’havien embarcat per al finançament 
dels túnels sota la serra de Collserola. Per amorosir una situació que havia 
esdevingut tensa, ja caient la llum del capvespre, l’alcalde va voler que el go-
vernador contemplés el panorama de Barcelona des de la magnífica terrassa de 
l’edifici. En comptes d’arreglar-ho, ho va espatllar encara més. El governador 
patia vertigen, cosa que ningú sabia, i sense sortir enfora, per sentir-se segur es 
va agafar a les cortines de vellut de color verd oliva que servien per enfosquir 
la sala i, malgrat la temperatura agradosa d’aquella hora baixa, va començar a 
suar de sofriment. Ràpidament tots vam començar a donar l’acte per acabat. 
A l’alcalde, l’atenció que li va tenir per destensar la situació li va sortir mala-
ment, ja que encara la va agreujar més.

Trias Fargas i Estapé s’involucren en el debat 

En una pàgina assenyalada, l’anomenada «Tribuna de La Vanguardia», el 
16 de juny de 1974 el professor Ramon Trias Fargas va entrar en el debat del 
Pla comarcal. El fet de dirigir el Servei d’Estudis del Banco Urquijo, amb seu 
a Barcelona, li havia donat notorietat per la influència que havia aconseguit en 
els medis industrials de la ciutat. A més, dirigia el fons d’inversió anomenat 
Novofondo, on, per cert, en aquella època treballava la meva germana econo-
mista, Pilar.

En aquell article Trias atacà de soca-rel el Pla per la manca de par-
ticipació democràtica de ciutadans «purs i senzills» en les seves decisions. 
Amb ironia deia del Pla que «ha sido cosa de una poquísima gente que ha 
adelantado su proyecto con poca luz y ningún taquígrafo. Algún ingeniero, 

aspirante a político; algún arquitecto recién graduado, con estudios en el 
extranjero; de algún abogado en ejercicio libre de la profesión, y muy pocos 
más». 

No sé d’on treia que el Pla perseguia la municipalització del sòl. Sempre 
es parlava de «domini públic», i a partir d’aquesta afirmació Trias s’esquinçava 
en públic les vestidures, amb gran aplaudiment de tots els afectats, preguntant 
als lectors si els barcelonins o els espanyols volien iniciar la supressió de la 
propietat privada del sòl urbà. A partir d’aquí, insinuava que el cost del Pla el 
pagaven els propietaris amb la pèrdua dels seus terrenys. Parcs sí, però pagats 
per tots. Finalment advocava per tenir un Parlament de veritat, que, deia, era 
l’única solució de tots els problemes.

Una entrada siciliana que va fer que ocupés el primer pla del moment. 
Milián Mestre el va anar a cercar per fer-li tot seguit una llarga entrevista que 
es publicà al cap de sis dies al diari Tele/eXpres, on el va presentar com el més 
pur representant del conservadorisme liberal. El 2 de juliol, i responent a una 
enquesta sobre l’aprovada revisió del Pla comarcal, la seva posició aparegué 
menys excitada. D’entrada, reconeixia que la revisió era imprescindible i que el 
procés sofert des del punt de vista especulatiu obligava a un canvi de direcció. 
I a partir de plantejar què permetia assegurar que el nou document no acabarà 
com va acabar el de 1953, reclamava el canvi polític. Segons ell, els plans s’ha-
vien de fonamentar sobre bases democràtiques i evitant les solucions fàcils, 
que eren sempre les pitjors. El problema principal era que la inversió necessària 
segons el futur Pla en escoles, centres assistencials o parcs l’havia de posar 
l’Estat i aquest es feia l’orni. Encara que estava d’acord amb les propostes de 
creixement per a la indústria i per a les noves zones residencials, considerava 
que quedarien en res, per la qual cosa el Pla li semblava completament utòpic. 
De tota manera, a despit que el nou Pla permetés la discrecionalitat i el poder 
d’uns pocs fins a extrems inconcebibles, probablement representava una mi-
llora sobre el caos imperant amb anterioritat.

No sé fins a quin punt el lleuger canvi de parer de Trias respecte de la 
seva primera visió va obeir a les accions de Miquel Roca a través de la família, 
per l’estret parentiu familiar de la mare de la seva muller amb ell; al treball 
callat de la meva germana a Novofondo, el fons d’inversió que dirigia —per la 
qual cosa podia deduir per quins motius ens movíem— o a les aproximacions 
de Xavier Subias a la seva futura Esquerra Democràtica de Catalunya.

L’opinió del professor Estapé 

Fabià Estapé tenia una reconeguda pàgina setmanal d’economia a La Van-
guardia Española i en aquest moment havia tornat a ser designat rector de 
la Universitat de Barcelona. El tema urbanístic l’havia interessat des que a 
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l’arxiu d’Hisenda va trobar una còpia de la Teoría general de la urbanización 
d’Ildefons Cerdà, així com una còpia de la Monografía estadística de la clase 
obrera en Barcelona en 1856, que feu reeditar en versió facsímil al Ministeri 
d’Hisenda i que al cap de poc el va portar a escriure el seu llibre Vida y obra 
de Ildefonso Cerdá. El Ensanche de Barcelona. I no sols això, sinó que va con-
tactar amb una de les netes d’Ildefons Cerdà. Per tant, té tota la lògica que 
li demanessin el parer.

D’altra banda, el germà de la seva dona, l’arquitecte Enric Tous, asso-
ciat amb Josep Maria Fargas, era un bon coneixedor de les interioritats de la 
professió d’arquitectura i, per tant, segur informador del que passava en l’ur-
banisme català d’aquell moment. La seva estreta amistat amb Ernest Lluch, 
que havia estat coordinador de l’equip que portava a terme el planejament 
de l’àmbit de l’àrea metropolitana extern a la comarca de Barcelona, també 
és segur que li feien conèixer la problemàtica i qui érem els que havíem fet el 
document.

L’article d’Estapé es va dir «La cuestión urgente» i es publicà el 17 de 
juliol de 1974. Començava exposant que no havia parlat abans perquè la infor-
mació pública acabava el 15 i no volia parlar-ne abans per no influir. Tot seguit 
assenyalava la repetició d’arguments de les impugnacions, malgrat el seu elevat 
nombre, i feia un cert paral·lelisme amb el que havia passat amb el pla de l’Ei-
xample de Cerdà i la seva aprovació «por la genial intuición, el increible tesón 
y a la audiencia sensible que encontró en los pasillos del poder central».

Estapé mostra el coneixement de la situació que li ha descrit en detall 
Enric Tous quan exposa «la sistemática vulneración del Plan de 1953, con la 
desenfrenada especulación a que ha dado lugar. [...] El caos urbanístico creado 
al amparo del vigente Plan Comarcal: la degradación de la calidad ambiental, 
víctima de una falta de previsión y de disciplina urbanística; las actuaciones 
contrarias a esta normativa; las licencias «erróneas»; los equívocos de las or-
denanzas de diversos municipios; la infinita picaresca en la medición de las 
alturas reguladoras».

El però que planteja és el del respecte pels drets adquirits i el principi de 
la seguretat jurídica, sense els quals no es tornarien a donar les compres i les 
vendes de sòl i el lliurament d’hipoteques per part de les entitats bancàries. En 
un moment de caiguda de la inversió privada, tot menys posar obstacles, amb 
l’objectiu de mantenir i impulsar els nivells d’ocupació. 

Indirectament, la posició del professor Estapé ens va ajudar molt. 

La primera flebitis del Generalísimo i l’aprovació  
de l’Entitat Municipal Metropolitana

El marc polític general s’anava complicant. D’una banda, la crisi industrial, 
unida a l’augment del preu del cru, amb el monopoli que movia la recent crea-
da OPEP, afectava de ple tots els sectors; i, de l’altra, hi havia una total manca 
de crèdit bancari. Començava a veure’s que la banca, especialment la recent 
banca industrial, no passava pel seu millor moment. A més, els quadres més 
reaccionaris del règim es mostraven contraris a qualsevol mena de canvi polí-
tic, i l’aperturisme d’Arias Navarro, expressat en el famós discurs a les Corts 
conegut com «el espíritu del 12 de febrero» de 1974, era qüestionat totalment. 
José Antonio Girón de Velasco i els sopars conspiratius d’Aravaca provocaren 
que a l’estiu s’iniciés la recollida d’adhesions a favor de l’antic i populista mi-
nistre de Treball, posant a la picota la figura del president del govern, a través 
de la sonada adhesió de l’Hermandad de Alféreces Provisionales, presidida pel 
marquès de la Florida, a favor de Girón. 

Dins del mateix govern, es començaren a donar senyals de tensió entre 
els ministres dels diferents corrents. Fraga va tenir interès a tornar ràpidament 
de l’ambaixada de Londres, ja que des d’allà no podia seguir de prop el ritme 
dels esdeveniments. Mentrestant, es treien del damunt Laureà López-Rodó, 
enviant-lo d’ambaixador a Viena. L’ambigüitat política començava a ser total, 
ningú sabia a quina mena d’associacions, tendències o grups es permetria actu-
ar legalment per poder exercir, això sí, sempre dins del Movimiento, el que en 
deien «contraste de pareceres» o «concurrencia de criterios» que semblava que 
seria tot el que permetrien amb l’anunciada apertura. 

Al mateix temps, els conflictes laborals, com s’anomenaven aleshores les 
vagues, prenien una gran efervescència en moltes empreses de Catalunya i de 
fora: Bettor-dual, Authi, Catex o l’Elsa a Cornellà. Barrera de Irimo anunciava 
que Espanya presentava un dèficit de 20.000 milions de pessetes —que recorden 
els mateixos 20.000 milions de dèficit de 2011 (però ep!, en euros), segons va 
anunciar el govern del Partit Popular quan va recuperar el govern—, una xifra 
completament depassada actualment, quan és de més del 100% del PIB espanyol.

El desconcert esdevingué majúscul quan el Caudillo, per culpa d’una fle-
bitis a la cama dreta, va caure malalt el 9 de juliol. El dia 1 li havien comunicat 
que havia mort el seu lleial amic, el general Juan Perón, aquell cap de govern ar-
gentí que arran de la visita, el 1947, de la seva esposa Eva a Espanya, fent també 
estada a Barcelona, va fer enviar carn i blat perquè no haguéssim de menjar tant 
pa negre, del qual parla Emili Teixidor, i com a colofó de la seva generositat, 
també es va interessar per les rubias Eucort amb carrosseria de fusta. 
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Un contratemps que va tornar a coincidir amb una altra visita de Kis-
singer. En la seva anterior i segona visita, havia coincidit amb l’atemptat a 
Carrero i ara en aquesta tercera amb el trastorn de Franco. Qui li manava 
tornar d’una final d’un campionat del món de futbol, a Alemanya, donant la 
volta per Madrid, essent aquest camí de tornada a Washington més llarg que 
el directe des de Frankfurt... 

El Generalísimo fou hospitalitzat. El 15 de juliol, i d’urgència, es va 
haver de promulgar un decret llei per transferir de manera interina la jefatura 
de l’Estat, i la comandància de l’Exèrcit, al príncep Joan Carles (Decret Llei 
26/1974). Hi havia pressa perquè els actes del 18 de juliol, de commemoració 
del 39 aniversari de l’Alzamiento, que estaven previstos a la Granja de San 
Ildefonso, els havia de presidir la màxima autoritat i, malgrat la delicada situ-
ació, els actes no es podien ajornar. Es presentaren com l’oportunitat perquè 
els presidís el príncep i així el poble captés el futur guió. Aquells actes s’havien 
d’aprofitar com si es tractés d’un assaig preliminar. 

Malgrat que en un primer moment es va creure que el general responia 
bé al tractament —s’arribà a anunciar que el 16 tornaria al Pardo— va resul-
tar que el tractament li va causar notables afeccions gàstriques, que expliquen 
que no pogués sortir de la clínica fins el 31 de juliol, amb la qual cosa ja em-
palmà amb unes «vacances d’estiu» al Pazo de Meirás. Allà, lluny de la pressió 
dels focus de Madrid, esperaven que es refés. En condicions precàries i amb els 
metges viatjant amb ell, l’expedició marxà de Madrid. En una entrevista que 
cap a finals d’agost li van fer a la seva germana Pilar, que havia anat a Galícia 
a veure’l, ens vam assabentar que la trombosi havia tingut altres efectes, com 
que tenia la veu agafada; va explicar que quasi no l’entenia i que amb l’ajut 
d’una foniatra l’obligaven a seguir una recuperació específica.

Explico aquests fets perquè, aprofitant el Consell de Ministres que 
el 9 d’agost el govern faria presidir al príncep, al qual com qui diu encara 
li tremolaven les cames —mai imaginava que el cridarien d’urgència per 
assumir la comandància de l’Estat— i no disposava de cap mena d’estruc-
tura per assabentar-se prèviament dels temes, li feren aprovar un decret llei, 
anomenat de creació de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, que 
fulminà la famosa Carta Especial de Barcelona de Josep Maria de Porcioles. 
L’objectiu, encara que lògicament no el van vendre així, era suprimir la Co-
missió d’Urbanisme i Serveis Comuns i, amb la supressió d’aquest organis-
me, suprimir jurídicament la figura del Pla comarcal de 1953. Un Pla que, 
recordem, havia instituït el mateix règim i que l’administració central havia 
redactat per impedir precisament la formació d’una gran Barcelona, a la qual 
va donar carta de naturalesa Josep Maria Porcioles amb la Llei de la Carta 
Especial de Barcelona de 1960 que va aconseguir estirar-li al general Camilo 
Alonso Vega. Suprimida la figura del Pla comarcal i la versió inicial de la seva 
revisió (el que s’havia aprovat a l’abril de 1974) i substituït per una figura de 
planejament diferent que es diria Pla general metropolità, els problemes que 
aquell document estava ocasionant, fins a arribar a ser un problema d’Estat, 
s’havien acabat... Així és com Madrid, a través d’un simple acord al BOE, 
«resol els problemes». Com se sol dir, «mort el gos, morta la ràbia». Com ja es 
recomanava just després de 1714 es portà amb «instrucciones y providencias 
muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se 
note el cuidado». 

A més, calia nomenar un president i un gerent nous per a la nova insti-
tució i, per tant, podrien substituir sense haver de fer gaire soroll —no l’hau-
rien de defenestrar— el gerent accidental de la vella Comissió d’Urbanisme i 
Serveis Comuns, Albert Serratosa, esdevingut gerent per jubilació de Vicente 
Martorell i que, a més, ostentava la direcció política del maleït document. El 
càrrec havia deixat d’existir, s’havia volatilitzat... 

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán l’1 de febrer de 1975
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La lògica jurídica del nou decret demanava una altra mena de pla ge-
neral, entre altres aspectes perquè l’havia d’aprovar un òrgan diferent, el qual 
vendrien, a sobre, com el reconeixement de la importància de Barcelona dins 
l’Estat. Li concedien l’«honor» de ser la primera àrea metropolitana que es 
creava oficialment però que, fet i fet, seria una desconcentració de l’administra-
ció central. Mireu si n’eren de bona gent! Un òrgan l’única diferència del qual 
respecte de l’anterior era que el futur Pla general metropolità ja no l’aprovaria 
el ministre sinó un ple presidit pel governador, amb la falca del director general 
d’Urbanisme d’aquell senyor ministre, a través del qual aquell disposaria el 
que calgués i, a més, amb menys membres en representació de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

El decret, com es queixà de seguida l’Ajuntament de Barcelona, dismi-
nuïa el seu pes dins el nou organisme. Al plenari tenia menys representants 
dels que tenia abans a la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns. La pèrdua 
es va fer en favor dels municipis de la corona metropolitana i, sorprenentment, 
de la Diputació provincial. El Decret Llei de passada ressituava l’alcalde de 
Barcelona en un pla diferent. Per a Masó, la pèrdua de Garicano a Governació 
havia representat aparentment la pèrdua dels seus suports a Madrid, i no el 
va ajudar en això el nou governador, que sense cap mena de problema es va 
entendre perfectament amb el president de la Diputació. Una mostra clara 
d’això la tenim en el fet que quan aquest decorà amb pintures murals de Jordi 
Alumà i Masvidal la sala de l’Arxiu de Comptes del Palau de la Generalitat 
amb una al·legoria de la història de la creació del Palau, entremig dels innu-
merables noms històrics que hi figuren, hi fa posar el de Martín Villa... 

El Decret Llei agafà in albis l’opinió pública i causà un gran descon-
cert, perquè en aquest precís moment es discutia a les Corts una nova llei de 
règim local, on es plantejava, en el marc de l’aperturisme, la possibilitat que 
certs membres de les corporacions, no els alcaldes de Barcelona i Madrid, po-
guessin ser elegits per sufragi. En canvi, el Decret Llei no valorava cap mena 
d’avanç en l’elecció democràtica dels membres del consell plenari del nou ens 
metropolità. 

La jugada resolia, a més, l’àmbit de la reiteradament demanada gran 
àrea metropolitana del nonat Pla Director de 1965, la que anava de la Tordera 
al Foix. Un cop clarificat que l’àrea metropolitana només la formaven els antics 
27 municipis de la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns, els diaris ja no 
podrien demanar, dia sí, dia també, quin dia institucionalitzarien l’àrea metro-
politana dels 167 municipis, que es presentava idíl·licament com la solució de 
tots els problemes de Barcelona i de la qual ni l’administració central ni la pro-
vincial, ni el mateix Ajuntament de Barcelona, volgueren sentir a parlar mai.

Una jugada, el nou ens, que es portava de cap des de feia un cert temps 
i sense donar-ne compte a l’alcalde de Barcelona, per al qual el decret va 

representar el seu segon gran contratemps. El pla urbanístic que havia de re-
soldre el finançament de Tabasa, en la qual estaven ben enganxats els bancs, i 
en la qual ell tenia un interès directe, ja no s’aprovaria i, per tant, ves a saber el 
temps que es trigaria a redactar-se’n un de nou; i ves a saber com seria aquest 
pla en l’àmbit entre Sant Cugat i Cerdanyola irrigat pels túnels de Collserola. 
Però el que era segur era que ja no arribaria a temps per salvar el finançament 
de les obres en curs ni la concessió que amb engany els havien adjudicat, 
sense que ni l’administració local ni la provincial tinguessin els recursos que 
s’havien compromès a abonar fins a l’entrada en funcionament del túnel, el 
moment en què podrien, a través dels peatges, començar a rescabalar-se del 
cost de les grans inversions que estaven portant a terme i així encarar el retorn 
de les emissions de deute. 

L’enuig de l’alcalde fou notori, per la qual cosa va desaparèixer i va 
allargar les seves vacances més de l’habitual. L’espantada fou el primer avís: no 
va tornar fins al 3 de setembre, mentre que el govern, per evitar mals majors, 
el designà, el 30 d’agost, president del nou organisme. Fèlix Gallardo, primer 
tinent d’alcalde que l’havia substituït durant una part de la seva absència 
estival, va fer córrer el rumor que també havia presentat la dimissió, fet que 
només podia anar relacionat amb els escarafalls que l’alcalde li hauria tramès 
en privat i el seu temor que «si a Masó no li resolen l’enfonsada corporació 
municipal, aquesta creu caigui damunt meu». Tranquil·litzat l’alcalde amb el 
nomenament de president de la nova Entitat Metropolitana, el primer tinent 
d’alcalde va desmentir ràpidament que hagués pretès dimitir. Pels cenacles de 
la ciutat corrien els rumors sobre els possibles gerents. El periodista Wifredo 
Espina demanava que fos arrelat a Catalunya i de gran categoria humana, 
mentre feien córrer interessadament els noms d’Udina, Viola, Gascón, Socias, 
Entrena, Moreta, Molinero o Bruna de Quixano. No perdré el temps a expli-
car les raons que es donaven darrere de cadascun d’aquests noms ni dels grups 
que els donaven suport. 

El dia que els diaris van publicar la notícia de la creació de l’Entitat 
Metropolitana de Barcelona, ai las!, resulta que, a la matinada, li va agafar 
per presentar la dimissió, ni més ni menys, que al mateix president dels Estats 
Units d’Amèrica, Richard Nixon. Aquesta notícia, produïda després d’un 
llarg procés d’impeachment, d’encausament, ocupava les primeres pàgines de 
tots els diaris. Les lletres grosses de les primeres planes que havia de prendre 
l’acord metropolità van quedar reduïdes a la lletra menuda de les pàgines 
interiors. 

No obstant això, atordit com estava, el que més em va atreure l’atenció 
d’aquells diaris, segurament per la desorientació que m’ocasionava la mort del 
Pla comarcal, fou que el mateix dia treien les fotos d’un funàmbul anomenat 
Philippe Petit que durant la mateixa nit i de manera sorprenent havia tirat una 
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fina maroma entre les dues torres bessones de Nova York i, havent-hi passat 
una segona maroma estirada per la primera, prou gruixuda per poder-s’hi 
passejar, va anar de l’una a l’altra amb l’ajut de només una perxa. I això que 
els edificis es trobaven separats obliquament més de 60 m. Sobre el buit i a 
417 m sobre el nivell del carrer havia aconseguit anar d’una a l’altra. Aquella 
imatge me n’associà ràpidament una altra: si la primera torre representava el 
Pla comarcal, el procés que el Decret encetava era haver d’anar d’un a l’altre, al 
Pla metropolità, també sobre el buit. El camí el veia tan inversemblant com el 
miracle que havia fet aquell xicot. Algú, aguantant l’equilibri polític, però en 
aquest cas sense perxa, havia de portar el Pla a bon port per un filament encara 
més subtil que el de Nova York. De tal envergadura veia la situació generada 
pel Decret Llei. 

La meva sorpresa va ser que, malgrat la publicació del Decret Llei al 
BOE, segurament perquè va trigar més del que els seus inspiradors haurien 
volgut, la gent no va aturar la presentació de les seves al·legacions al Pla 
comarcal. S’entén que les presentessin, preocupats com estaven per salvar les 
seves propietats, ja que ningú sabia què succeiria. D’altra banda, el Decret 
Llei no podia regular ni que fos en una disposició final l’anul·lació de les 
actuacions portades a terme fins aquell moment, ja que aquelles actuacions 
tenien una doble empara: d’una banda, la de la revisió d’un planejament 
redactat i aprovat pel govern i, de l’altra, la cobertura del marc de la Carta 
Especial de Barcelona que fins aquell moment també havia disposat de total 
empara legal. Com més al·legacions es presentessin, més difícil seria dir-los 
que eren paper mullat i més complicat farien el pas vers el nou del Pla me-
tropolità. I en aquella primera informació pública, detretes les al·legacions 
repetides, les presentades a la Comissió i a l’ajuntament respectiu en foren, 
grosso modo 32.000. No dedicaré temps a l’anàlisi de les al·legacions, encara 
que es conserven els arguments al·legats en cadascun d’aquells escrits (vegeu 
els annexos, pàgina 350).

Per aquells dies el govern laborista de Harold Wilson havia presentat 
el seu pla de motorways (grans vies segregades) per al Greater London County 
Council i la ministra de Transport del seu govern, la inefable Barbara Castle, 
va tenir més de 330.000 al·legacions; i això que no qualificava sòl, només 
delimitava els drets de pas d’unes vies. Vaig insinuar a Serratosa que nosal-
tres havíem tingut millors números en proporció amb els veïns de la senyora 
Castle, a Londres. El nostre document era un pla que alterava qualificacions 
urbanístiques i, per tant, que es justificava en proporció que en tingués més 
que un pla de simples alineacions, però vaig comprovar de seguida que el meu 
argument no tranquil·litzava ningú, tampoc Serratosa, per la qual cosa vaig 
deixar d’esmentar-lo. Volien un pla que ordenés sense tocar res i això, després 
de la disbauxa urbanística que estàvem patint, no ho sabia fer.

Les tensions pel Decret Llei de la Corporació Metropolitana

«Si muere la Ley de 1956, muere la revisión del Plan Comarcal», va exclamar 
exultant el president de l’Asociación de Titulares del Suelo en una entrevista 
a El Correo Catalán del 7 de setembre. El nou Decret Llei escombrava la 
Comissió d’Urbanisme i de retruc el Pla comarcal: «La oportunidad políti-
ca de la medida no podía ser mayor y su urgencia estaba motivada por un 
malestar que llegaba a distintos niveles de la capital y de las poblaciones cer-
canas; inquietud y malestar del que es solamente un pálido reflejo las trenta 
y tantas mil impugnaciones presentadas contra el Plan Comarcal a revisar». 
Unes al·legacions que, segons indicaven els crítics, havien representat una 
greu penalització per a milers de famílies que, en conjunt, s’havien gastat 
uns 30 milions de pessetes en advocats. No sé si les xifres responien al que 
ell els cobrava per les al·legacions que canalitzava a través de la seva entitat. 
Les declaracions que feu en favor del decret de creació de l’Entitat Municipal 
Metropolitana foren tan elogioses que el periodista J. Francesc Valls, d’El 
Correo Catalán, acabava la seva entrevista concloent: «En fin, que, por lo 
visto, la nueva Entidad Municipal Metropolitana quedará en las manos de 
quienes atacaban furibundamente la revisión del Plan Comarcal. A rey mu-
erto, señor conde puesto». 

L’única veu favorable a la revisió del Pla comarcal fou la del reumatòleg 
Josep Maria Poal, president de l’Associació d’Amics de la Ciutat, que pre-
guntat per la bondat de la nova entitat, va deixar entendre que el Decret 
tindria una incidència clara sobre el Pla, ja que abastant el mateix àmbit, els 
problemes anirien en contra del Pla comarcal aprovat, especialment si es tenia 
en compte el poc temps que havia transcorregut entre l’aprovació inicial i la 
promulgació del Decret Llei. 

A la ràpida aprovació estiuenca se li donà una intencionalitat ben di-
ferent de l’exposada per Poal. Sempre que alguna cosa important s’aprova un 
mes d’agost i a més amb tràmit d’urgència, malpenseu d’entrada. Poal parlava 
per boca de Serratosa, a qui marejava pels «reumes urbanístics» que presentava 
la clínica d’en Poal, darrere de la Clínica Corachan, afectada pel projecte de 
cinturó subterrani per salvar la impresentable traça amb forma de quatre que 
dibuixa la primera ronda a l’altura de l’antic camp de l’Espanyol.

Qui va deixar clara la nova situació fou Miquel Roca i Junyent, que, en 
declaracions a El Correo Catalán del 14 de setembre, va esplaiar-se contra els 
que, com l’Udina, havien defensat el Decret des de la tribuna d’El Noticiero. 
Miquel Roca hi deia la seva però parlava també per Masó, ja que els unia la 
secretaria de Miquel a la concessionària de Tabasa quan Masó era el president 
del consorci de bancs catalans que promovien i finançaven els túnels. En Mi-
quel argumentava que si pretenien esfondrar el Pla, no calia emportar-se per 
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davant tota l’estructura administrativa de la Carta de Barcelona i negar-li el seu 
paper com a centre inqüestionable de Catalunya. Continuava assenyalant les 
diferències de poder que es donaven entre l’anterior marc i l’imposat, reflectit 
pel que podia aprovar en definitiva la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns 
i el que ara li seria permès aprovar al nou òrgan desconcentrat, per la qual cosa 
concloïa que no podia entendre’s la defensa del nou ens.

El ministre de la Vivienda, Rodríguez de Miguel, després de passar les 
vacances a Platja d’Aro i mostrar-se dialogant amb el seu delegat provincial 
Esteban, va sortir i va afegir una mica més de confusió a la generada pel De-
cret. Va negar que el Decret Llei representés arxivar el Pla comarcal en tràmit. 
No tinc constància del que el governador Martín Villa li devia comunicar, 
però segur que les paraules del ministre no li van agradar gens.

Eren èpoques de gran confusió urbanística, especialment dins l’esta-
ment polític del règim, que cal considerar derivades dels neguits en què ens 
trobàvem davant del clar final de cicle. Ho agreujava que ningú intuís cap 
a on tombaria la sortida. Així, no hauria de sorprendre que la persona que 
Arias va posar per substituir-lo a l’alcaldia de Madrid quan al juny de 1973 va 
ser designat president del govern, Miguel Ángel García Lomas, pregonés la 
municipalització del sòl com l’única forma d’impedir l’especulació. «La co-
munidad municipal tiene que ser propietaria del suelo. Es la manera de evitar 
la especulación. La plusvalía debe volver a la comunidad que las engendró. 
En esto estoy dispuesto a llevar una política inflexible»; «No sé si llamarlo 
socializar el suelo o no, pero, desde luego, la comunidad no puede vivir sin 
suelo de su propiedad». Els que havien sofert la municipalització del sòl a Ca-
talunya durant la República, en sentir-ho, es devien posar a tremolar. Aquell 
alcalde, abans d’acabar el mandat i de fer la voladura del mercat d’Olavide, 
moria d’un ictus. Assenyalo aquests aspectes per mostrar el desconcert que 
regnava a Madrid en matèria urbanística i que explica que en un ambient 
com aquest es pogués discutir la necessitat d’una nova Llei del sòl i aprovar-la 
al maig de 1975, encara que no anés en la direcció de l’alcalde de Madrid. 
García Lomas, aparellador i des de 1940 arquitecte, era l’autor de la delegació 
del MOPU del carrer del Dr. Roux a Barcelona, un edifici que ostentava 
un enorme escut d’Espanya amb una àguila imperial més gran que l’escut i 
que, per inconstitucional, roman avui agotzonada rere un immens escut de 
bronze de la Generalitat.

Les tensions que al llarg de l’estiu se succeïren contra l’aperturisme 
d’Arias Navarro, alimentades per la comandància interina del príncep, expli-
carien per què, després de la reassumpció dels poders de l’Estat pel Caudillo, 
el 10 de setembre de 1974, Arias Navarro va tornar a sortir afirmant com a 
inexcusable carta de navegació del seu procés democratitzador l’esperit del 12 
de febrer: «Pretendemos reconocer y encauzar un ancho pluralismo político».

L’anada a Madrid a fer el paperot i deixar clar a l’alcalde qui mana 

Martín Villa, que des de la seva arribada a Barcelona no havia parat de fer 
rendez-vous amb totes les autoritats, organitzà un viatge a Madrid amb el 
president de la Diputació Juan Antonio Samaranch i altres diputats per en-
trevistar-se amb el vicepresident primer i ministre de la Governació, García 
Hernández. La finalitat era agrair-li el Decret. L’entrevista generà un incident 
força explicatiu del moment i dels ànims pels quals l’alcalde Masó travessava. 
Va arribar tard, però el més probable és que el van cridar a última hora per 
esmenar que no l’havien invitat, o bé que ell no hi volia anar. El ministre 
considerà que hi havia de ser. Durant tota la reunió va estar amb posat seriós 
i es feu el sord i el mut. 

L’especial cortesia que en tot moment el governador va mostrar amb 
ell fou senyal evident que la situació entre ells era tensa a causa del decretassu. 
Masó, pel que es va escoltar dels que hi foren, va fer el paper del convidat de 
pedra. A la reunió, Samaranch, a més de desplegar el seu ventall d’obsequis 
en forma d’insígnies de Sant Jordi, va anar per nota i per mostrar que sinto-
nitzava amb el moment polític deixà anar a qui era la mà dreta del president 
Arias: «más que de apertura, hay que hablar de una evolución continuada...», 
per passar a desgranar les inversions que necessitava Barcelona: la portada 
d’aigües de l’Ebre, amb els famosos «sobrants que es perden absurdament al 
mar», i el «seu» eix transversal. La simbòlica obra que li havia de permetre 
aparèixer davant de Catalunya, amb la mancomunitat de diputacions que 
requeria l’obra, com el modern Prat de la Riba. L’obra que «mancomunava de 
fet», Girona i Lleida amb el cor de Catalunya, Manresa, seguint les conclu-
sions que es desprenien dels caríssims estudis que havia encarregat a l’ekístic 
arquitecte i urbanista Konstantinos Apostolos Doxiadis perquè li justifiqués 
la necessitat d’aquest eix. En aquell dinar, i de cara a Espanya, el «seu» eix el 
venia com la millor porta d’Europa cap al centre d’Espanya, fet que, d’altra 
banda, era cert. 

En aquest punt s’arribà al zenit de la reunió. El vicepresident va explicar 
els perquès del Decret Llei, de manera que es feu transparent que ni ell ni el 
seu Ministeri havien estat els redactors del text. Va exposar que «el decre-
to-ley intenta lo mejor para resolver el problema que agobia a la comarca de 
Barcelona». Samaranch va continuar dient que s’alegrava que hi fos present 
l’alcalde Masó, ja que sobre ell gravitaven «terribles problemas heredados», i 
assenyalà que «el objetivo del decreto-ley es terminar con el caos urbanístico», 
sense que en cap moment desgranés com ho evitaria. Es referiria al deute de 
l’Ajuntament o al finançament de Tabasa que, indirectament i a causa d’ell, 
era el que en veritat preocupava Masó? El ministre va assenyalar que la finali-
tat del Decret Llei era posar fi al caos urbanístic amb tres orientacions clares: 
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municipalització, descentralització i responsabilització de les corporacions lo-
cals. Res de plans tecnocràtics sinó plans de concepció municipal i redactats a 
partir d’exigir més responsabilitat als ajuntaments. No sé si als d’aquí els agra-
dà que fos ell qui parlés de caos urbanístic; en qualsevol cas, era un èxit del pla 
en tràmit que el govern ho reconegués, encara que a la reunió ningú es volgués 
preguntar com s’havia arribat a aquell caos. El vicepresident, referint-se a la 
nova Entitat Municipal Metropolitana, afegí que el govern havia comprovat 
«la certeza del rumbo de nuestros propósitos con informaciones constantes a 
la Diputación y al Ayuntamiento». En escoltar això, s’entén que a Masó se li 
revoltessin els budells.

«El decreto-ley se hizo por razones de urgencia, en perentoria búsqueda 
de la inmediata solución a los problemas barceloneses.» «Razones de oportu-
nidad —prosiguió— aconsejaron ir a la fórmula del decreto-ley para resolver 
los problemas que en Barcelona crea la confusión de su propio término mu-
nicipal con la de los otros municipios confinantes.» «El decreto-ley permitirá 
establecer una política municipal coordinada, y no sólo en el aspecto de la 
planificación» (El Correo Catalán, el 19 de setembre de 1974). Renyaven l’al-
calde de Barcelona en imputar-li la confusió creada per un Pla que s’havia 
atrevit a planejar conjuntament tot l’àmbit de la Carta, tot ficant-se dins dels 
termes municipals «confinantes»? Posaven en qüestió la Carta Municipal de 
Barcelona?

Els objectius perseguits pel Decret tenien a veure de manera indirecta 
amb la famosa àrea metropolitana de 1965, i quedaren clars quan el vicepresi-
dent del govern precisà: «No es cierto que se haya producido una amputación 
de municipios. Simplemente se ha abierto la posibilidad de una integración en 
otro tipo de objetivos municipales» [sic, se suposa que tenia en ment exclusiva-
ment el camp dels serveis]. I García Hernández va precisar: «el rango formal 
y la validez de aquella Área Metropolitana [es refereix a la de 1965] son muy 
discutibles, pues, la correspondiente disposición legal [la de creació d’aquell 
àmbit com a àrea metropolitana de Barcelona] no llegó nunca a ver la luz en 
el Boletín Oficial del Estado». 

La nova normativa, segons ell, obria als municipis de la àrea metropo-
litana definida el 1965 la possibilitat d’integrar-s’hi. Embolica que fa fort, 
ja que aquella àrea no va existir mai. Arribats a aquest punt ja ningú sabia 
de què es parlava per quedar bé, quan cap dels que tenia davant no estava 
interessat a fer renéixer l’àmbit de 1965. El vicepresident raonà el motiu 
pel qual la presidència s’havia confiat a l’Ajuntament de Barcelona. Era pel 
fet d’haver estat l’Ajuntament barceloní qui va plantejar «el problema». Al 
vicepresident semblava que se li escapava la interpretació que es faria d’aque-
lla expressió, o entengué que entre afins podia parlar clar. Quedava clar 
que s’adreçava en termes de problema i no de nova proposta d’ordenació 

territorial formulada per Barcelona. Arribats a aquest punt de la reunió, 
ja no se sabia si el problema era l’aprovació del Pla comarcal o si el ma-
teix Ajuntament havia demanat posar fi a la Carta Especial de Barcelona. 
I remarcà que si havien confiat la resta a la Diputació era «para que tenga 
un papel más activo en la labor de planificación». I tot seguit, recordant la 
trinitat sagrada de «familia, municipio y sindicato», reblà el clau postil·lant: 
«Ahora bien la organización municipal debe primar sobre la Diputación 
Provincial» i «en materia de evolución política estamos dispuestos a cumplir 
nuestro empeño. El Gobierno se siente tranquilo, firme y seguro». Veurem 
com va evolucionar aquesta voluntat de traslladar la planificació, com l’ano-
menava el vicepresident, a la Diputació, on el tàndem Samaranch-Bonastre 
apareixia als ulls del governador com els que el podien ajudar a portar a bon 
port el problema del Pla comarcal.

La creació de la Corporació Metropolitana s’anava veient que encobria 
un segon objectiu: posar fi a la comissió gestora de l’àrea metropolitana de 
1965. Unes declaracions de Samaranch cap al febrer de 1975 ho deixaren 
clar i l’aspecte fonamental fou la creació en el si de la Diputació provincial de 
l’Institut Provincial d’Urbanisme. La por era doble. D’una banda, la creació 
d’una gran Barcelona metropolitana que englobés l’àmbit del Pla de 1965, i de 
l’altra, que el que els havia passat amb la revisió del Pla comarcal, d’un Pla ple 
d’afectacions, els passés també a la resta del territori metropolità. Hi havia, per 
tant, la voluntat de desfer els equips creats i emportar-s’ho tot al nou institut 
provincial, que ho orientaria a través d’un pla provincial. 
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Una nova crisi de govern a Madrid

El govern no es devia sentir tan tranquil, ferm i segur, quan tot seguit, al mes 
de novembre, Arias Navarro, per pressió dels immobilistes, destituí el minis-
tre d’Informació i Turisme, Pío Cabanillas Gallas i, a conseqüència d’aquest 
fet, presentaren la dimissió el vicepresident segon i ministre d’Hisenda i Eco-
nomia, Antonio Barrera de Irimo, i amb ell els alts càrrecs de l’administració 
d’ambdós ministeris. Pel paper que durant la Transició tingueren alguns dels 
que dimitiren, assenyalem els noms de Ricardo de la Cierva, director de Cul-
tura Popular i historiador, emparentat amb l’heroi inventor de l’autogir; Fran-
cisco Fernández Ordóñez, de l’INI; Juan José Rosón, de Televisió Espanyola; 
Juan Luis Cebrián, Marcelino Oreja, el general Manuel Díaz Alegría i Juan 
Antonio Ortega y Díaz Ambrona. Pels cenacles de Madrid corria el rumor de 
la dimissió del president del govern i, en el seu lloc, la designació de l’almirall 
Pita da Veiga. Va escampar-lo el fet que Franco rebés l’almirall i altres alts 
càrrecs militars amb motiu de les seves bodes d’or a l’exèrcit.

El ministre de Governació envià el seu segon, León Herrera, al Minis-
teri d’Informació i Turisme, a cobrir la vacant que havia deixat Pío Cabani-
llas; era una substitució difícil de cobrir tant pel prestigi internacional que 
aquest havia aconseguit, com pel fet de tractar-se d’un home pròxim a Fraga, 
cosa que, en el moment en què tenia lloc el cessament, no era quelcom sense 
significació. Pío fou un dels homes clau de la futura Transició i va seguir de 
prop el tema de Barcelona. Les seves visites a la ciutat durant l’època de l’al-
calde Socias foren constants.

L’anunci que es permetrien unes associacions més «obertes» per partici-
par en el Movimiento fou la base de la crisi. Els immobilistes Girón, Fernán-
dez Cuesta, Pinilla, Rodríguez Valcárcel, Valero i el mateix García Hernández 
aclariren que aquestes associacions no podien ser ni ideològiques ni traduir-se 
en escons en unes Corts espanyoles. En una paraula, es diguessin com es 
diguessin, mai podrien ser partits polítics, ja que havien de ser aprovades prè-
viament i en qualsevol moment podien ser suprimides pel Consejo Nacional 
del Movimiento. Com deien aquells: «el Caudillo no siente un indescriptible 
entusiasmo por las asociaciones políticas, no resulte que de ellas viniese la 
confusión y la fragmentación de la unidad de los españoles.»

Amb el cessament de Cabanillas i de tots els altres, el president Arias 
volia mostrar que l’esperit del 12 de febrer seguia dempeus malgrat el que 
deia la vella guàrdia. Mentrestant, el cardenal Enrique i Tarancón sortia a 
ajudar l’aperturisme i, allunyant-se del nacionalcatolicisme oficial, plantejava 
un canvi profund en les relacions entre l’Església i l’Estat.

Davant l’anunci de l’aprovació de l’esborrany de la Llei de les associaci-
ons polítiques, els immobilistes passaren a l’atac i el 16 de novembre de 1974, 
a l’Institut Nacional de Previsió de Madrid, l’exministre Girón, president de 
la confederació d’excombatents, es va fer aclamar per unes 500.000 persones 
i elegí una Junta Nacional als crits de «si fuéramos inmovilistas hoy no esta-
ríamos aquí». Uns fets que s’encadenaren amb el funeral que feren presidir, 
a un Franco extremadament xuclat i desmillorat, en el Valle de los Caídos 
el dia 20 de novembre, en commemoració de l’assassinat del fundador de la 
Falange.

Dibuix de Cesc publicat a la Revista Por favor el 22 de desembre de 1974
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Altres problemes del mandat de l’alcalde Masó 

Els regidors li amarguen el govern 

Quan Masó entrà a governar la ciutat amb un intent de portar-hi aires nous, 
li esclatà l’afer del regidor José María Espona. Per millorar els accessos d’una 
edificació que construïa la seva empresa Pirsa al carrer de Mercedes —a la 
zona del Cottolengo del Pare Alegre—, va tenir la gosadia d‘enderrocar les 
escales públiques que salvaven el desnivell del carrer. Ho va fer exclusivament 
per facilitar un accés a peu pla a l’aparcament dels habitatges i estalviar-se 
així haver de construir unes rampes que li disminuïen els espais aprofita-
bles d’aparcament. D’aquesta manera, guanyava més places, fet que li faria 
augmentar els guanys. En comptes d’adaptar l’edifici a les rasants oficials, 
desmuntava el carrer i deixava els seus conciutadans sense poder-hi transitar. 
Feia efectiu allò que per aquestes mateixes èpoques altres deien de «la calle es 
mía», i ho feia de forma descarada sense que l’autoritat hagués tingut temps 
de tramitar-li un canvi de perfil del carrer per donar cobertura legal al que 
feia. Encara que l’alcalde va suspendre temporalment el regidor de les seves 
funcions, davant la magnitud que agafà l’assumpte per la pressió de les associ-
acions de veïns, el ministre de la Governació, García Hernández, a petició del 
governador civil, va destituir de manera fulminant el regidor.

Mentre aquest assumpte era ben viu, li esclatà un altre afer. L’estafa 
immobiliària d’un altre regidor, al maig de 1975. En aquest cas, un assumpte 
privat que afectava la imatge de la classe política. Manuel Rosell, quan va 
veure que no se’n sortiria amb l’estratagema que havia imaginat —embran-
car-se en una nova promoció i amb els préstecs d’aquesta iniciativa fer front 
als deutes d’una promoció prèvia, la qual cosa li havia de resoldre els pro-
blemes financers de l’operació fallida— s’embolicà en unes vendes que havia 
escripturat abans de tenir l’edifici acabat. Va ser processat per estafa i una 
sèrie de bancs no recuperaren els crèdits que li havien atorgat. El més greu va 
ser que els compradors dels pisos hipotecats per l’empresa els estaven pagant 
a través d’unes lletres, cosa que va fer que les financeres, per escripturar-los, 
demanessin als compradors que paguessin dues vegades els pisos. Una per 
les lletres contretes i una altra per treure les hipoteques que gravaven els 
seus habitatges amb els bancs. Si no pagaven els posarien al carrer, ja que la 
titularitat de les hipoteques estava a nom de la financera. L’associació d’afec-
tats es feu sentir i els problemes derivats d’aquelles pràctiques viciades per 
la interposició d’estranyes societats financeres, muntades amb usurers, feien 
impossible solucionar la situació. El cas quedava petit davant les dimensions 

del cas Sofico, que en aquell moment prengué un ressò descomunal per les 
altes implicacions de l’Estat en el cas.

Finalment, el desembre de 1974 va aparèixer un altre problema: el del 
carrer de Freixures, que acabà de complicar la imatge que l’alcalde Masó pre-
tenia donar del seu govern respecte al dels darrers anys de Josep Maria de 
Porcioles. L’Ajuntament s’havia venut el vol de l’esmentat carrer a un pro-
motor per construir un edifici amb front a l’avinguda de Francesc Cambó. 
Ningú comprenia com se li havia atorgat la llicència, ja que la nova edificació 
emparedava el veïnat amb un edifici colossal que els deixaria sense rebre ni 
una espurna de llum. Els estadants de tota la vida viurien a l’esquena d’aquella 
gran pantalla. Les condicions higièniques del nucli vell ja eren precàries i 
només faltava que, a migdia i amb un edifici que res tenia a veure amb l’altura 
de les cases del centre històric, els bloquessin l’assolellament d’un carrer estret 
que era el que donava una guspira d’esperança a la gent que hi vivia i del qual 
depenia la salubritat. A més, com que el nou edifici es construïa en règim de 
protecció oficial no pagava ni les 800.000 pessetes de la llicència, cosa que 
encabritava encara més el veïnat. Ningú havia fet saber a l’alcalde que els 
funcionaris o el regidor del districte se li havien venut el vol d’un carrer, quan, 
a més, ningú podia garantir que l’avinguda de Cambó s’obriria fins a l’Arc de 
Triomf per les afectacions que ocasionava sobre les Basses de Sant Pere.

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 17 de juliol de 1974
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La guerra dels barris

La bona voluntat que havia mostrat l’alcalde en la visita que havia fet a Nou 
Barris a l’inici de la seva elecció es va fondre en no poder respondre a cap 
de les demandes. L’alcalde mostrava una voluntat efectiva de respondre a les 
peticions dels veïns, però la manca de diners pel deute heretat i la manca de 
sensibilitat de l’aparell burocràtic li impossibilitaven fer-hi front. Entre les 
declaracions benintencionades i els resultats que podia ensenyar, es va anar 
obrint un fossar cada vegada més vast i, amb això, la caiguda en picat del 
seu crèdit. El seu delegat d’Urbanisme, Miró Burunat, estava desaparegut, 
sense que ningú a hores d’ara en pugui explicar les raons. Aquesta voluntat 
d’intimar amb els veïns li va obrir una nova tensió en el si del consistori i, en 
aquest cas, més delicada: la contestació dels regidors, dirigida segons es deia 
per Canalda i Salvat. Deixant de banda els que ja es marginaven habitual-
ment, el folklòric Tarragona i Soler Padró, els altres entenien que l’alcalde, 
amb les seves promeses de rebre els veïns, els curtcircuitava i no els tenia 
en consideració. Se sentien menyspreats. No hem de perdre de vista que els 
regidors eren els que eren. Els que el sistema polític decidia. 

L’anàlisi que aquests regidors feien de la situació era una altra ben dife-
rent i de més pes polític. Abans que moltes associacions de veïns ja estiguessin 
legalitzades, el protagonisme que l’alcalde els estava donant els conferia un 
crèdit polític que amb les lleis del règim no podien tenir i, per tant, l’alcalde 
actuava al marge de les lleis. La contestació del regidors era profundament 
política. 

La crisi de les finances municipals

En acabar el ple de gener de 1975 Masó va voler transmetre a l’opinió pública 
la sensació que tot el temps que havia estat a l’alcaldia l’havia consumit a 
posar ordre a les finances municipals, sanejar la hisenda i que ara començava 
el temps de fer coses. Malgrat que esperava arribar als 11.000 milions de pes-
setes de pressupost, deixà anar que per marxar sense problemes caldria que el 
pressupost arribés als 20.000 milions. Cal dir que el d’11.000 ja representava 
respecte al de 1974, de 8.676 milions, un augment del 23%, cosa que feia 
que, per la situació en què es trobaven les finances de l’administració central, 
s’entengués que la fita era impossible. 

Del pressupost de 1975, el 36% se l’emportaven els sous dels funcio-
naris, 2.800 milions corresponien a la càrrega financera i la resta era el que 
quedava per fer funcionar la ciutat. Amb les retallades per la inflació del 
moment, només es podien pagar les despeses corrents i, per tant, no quedava 

res per a noves inversions. La ciutat seguia expressant un dèficit de 76.000 
milions de pessetes, encara que no tot el muntant corresponia al finança-
ment de l’Ajuntament. S’hi comptaven les empreses de Metro i de Tramvies i 
Autobusos. Cal dir, però, que només la nòmina del personal de 1973 a 1975 
havia augmentat en 1.770 milions, passant de 1.870 milions a 3.640 milions. 
Era difícil parlar d’ajustos quan la despesa de la nòmina se li havia doblat per 
la pressió de la lluita sindical dels funcionaris i aquest augment era superior 
al de la inflació de l’any. 

El problema del pressupost de l’Ajuntament va quedar obert i sense 
que li garantissin res. El Decret Llei 7/1975 del Ministeri d’Hisenda dispo-
sava: «Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Barcelona para for-
mular un presupuesto extraordinario de liquidación de deudas, con arreglo 
a las bases que fijen conjuntamente los Ministerios de la Gobernación y de 
Hacienda». 

El mateix dia del plenari de gener de 1975, a la tarda, hi va haver la 
conferència fundacional de Jordi Pujol a Esade.

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 5 de gener de 1975



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI164

La crisi industrial i social

La situació industrial s’anava agreujant. El 1974 havia estat greu, però el 1975 
encara ho va ser més. L’Institut d’Estudis Sindicals va fixar en 670.000 els 
treballadors afectats pels conflictes laborals i en 2.196 les empreses. En la 
crisi intervenien factors externs, entre altres, com ja hem exposat, el preu del 
petroli, que malgrat un consum inferior per la crisi ens costava la xifra de 
3.200 milions de dòlars: un muntant que seria una mica més assumible per la 
devaluació del dòlar. Però el que esdevingué més crític fou l’esfondrament del 
model d’industrialització del règim franquista. Una indústria fonamentada 
en la mà d’obra barata que no podia concórrer contra una altra que, en el cas 
de la Comunitat Econòmica Europea, presentava un canvi d’escala pel fet 
d’abastar un mercat de 270 milions de consumidors, i havia introduït, d’una 
banda, la màquina programable que permetia produir en massa i, de l’altra, la 
investigació operativa que racionalitzava els processos industrials. En el cas de 
la SEAT, els marges operatius els marcava la Fiat i l’empresa mare no estava 
disposada que la subsidiària li prengués quotes del mercat exterior.

En tancar l’any 1974 el mercat borsari havia perdut en termes de valor, 
ponderats per la inflació, un 35% del seu valor a l’inici de l’exercici. Vam 
viure uns anys on les aturades a les grans empreses estigueren a l’ordre del dia 

i on es posà de manifest que els vells sindicats verticals no estaven capacitats 
per fer front al nou clima laboral. No oferien l’agilitat que es necessitava per 
resoldre els conflictes. El resultat fou que els empresaris començaren a cloure 
els seus convenis col·lectius al marge de les estructures oficials per la incapaci-
tat d’aquestes estructures d’enquadrar els problemes. Ningú s’atrevia a posar 
en crisi de manera oberta les estructures del sindicalisme vertical, però es 
trobava a faltar una legalització del dret de vaga, l’única manera d’entendre’s 
quan es trenquen les relacions laborals. Les sancions en termes de suspensió 
de sou i feina només feien que agreujar la tensió. Els grans conflictes a la Seat, 
amb 13.000 afectats, a la Hispano Olivetti, amb 2.150, o a Saenger, amb 
500, acompanyats d’acomiadaments d’un alt nombre de treballadors, amb 
les corresponents suspensions d’ocupació i sou, només feren que augmentar 
la virulència dels conflictes. I quan ja s’havia cremat el delegat de Sindicats i 
el de Treball, era el mateix governador qui entomava les negociacions. Amb 
el pretext de l’afectació de l’ordre públic, obria processos militars contra els 
portaveus dels treballadors. S’hi posava, perquè, pel seu anterior pas per la 
delegació de Sindicats de Barcelona, Martín Villa coneixia el que s’hi donava. 
Per evitar el conflicte, les fàbriques tancaven durant llargs períodes de temps 
per impedir que les assemblees es fessin dins seu, amb les dràstiques conse-
qüències que això tenia sobre la caiguda de resultats i, encara pitjor, per la 
translació del conflicte al carrer, als barris, al centre de la ciutat i al claustre 
de la catedral.

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 14 de novembre de 1974Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 24 de gener de 1975
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A l’inici de 1975, els parats en la construcció pujaven a 10.000 treba-
lladors i es concentraven principalment en l’entorn metropolità. Laureà Lopez 
Rodó, preocupat per les discussions polítiques entorn a l’associacionisme, deixà 
anar la famosa frase d’«el país no está para traumas ni para bromas» (28 de gener 
de 1975). Saenger, Cumbre SA, Ariel, Seat, Hispano Olivetti, Roselson, van 
ser algunes de les empreses on es donaren els conflictes més virulents que 
preocuparen en els mentideros políticos (les tertúlies) de Madrid. El tancament 
en esglésies i catedrals va estar a l’ordre del dia. El cas més sonat, per acom-
panyar-se d’una vaga de fam, d’uns trenta treballadors, va ser el dels deu mil 
de Potasas de Navarra, que se seguí amb l’enclaustració a la catedral de Pam-
plona. Uns fets que explicarien que la permanent de la Comissió Episcopal, 
dirigida pel cardenal Enrique i Tarancón, posés sobre la taula el tema de la 
reconciliació entre guanyadors i perdedors de la Guerra Civil, cosa que des-
plagué enormement al règim després del que havia sofert l’Església en aquella 
guerra, però que aclaria els nous fronts polítics que s’anaven obrint.

Mentre que cada vegada eren menys els que es refiaven del funciona-
ment segur de la mecànica prevista a les Leyes Fundamentales per garantir la 
continuïtat del règim, els diaris seguien parlant de la secular hostilitat exterior 
i de la dimensió subversiva dels conflictes laborals. Per a Blas Piñar, la guerra 
no havia «terminado», i no obstant això, perquè ens calméssim se’ns anava re-
cordant cada dia «la madurez del pueblo español». Ens trobem en el moment 
que se suspèn la revista satíricohumorística Por favor i que a la crisi industrial 
s’hi afegí la crisi turística. Unes noves destinacions turístiques més barates van 
irrompre al Mediterrani, mentre disminuïa el cost d’un viatge a les exòtiques 
illes del Carib. Això unit a l’atmosfera de crisi que es vivia, s’explica que una 
gran part del turisme que ens havia fet confiança es desviés cap a altres països.

Canvis d’alcaldes. Alguns, sorprenents 

El gener de 1975 Martín Villa començà a substituir els antics alcaldes per 
altres de nous que no havien viscut la guerra. Rejovení les principals admi-
nistracions locals i cercà gent més dialogant. Són els casos de Mataró, la 
Roca, Llavaneres, l’Hospitalet de Llobregat, Sitges, el Prat del Llobregat, 
Castellar del Vallès i un llarg etcètera. Un dels alcaldes que va caure va ser 
el de Santa Coloma de Gramenet, en Porta, germà del president de la Fede-
ració Catalana de Futbol, que juntament amb l’anterior, Romero Tutusaus, 
ens havien deixat el dramàtic perfil de Santa Coloma crivellat de blocs sobre 
la muntanya: els grups de l’Esperit Sant i de Can Franquesa i les Oliveres. 
El governador no la va encertar, i això que el servei d’Informació del Govern 
Civil, el 23 de gener de 1975, ja l’advertia: «Sí. En la localidad desde hace 
años se ha especulado con el suelo y en el sector inmobiliario en general 
—lo que ha sido objeto de constantes conflictos y «campañas» de prensa—, 
no sería extraño que la propia prensa (en especial la revista Grama) al menor 
desliz del informado para el cargo de Alcalde [es tractava de Blas Muñoz], 
hiciera una campaña en base a sus anteriores y actuales actividades. Su habi-
lidad por las presiones económicas que puede ejercer, pueda soslayar quizás 
el problema». 

Les pressions a què feia referència l’informe de Riverola Pelayo, fun-
cionari del Govern Civil, inspector del Movimiento, eren les que podia fer 
per tractar-se del principal prestador de les colles de la construcció locals, 
a les quals havia deixat diners, que acabarien callant per l’extorsió que els 
aplicava a través dels interessos abusius que els cobrava. No obstant això, el 
governador no va tenir pas menys vista que el Partit dels Socialistes de Cata-
lunya, que va elevar també el fill de Blas Muñoz a alcalde de Santa Coloma, 
el qual va emular el seu pare amb els ben coneguts problemes de l’empresa 
Gramepark i de diferents conjunts d’edificis singulars. Entre aquestes cons-
truccions, per la seves pretensions destaca l’anomenat Cúbics, sobre uns 
antics terrenys escolars, la requalificació dels quals per part del conseller 
socialista de Política Territorial i Obres Públiques per a finalitats diferents 
de les públiques mai se’ns ha justificat.

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 12 de setembre de 1974
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La designació d’Ángel Arozamena com a gerent  
de la nova Corporació

El 26 de febrer de 1975 Ángel Arozamena Sierra pren possessió del càrrec de 
gerent de la nova Entitat Metropolitana. Des del 9 d’agost de 1974, data del 
Decret Llei, van tardar sis mesos i quinze dies a trobar algú que es fes càrrec 
de la direcció del nou organisme. La designació tenia l’efecte important de 
carregar-se el gerent accidental, Albert Serratosa Palet, aquell que havia estat 
el director polític de la revisió del Pla comarcal de Barcelona, sense haver-lo 
de fer dimitir, ja que el seu càrrec havia deixat d’existir. 

Es va justificar la designació d’Arozamena per haver estudiat enginyeria 
a Barcelona i en una promoció pròxima a la de l’alcalde, també enginyer. Va 
desplaçar-se des de Madrid i cessà del lloc que ocupava al Ministeri d’Indús-
tria. Deien que havia treballat prop de Rodolfo Martín Villa quan el van de-
signar director general d’Indústries Tèxtils al Ministeri de Indústria, el 1966. 
Els funcionaris teníem clar que el nomenament era directe del governador per 
controlar de prop el Pla comarcal i especialment per tractar-se de qui l’havia 
de transfigurar en el nou Pla general metropolità, ajustant-lo als requeriments 
del recent Decret Llei. D’urbanisme no en sabia gens, mai havia tocat aquest 
tema, però en canvi tenia un gran suport en el seu germà Jerónimo, gran 
jurista i magistrat, que n’era un vertader expert. 

Li perdono les collonades que ens feia estudiar dels veïns que rebia 
afectats pel Pla i que traslladava a uns documents redactats amb un retolador 
verd de la casa Edding. Mai ens ho va comunicar ell directament. Ho feia 
a través del seu secretari Galiana, que havia aterrat de Madrid en el mateix 
farcell. Vam constatar ràpidament que era incapaç de concebre cap alternativa 
seriosa que pogués incloure, amb cara i ulls, una concepció diferent de la del 
Pla aprovat, mentre s’adonava que el nou càrrec no li era gens confortable. 
Es mostrava neguitós i amb sortides de to, habituals en les persones que es 
creuen incompreses per uns funcionaris que considerava que tampoc l’obeíem. 

Solia dir-nos que tinguéssim en compte que treballàvem en una caixa de 
vidre i que donéssim atenció preferent a les 32.000 al·legacions, ja que Barcelona 
era la ciutat més conflictiva del món occidental. A continuació, esmentava que 
s’havia adonat del que calia fer: el Pla havia de seguir endavant i no se cediria a 
la pressió dels poderosos. Hi hauria sòl públic per a habitatge, escoles, guarderies 
i hospitals. La Corporació Metropolitana no sols havia de ser una entitat per a 
l’urbanisme sinó que havia d’esdevenir un ajuntament d’ajuntaments.

Però el que va ser realment transcendental per al Pla va ser que el seu 
germà fos el notable jurista i magistrat Jerónimo Arozamena Sierra. Entre 

l’abril i el maig de 1975 vaig tenir un vis-a-vis amb ell pels temes de la nor-
mativa del Pla. Dit amb una paraula, m’hi vaig examinar. Vam repassar 
totes les normes, article per article. Ell portava el text estudiat fins al darrer 
extrem. Em va suggerir uns canvis formals d’estructura que li vaig admetre 
i que tenien a veure amb l’ordre on calia emplaçar la regulació dels usos, que 
ho veia més a l’inici, i sobre els centres direccionals, que per donar-los un 
tractament més important, se’ls va emportar dels sòls urbanitzables on els 
havia situat al capítol dels sistemes, com si es tractés d’uns sistemes especials. 
Al cap de dues setmanes em vaig adonar que gaudia amb les converses que 
sosteníem i entenia els meus perquès, i finalment va respectar el text i en quedà 
una mútua simpatia. No puc parlar d’amistat per la diferència d’edat que ens 
portàvem, ell estava en els cinquanta-un mentre jo només en tenia trenta-qua-
tre, i pel mig hi havia el respecte que imposava despatxar amb un magistrat 
de la Sala del Tribunal Contenciós Administratiu. 

Quan vam acabar aquestes reunions se’m va acomiadar dient-me que 
al juny el designaven magistrat del Tribunal Suprem. Posteriorment, ens vam 
trobar en diferents moments, jo fent de delegat d’Urbanisme i de director 
general i vaig comprovar que seguia de prop el que feia, especialment la legis-
lació urbanística que vam aprovar el 1983 al Parlament de Catalunya, i això 
ho va seguir fent tant des del Tribunal Constitucional, on va anar després, 
com des de la Revista de Derecho Urbanístico. 

El darrer cop que vam poder tractar-nos fou durant els anys 1993-1994 
a la comissió d’experts en matèria de sòl que havia creat el ministre Borrell i 
en què participàvem tots dos. Ell hi era en representació de la Magistratura, jo 

El nou gerent Ángel Arozamena al costat de l’alcalde de la ciutat, Enric Masó
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pels meus anys de dedicació a l’urbanisme i la meva experiència de gestió amb 
l’Institut Català del Sòl. L’objectiu era com s’encarava el problema de l’especu-
lació urbanística i, al mateix temps, trobar un nou marc legal per a la previsible 
resolució del Tribunal Constitucional contra la Llei de valoracions del sòl, del 
ministre Sáenz de Cosculluela de 1990, que precisament havíem impugnat 
nosaltres, des de la Generalitat de Catalunya, per la invasió de competències i 
per l’ús indegut de l’anomenada legislació bàsica en matèria urbanística.

La seva supervisió va conferir al text de la revisió del Pla comarcal l’au-
toritat jurídica que necessitàvem, encara que molt poca gent va saber d’aquella 
participació. Perquè les reunions fossin menys aparents a tercers, ens reuníem 
en una sala que ens deixava el Patronat de l’Habitatge a l’entresol de l’edifici de 
la plaça de Lesseps i, per tant, quasi ningú es va assabentar d’aquelles converses 
i de l’existència de la seva anàlisi detallada. Això explica que, malgrat el nom-
bre d’innovacions, les de la nova Llei de 1975 i les de la mateixa revisió de Pla, 
el document fos enormement respectat per les sales dels tribunals i que, mal-
grat ser temps difícils i de mudances, resistís les pressions que va patir. És poc 
coneguda la seva decisiva participació en els aspectes de la política d’urbanisme 
i sòl dels Pactes de la Moncloa, que va publicar al número 57 de la Revista de 
Derecho Urbanístico, l’any 1978.

El 30 de maig de 1975 el flamant gerent, quan va veure el pa que s’hi 
donava, bé fos per iniciativa seva, bé per estratègia del governador per apun-
talar-lo, va sortir amb un ciri trencat dient que el ministeri de la Vivienda 
expropiaria 770 ha del parc de Collserola i que havien consignat per a aques-
ta finalitat 55 milions de pessetes que gestionaria la Corporació. La notícia 
formava part d’una estratègia perquè es valoressin positivament els beneficis 
que es derivaven de la nova Corporació Metropolitana en contrast amb les 
capacitats d’actuació de la vella Comissió d’Urbanisme. 

La notícia que va donar a conèixer era l’aprovació d’un polígon d’ex-
propiació del sector nord-oest del parc de Collserola, que se suportava en la 
qualificació de parc forestal del Pla comarcal de 1953. L’àmbit comprenia 
terrenys dels municipis de Sant Cugat, el Papiol, Molins de Rei i Sant Feliu de 
Llobregat. Va anunciar, així mateix, la delimitació d’un parc esportiu litoral 
en els termes de Gavà i Viladecans. Al cap de 43 anys d’aquella nova, encara 
és hora que hagi conclòs aquell expedient i s’hagin ocupat i pagat les finques. 
Sort que l’expropiació no era urgent! Amb la marxa del governador i del gerent 
no es va saber mai més res d’aquella farfolla. La finalitat que perseguien era 
perversa: substituir sòls afectats pel Pla per a parc urbà dintre dels nuclis ur-
bans per sòls forestals a Collserola, amb la pretesa justificació que mentre uns 
estaven sobre el paper, els del Ministeri serien una realitat trepitjable. És clar, 
si prenies el cotxe i et posaves les xiruques. Mai sabrem quina era la intenció 
real d’aquella volada de coloms. En portem tantes al damunt!

Alguns punts crítics de la conjuntura

Dubtes sobre el destí del Pla comarcal

La pregunta que tothom es feia, des de finals de 1974 —especialment els ad-
vocats que defensaven els afectats— era: què se n’havia fet del Pla comarcal? 
Feia més de nou mesos des de la seva aprovació inicial (el temps necessari per 
a un part normal) i ningú els en deia res. L’haurien arxivat? Seguia endavant, 
però sota el control de la nova Entitat Municipal Metropolitana? Després de 
la confusió de la informació pública, la gent no entenia que ningú sortís a 
donar explicacions mentre el tema s’anava esllanguint gradualment. Era cert 
que el Pla comarcal lesionava interessos respectables, però també era cert que 
l’alternativa de deixar l’àmbit sense pla, o amb un pla amb continguts reduïts 
a la mínima expressió, era una sortida que molts començaven a copsar com a 
molt perillosa. 

A la premsa se li deia que se seguia en l’estudi de les al·legacions, fet 
que era cert; i no solament això, sinó que mitjançant un sistema de codifi-
cació digital òptic, dissenyat per Joan Botella, havíem preparat les diferents 
respostes que havíem de comunicar a cadascun dels afectats del Pla, a través 
d’un sistema de cartes personalitzades que s’havien de generar de manera 
automàtica. 

Però a la gent que demanava una resposta concreta al seu problema no 
l’alleujava que li diguessin que s’estaven estudiant les al·legacions, ja que podia 
ser probable que no hi hagués cap voluntat d’aprovar el document. Estaven 
escamats amb el que havia passat amb el Pla Director de l’àrea metropolitana 
de 1965 i els diaris recordaven que quan es va aprovar el Decret de l’Entitat 
Municipal Metropolitana moltes veus estaven ben contentes perquè entenien 
que el Pla comarcal havia mort. Exigien que la Corporació digués de manera 
oficial, perquè tothom ho sabés, que el Pla comarcal havia mort i per quin 
motiu. Però ningú sortia a donar la cara. Uns silencis... d’aquells que s’han 
anomenat sepulcrals, mai dit de manera tan ajustada. 

A inicis del mes de maig de 1975 va tenir lloc una sessió sobre el Pla 
al Col·legi d’Enginyers en què intervingueren Carles Prieto, Lluís Brau i 
Jordi Romero, tots ells del PSUC. L’acte es justificava per les pors que havien 
generat les declaracions del gerent de la Corporació Metropolitana, Ángel 
Arozamena, que en tractar de les afectacions del Pla amb els promotors va 
donar a entendre que es portaria a terme una desafectació massiva dels ter-
renys afectats per equipaments i zones verdes. Els participants en la xerrada 
pretenien marcar el to de l’escrit que l’Ajuntament de Barcelona havia de 
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presentar en el tràmit d’audiència al Pla, per impedir que anés en aquella 
línia. A part de desautoritzar-nos als redactors, per no haver estat elegits 
democràticament, pretenien condicionar l’Ajuntament perquè incorporés 
totes les demandes de les associacions de veïns. Durant la sessió es posaren 
de relleu els ja sabuts descrèdits del Pla per correspondre a una concepció 
capitalista de la ciutat i del transport. Es va concloure que calia una nova 
informació pública per saber com acabarien les 32.000 al·legacions (cal re-
cordar que més endavant va tenir lloc una nova informació pública), i que 
era necessari un contraplà formulat a partir de la centralització de totes les 
impugnacions de les associacions de veïns, afegint-hi les necessitats de cada 
districte, i que les associacions de veïns havien de poder accedir als estudis 
que es feien a la Corporació Metropolitana. 

La crisi de Tabasa

Des del setembre de 1974 era director general de Tabasa Leopold Carreras, per 
renúncia de Llorenç Gascón, que havia anat a dirigir les empreses d’electrònica 
del grup de l’alcalde. Es feia evident que les dificultats financeres de Túneles 
y Autopistas de Barcelona pesaven en aquest moment de manera crítica, amb 
problemes econòmics que van continuar fins al punt final de l’obra. En re-
lació amb això, al gener de 1975 es produí un fet significatiu. En el plenari 
del dia 21, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació s’adreçaren formalment 
al Ministeri d’Obres Públiques sol·licitant que el govern es fes càrrec de les 
quantitats que ambdós organismes devien a la concessionària. Pel desembre de 
1974 els deutes de l’Ajuntament pujaven a 338 milions de pessetes. Res, si ho 
comparem amb el deute de 8.000 milions que presentaven el metro i l’autobús. 
El 1975 el deute de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci amb Tabasa ja 
era de 1.300 milions de pessetes i a la vista de la xifra, com veurem més en-
davant, l’alcalde Viola va donar ordre d’aturar les obres del túnel, la qual cosa 
va arrossegar la concessionària a tenir problemes l’any 1978 per abonar el ven-
ciment de les obligacions. Aquest fet que va tenir relació amb la crisi, primer, 
del Banc Industrial de Catalunya i, tot seguit, de Banca Catalana. El fet que 
la corporació municipal hagués de rescatar prèviament la concessió i suprimir 
els compromisos presos amb tercers, comportava que l’assumpte mai es pogués 
desembussar i explica la intervenció del Ministeri d’Obres Públiques, oferta pel 
ministre Valdés al president del Consorci, l’enginyer de camins i governador 
Sánchez Terán, de valorar com es podia resoldre aquell greu problema. Valdés 
era bon coneixedor del tema per haver participat com a enginyer de camins, 
quan encara no era ministre, en el projecte que havia guanyat el concurs in-
ternacional d’idees per al centre direccional que s’ha exposat amb anterioritat.

Banca Catalana

És cert, tal com ha assenyalat Francesc Cabana, que la crisi de Banca Catalana 
no provenia fonamentalment del tema de Tabasa. Però no, com diu ell, perquè 
al darrere hi havia com a garant l’administració: ja hem vist que no va ser gens 
solvent i que l’administració central no en va voler saber mai res, almenys fins 
a l’època de Sánchez-Terán com a governador i Valdés com a ministre, l’any 
1976, quan ja era massa tard, i amb l’obra dos anys aturada. A Banca Catalana 
la crisi li vingué per posar-se a fer de corporació bancària de tots els bancs 
catalans que entraven en fallida.

El que ningú ens ha explicat és si aquesta missió fou empesa pel Banc 
d’Espanya per tenir la Banca Catalana debilitada, ja que mai els havia fet cap Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 24 de novembre de 1974
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gràcia, o per una errònia valoració per part dels seus directius de la seva capacitat 
de créixer, com una manera de guanyar punts davant del Banc d’Espanya per 
ajudar a resoldre la caiguda del sistema bancari espanyol. Cert que el banc, en 
aquells moments, tenia liquiditat de caixa i un excel·lent volum de dipòsits. 

Banca Catalana va anar adquirint els bancs que queien en crisi, comen-
çant pel Banc de Girona. El seguirà el Banco de Asturias, el Banco de Crédito 
Comercial, el Banc Industrial del Mediterrani, amb reducció del nominal de 
les accions al 50% del capital, el Banc d’Expansió Comercial de Capellades, 
el Banc Mercantil de Manresa, un intercanvi d’accions amb el Banc Industrial 
de Catalunya (gener 1980), el Banc de Crèdit i Inversions i el Banc de Barcelo-
na. Això ho feia sense disposar de línies de crèdit amb interès subvencionades 
pel Banc d’Espanya i sense rebre altres tipus d’ajuts, com en canvi sí que van 
tenir altres bancs. 

En el cas dels bancs industrials, ja hem exposat el canvi de criteris amb la 
caiguda de Barrera de Irimo i les dificultats de liquiditat quan van haver de po-
sar-se a vendre accions industrials en el moment en què les empreses industrials 
entren en caiguda amb la crisi de 1974 i dels anys següents. La indústria estava 
ensorrada i el sector immobiliari, sense cap mena de demanda. És evident que 
els problemes es van agreujar a partir del 20 de març de 1980, quan Pujol va 
guanyar la presidència de la Generalitat amb el 28% dels vots. 

Certs forats urbanístics d’aquests bancs tingueren un origen exclusiva-
ment polític, com el cas de Batllòria-Montigalà. Havien comprat les 195 ha del 
sector amb un pla parcial definitivament aprovat, ja tenien a punt per introduir 
per primera vegada a Espanya el sistema de construcció danès Jespersen per fer 
els habitatges, i ja havien executat per endavant la urbanització, però l’alcalde 
Màrius Diaz, del PSUC, amb el suport de la Corporació Metropolitana, no els 
va deixar posar ni un totxo amb el pretext que la zona havia de ser el pulmó 
verd de Badalona. Un fet que va canviar quan els terrenys, en mans del fons 
de garantia de dipòsits, van passar a Banesto, en mans de Mario Conde, que 
va fer el que va voler amb tan sols el patrocini del Joventut-Montigalà i d’un, 
curiosament, excessivament receptiu alcalde Joan Blanch. Un pulmó que va 
patir fibrosi quística, generadora d’un gran centre comercial, habitatges i zones 
industrials. Qui ho havia de dir!

Els maldecaps d’Arias Navarro

A més dels escrits adreçats a la recuperació de la llengua en l’administració i a 
l’escola, sota el paraigua del bilingüisme i fora dels horaris lectius, prengué cos 
en aquells moments l’organització del Congrés de Cultura Catalana. Al gener 
de 1975 s’hi afegí el Col·legi d’Arquitectes i, a finals de febrer, el d’Enginyers. 

A Madrid, l’assumpte es va llegir com el renaixement de la regió i s’arribà 
a plantejar com incorporar la planificació regional al desenvolupament del 
IV Plan de Desarrollo. El tema cremava quan el 27 de febrer de 1975 Arias, 
en una locució formal davant de la televisió, entrevistat per Horacio Sáenz 
Guerrero i Emilio Romero, tot el que es va atrevir a dir sobre el problema de 
l’encaix territorial fou: «Admitimos el hecho diferencial de la región pero su 
acentuación política debe ser mantenida en sus justas proporciones». I això ho 
diu després de recordar-nos com de malament ens havia anat amb la Primera 
República el 1873 i amb la Segona el 1931. Madrid bullia i encara que Arias 
pretenia deixar clar que la bandera del 12 de febrer no estava arriada, els atacs 
que rebia des de l’extrema dreta eren enèrgics i virulents. Per altra banda, dins 
mateix del règim, començant pel cinquè document de Fraga, es començava a 
admetre la reforma constitucional, la pluralitat sindical i el sufragi universal, 
i Francisco Fernández Ordóñez i la gent del Grup Tácito, amb les seves decla-
racions, van provocar que el posicionament del president es clogués brandint 
que abans d’anar a una reforma constitucional s’havien d’exhaurir les possibi-
litats de la legalitat vigent. Amb el xàfec que li queia a sobre, la posició d’Ari-
as ja no convencia ningú. La dimissió del tercer vicepresident del govern, el 
ministre de Treball Licinio de la Fuente, mostrà que la descomposició s’anava 
accelerant. La seva marxa s’explicava perquè no li havia admès el Decret Llei 
que havia preparat per reconduir els conflictes laborals. 
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Mentrestant, Hassan II demanava a Espanya que retornessin al Marroc 
Ceuta, Melilla, el Sàhara espanyol i les illes Chafarinas. Espanya es va veure 
obligada a gastar-se els diners que no tenia per adquirir avions Phantoms als 
Estats Units, per si de cas, i a fer visites llampec defensant la condició espa-
nyola d’aquelles places.

L’única obertura real que es va donar en aquells dies fou un decret sobre 
organització i inspecció dels campaments, albergs i colònies juvenilss. Disposa-
va que els grups de més de sis excursionistes, als quals abans s’obligava a sortir 
acompanyats d’un monitor de l’OJE (l’Organización Juvenil Española del Mo-
vimiento), ja no els caldria aquest requisit, sempre que davant de l’autoritat go-
vernativa acreditessin que al seu capdavant hi havia algú amb suficient idoneïtat 
tècnica per vetllar per la seguretat dels que anessin a passejar per la muntanya.

El problema dels equipaments socials pren carta de naturalesa

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona s’adreçà 
en aquells inicis de 1975 a les diferents administracions demanant mesures 
dedicades a fer front a la crisi i al rellançament de l’economia. En el capítol 
d’inversions, va demanar que s’accelerés la contractació d’aquelles inversions 
públiques que generessin un nivell mes alt d’ocupació i, amb prioritat, les 
inversions en equipaments socials, en especial d’ensenyament i sanitat.

Així mateix, les conclusions d’un informe del consell econòmicosocial 
sindical del Baix Llobregat, que presidien el governador i el delegat de sin-
dicats, posava en relleu la urgència de fer front als dèficits en equipaments 
socials. Davant l’«infortuni» (el règim no podia reconèixer situacions de po-
bresa i considerava que la causa del seu estat era no haver tingut sort amb la 
fortuna), es va reconèixer que hi havia unes reivindicacions de millora perso-
nal i seguretat social que eren justes i que obrien els camins a la necessitat de 
la participació política. En les esmentades conclusions es feia un clam perquè 
l’autoritat fos bel·ligerant en els aspectes d’ordre públic i justícia.

El dèficit més urgent era el de les guarderies infantils. Davant dels casos 
Cascavell i Valldaura, Masó creà el Patronat Municipal de Guarderies. El crit 
era la gratuïtat. Amb una població de 1.873.000 habitants, molt jove, l’Ajunta-
ment només en tenia set a tot Barcelona i l’Institut d’Assistència Social, dues; 
i d’índole laboral a les empreses, només les grans en tenien. Després de la Llei 
d’educació, amb un control superior sobre col·legis i parvularis, les guarderies 
privades s’havien transformat en pàrquings de criatures per hores, malgrat el 
control exercit per la delegació de Sanitat. Les més actives i pedagògiques feien 
pagar sis-centes pessetes al mes per nen i ni així cobrien les despeses, i això que 
ocupaven personal sense cap mena de preparació. 

La política surt de la clandestinitat, però es mantenen  
les restriccions sindicals

L’estat físic del Generalísimo, l’evolució que prenien els fets de Portugal, a tocar 
de casa, i el fals aperturisme del govern, van fer que davant la impossibilitat de 
donar continuïtat al Movimiento, i de cara a un futur que ja no es veia llunyà, 
els partits polítics històrics i els de nova creació anessin prenent posicions. El 
21 de gener de 1975 el banquer Jordi Pujol pronuncià el discurs fundacional ja 
esmentat de CDC a Esade, davant unes vuit-centes persones. M’hi vaig acos-
tar. Encara que l’element central de la xerrada fou una invitació a fer política 
adreçada a favor de Catalunya, la preocupació latent era una altra: el pes de 
la immigració. Les lectures de Paco Candel l’havien portat a formular aquella 
expressió que després va fer fortuna: «és català tot home i tota dona que viu i 
treballa a Catalunya». Davant l’herència del país que rebíem, s’havia de crear 
una estructura social justa perquè els acabats d’arribar es poguessin integrar 
en un sol país. Sense una mobilització a favor del que es considerava central, 
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la integració en un sol poble, Catalunya quedaria supeditada als partits que 
practicaven el sucursalisme. Va posar l’accent en una sortida de centre-es-
querra. Va citar Amintore Fanfani, en aquell moment sempre tan present, i va 
plantejar anar cap a una societat que aspirés a assemblar-se a la sueca. No ens 
confonguem amb l’expressió «fer-se el suec» ni amb les gruixudes paraules que 
sobre aquest tema li va dedicar el mordaç Josep Pla.

Com ja s’ha comentat, al febrer de 1975 Licinio de la Fuente s’havia 
atrevit a proposar una Llei de relacions laborals. A la dona espanyola casada ja 
no li caldria el permís del marit per anar a treballar, un fet que gràcies al Codi 
civil català aquí ja no era d’aplicació. En qualsevol cas, la situació laboral seguia 
sent pèssima i, pel que feia a la participació dels treballadors en les decisions de 
l’empresa, es proposava deixar-ho per a més endavant. L’avanç que la socialde-
mocràcia alemanya havia fet en els primers temps del canceller Ludwig Erhard, 
amb la seva economia social de mercat (Soziale Marktwirtschaft), no semblava 
que tingués el seu moment a Espanya, malgrat el que estava succeint i després 
d’haver transcorregut vint-i-cinc anys des de la instauració allà.

L’autoritat de les associacions de veïns

L’alcalde Masó inaugurà l’1 de febrer de 1975, a Sants, la plaça de Salvador 
Anglada, que es va fer sense seguir el projecte dels serveis municipals, ple 
d’«scalextrics», sinó amb una solució a peu pla i amb els espais lliures enjardi-
nats tal com reivindicaven els veïns. Era l’època de les juntes de les associaci-
ons de veïns fetes amb la presència d’un delegat governatiu, que suspenia l’acte 
si no es parlava en espanyol. Davant la situació, amb el tema de la llengua s’era 
cada cop més tolerant per evitar que l’endemà la notícia de la suspensió encara 
estimulés més l’ús del català. L’administració municipal aprofitava l’ocasió per 
proclamar als quatre vents: «se ha superado la época de la incomprensión y de 
los recelos». Aquell diumenge, a la inauguració, un jove Carles Prieto, de l’as-
sociació de veïns Centre Social de Sants, recordava a l’alcalde, davant d’altres 
seixanta-dues entitats del barri, que hi havia quaranta-dues hectàrees mal uti-
litzades a les grans fàbriques buides de l’España Industrial i de Can Batlló, que 
calia adquirir-les per recuperar els dèficits d’equipaments i espais lliures i 
aconseguir, així, una qualitat de vida més alta per a la gent. Li demanà que 
posés els mitjans (que no tenia) per a fer-ho factible. 

L’alcalde, sobre la marxa, es va treure de la màniga el que anomenà «la 
llei de compensacions», ja que, essent defensor de la propietat privada, «s’havia 
d’expropiar sense fer sang» (sic). Els terrenys de l’antiga España Industrial 
s’havien començat a edificar segons l’ordenació del pla parcial aprovat i el Pla 
comarcal no l’havia afectat per evitar haver d’indemnitzar els terrenys com 
a sòls urbans amb aquells aprofitaments intensos. Però això radicalitzava les 
posicions de les tres associacions de veïns, la de Sants, la de la Bordeta i la 
d’Hostafrancs, aquesta última encara pendent de legalitzar. 

L’alcalde seguí explicant en les paraules d’inauguració: «la meva lluita 
en relació amb el Pla comarcal i l’Entitat Municipal Metropolitana és la 
d’equilibrar i compensar interessos». L’alcalde, per primer cop i en públic, 
reconeixia els problemes que es derivaven del Pla i, interessat que acabés bé, 
exposava la idea de trobar un punt d’equilibri entre els objectius del Pla i les 
pressions que rebia. L’alcalde tornà a treure defensivament el tema dels 76.000 
milions de dèficit de l’Ajuntament i que tot es resoldria si veïns i Ajuntament 
treballaven a l’uníson. 

A la tarda, els veïns van muntar una desfilada de futbolistes i atletes, 
amb el seus corresponents estendards i ensenyes, però sense camps de joc, per 
evidenciar la gravetat del problema, i l’alcalde amb gran sorpresa de tothom 
s’hi va tornar a presentar, ja que no se l’esperava. L’alcalde es va referir a ell ma-
teix com un «noi de Barcelona» i va agrair les mostres d’estima, i adreçant-se 
en català va dir: «cal una veritable unió democràtica de tots, per servir el poble 
que estimem». Tocat pel bany de masses va seguir: «m’emporto la vibració 
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de la ciutadania de Sants i anuncio que ha començat l’era de preocupar-se 
per la millora de les condicions de vida i no pels somnis de grandesa». He de 
reconèixer que si la nova plaça que havíem inaugurat al matí era un triomf de 
les associacions de veïns de Sants, també ho era de l’Ajuntament, on bufava 
«un aire nou». 

Els assistents van aplaudir les seves paraules i en un acte de sinceritat va 
afegir: «no he vingut a cercar popularitat, ja que al capdavall no he estat elegit 
per vosaltres. No he estat votat». I va acabar amb crits de visca Sants i visca 
Barcelona, que fins aquell moment cap autoritat s’havia atrevit a llançar a l’ai-
re. Era el primer cop que en vida de l’antic règim es constatava la capacitat de 

convocatòria que tenien les diferents organitzacions ciutadanes per fer sortir 
la gent al carrer. L’acte mostrava que calien uns nous canals polítics perquè 
el veïnat pogués expressar les seves aspiracions i reivindicacions en llibertat.

A la nit, al Poble Espanyol, l’alcalde va sopar amb els membres de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, que li demanaren estar 
presents a la Corporació Metropolitana; a la comissió de la «cistella de la 
compra», per a la lluita contra la carestia de la vida; a la comissió de Cultura 
de la ciutat i en els temes relacionats amb educació, guarderies i parvularis. 
Calia lluitar per a una qualitat de vida més alta, l’eradicació de les indústries 
nocives, aconseguir una millor assistència sanitària, construir parcs i jardins, 
habitatge social, centres recreatius i camps d’esports, i diners per a l’estudi 
del dèficit funcional de la ciutat de Barcelona que, segons les dades que donà 
l’alcalde, pujava a 76.800 milions de pessetes. 

La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, la FAVB, demanà 
ser l’interlocutor oficial de l’Ajuntament i que això es traduís en una reunió 
mensual i en en el fet de programar 33.932 milions de pessetes per a l’ad-
quisició de terrenys; 28.200 per millorar la vialitat; 3.651 per a nous parcs 
i jardins; 8.011 per a nous edificis municipals i 2.888 per a la depuració 
d’aigües residuals. No sé d’on sortien aquestes xifres, però veureu el que vaig 
ser capaç de fer durant la Transició només en la compra de terrenys amb una 
vuitena part d’aquella xifra, fet que demostra que estaven molt inflades o 
valorades a preu de mercat especulatiu. Dins les xifres de vialitat segur que 
no hi havia les del forat del consorci de túnels de Vallvidrera i de la Rovira, 
que afectaven directament l’alcalde i els bancs catalans, i que ell coneixia 
amb completa exactitud.

Tot comença a anar pel pedregar, fins i tot l’Asociación de Titulares 
del Suelo

El protagonisme de la situació política el prenia l’espiral de preus en què 
estàvem immersos. Era l’origen del problema anomenat de la «carestia de 
la vida». El cost de la vida s’havia incrementat un 19% el 1975, quan el 
1974 s’havia tancat amb un 17,8% i el 1973 amb un 14,2%, i els salaris no 
podien seguir aquella espiral. Les reserves de divises havien caigut en 765 
milions de dòlars el 1974, mentre el dèficit pressupostari de l’administració 
central havia arribat el 1974 a més de 26.500 milions de pessetes, que s’en-
lairaven a 39.000 milions si hi afegíem les empreses de l’administració i de 
les corporacions locals (una xifra que a preus d’avui seria de 1.172 milions 
d’euros, cosa que permet posar en relleu fins on havíem caigut i fins on ara 
hem tornat a caure).Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 27 de febrer de 1975
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Per aquelles dates va prendre notorietat la suspensió de l’Asociación 
de Titulares del Suelo, del «nostre» Luis Augusto Viñamata Emanuelli, que 
decretà el governador amb una durada de tres mesos. Amb la cridòria que el 
caracteritzava, Viñamata, en unes declaracions a La Vanguardia, a través de 
l’Associació de Valldoreix, criticà asprament els promotors i executors dels tú-
nels del Tibidabo, acusant-los pel finançament de l’obra. Va parlar entre línies, 
sense claredat, referint-se a l’especulació urbanística. Un fet que a l’alcalde 
no li va plaure gens, ja que n’havia estat el president, pel fet d’haver estat el 
president del Banc Industrial de Catalunya. Va entrar en ira. 

Tothom recorda encara avui el cop de puny que l’alcalde va donar a la 
taula del Saló de la Reina Regent, anunciant que l’Ajuntament es reservava 
totes les accions legals que permetien les lleis. A sobre que l’Ajuntament 
no pagava les quantitats compromeses per a les obres que s’estaven fent i 
que aviat s’haurien de començar a tornar les emissions d’obligacions que 
els bancs havien emès per fer l’obra, només faltava que Viñamata els acu-
sés de pràctiques deshonestes. La sortida urbanística que en darrer terme 
pensava que podia resoldre el problema financer havia entrat també en 
crisi per l’anunciada defunció del Pla comarcal pel Decret Llei de l’Entitat 
Metropolitana. 

Sense poder fer entendre que calia millorar el pressupost corrent per 
part de l’administració central per fer front als deutes, només li faltava que 
davant de l’opinió pública li sortís Viñamata reprenent-lo, i això que la nota de 
l’agència Cifra no es va difondre per «confusa» (sic). A l’alcalde se li va acabar 
la paciència. No conec com va anar la conversa que va mantenir amb Martín 
Villa, l’únic que en va transcendir és que havia tingut lloc. El governador, em-
parant-se en el fet que des de 1972 l’Asociación de Titulares del Suelo no havia 
presentat els comptes, no havia comunicat els canvis de la junta directiva i no 
tenia legalitzades les seus amb els corresponents permisos governatius, procedí 
a tancar-li les deu delegacions que l’associació havia obert, la qual cosa, trac-
tant-se de qui multava, indica la fúria que hauria desencadenat l’alcalde, fins a 
fer tremolar tot el Palau del Govern Civil. Suposo que les seus devien ser les de 
les corresponents Hermandades de Labradores, a través de les quals Viñamata 
recollia les signatures contra el Pla comarcal que generaven, suposadament, 
una bona font d’ingressos a l’entitat. 

El crescendo que es vivia no augurava el millor ni per a les obres dels 
túnels ni per al Pla. La situació estava esdevenint insostenible i en el marc de 
la situació política i econòmica general es pressentia que tot acabaria molt 
malament.

El franquisme formal s’acaba: les dificultats de l’evolució 
des del mateix règim

En l’ambient de Madrid es mastegava la preocupació per la successió. El govern 
sabia que la solució Arias-García Hernández-Herrero Tejedor (Ferrer Teixidor 
abans de castellanitzar-se els seus cognoms valencians) no l’homologava a les 
formes de govern de la resta de països de la Comunitat Econòmica Europea 
i, per tant, si no s’hi ajustava, l’entrada d’Espanya no seria mai acceptada, 
amb la importància que per a l’economia tenia formar part del club. La idea 
d’una evolució del sistema constituït dins del propi sistema es demostrava im-
possible. L’esperit del 12 de febrer, després de les enormes tensions de desgast 
que el govern havia sofert per part dels ultres del règim, amb els consegüents 
cessaments de membres del govern i de l’administració que Arias es va veure 
obligat a sacrificar per evitar que aparegués massa aperturista, mostrava que 
la pretesa evolució política era un maquillatge que s’aniria desfent com a la 
pel·lícula Mort a Venècia de Visconti. 

És en aquesta lògica que cal entendre l’aprovació de la nova Llei del sòl 
i de la de creació i conservació dels espais naturals. Eren les lleis on el govern 
sense grans discussions ideològiques podia tirar llast i donar l’aparença que 
feia coses. On les dificultats es presentaven impossibles de vèncer —les lleis 
de l’associacionisme polític, de relacions laborals, de règim local, de directrius 
sobre el dret de reunió i sobre els drets dels treballadors— les lleis quedaven al 
calaix. Les que havien de significar la modernització del sistema, sense tocar 
les lleis fonamentals, no arrencaven. La Llei de la «minivaga», com se’n va dir 
a la pretesa legalització del dret de vaga, fou una manifesta demostració del 
que es va anomenar «del sí, però de cap manera», pels requeriments que calia 
complir perquè t’autoritzessin excepcionalment l’exercici del dret de vaga i, en 
qualsevol cas, sempre que aquesta fos ben petiteta. 

L’anunci que els alcaldes i els presidents de les diputacions serien ele-
gits pels regidors sortits de les noves associacions polítiques, podia sonar a 
un avanç si no entraves en la consideració que els proposats havien de per-
tànyer, en representació orgànica, als grups: familiar, sindical i corporatiu. 
Al final, l’únic avanç era que el governador civil deixava de ser el president 
nat de la Diputació de la província i quedava en el paper de delegat de l’ad-
ministració central. 

Davant de les «postures regionalistes» que anaven apareixent, la qües-
tió era comprovar si la «regió» es reconeixeria a la nova Llei de règim local. 
Proposaren que podrien formar-se agrupacions de províncies, però només per 
a l’organització administrativa de l’Estat. El debat a les Corts fou interessant 



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI174

per les postures que mostraren Escudero Rueda, sobre la base del País Basc, 
i Joaquim Viola, en relació amb el problema català. Com és fàcil imaginar, 
no se’ls va permetre que tinguessin cap incidència. L’argument de Viola era 
que a la proposta d’estatut de Calvo Sotelo dels anys trenta ja es parlava de 
regions en comptes de mancomunitats de províncies. Viola trencà una llança 
a favor de la regió perquè entenia que si la nova Llei no permetia un mínim 
reconeixement dels fets diferencials, provocaria exacerbació. Deia: els que som 
regionalistes, som per això mateix unitaris (ara en dirien unionistes), ja que si 
no ho fóssim seríem federalistes (que calia entendre que eren els perillosos de 
la futura pel·lícula). 

La Llei no va reconèixer la regió i la negació es va incloure de forma explí-
cita. I això que Fabià Estapé, en una passejada en barca en la qual s’emportà totes 
les autoritats catalanes a bord del Joaquim II, els va etzibar: «qualsevol restricció 
que feu al regionalisme serà un al·licient per al separatisme». El vaixell no es va 
esberlar de miracle quan amb la seva veu rogallosa va deixar anar aquella frase. 
Alguns dels navegants aconseguiren apuntar-se la frase per a més endavant.

Que el règim no tenia més corda ho mostra la llei que es va aprovar per 
regular cuita corrents els col·legis professionals. Aquests esdevenien unes illes 
democràtiques en mig d’un país que no ho era, fet que incomodava el sistema 
amb les seves contínues denúncies, com fou el cas dels degans del Col·legi 
d’Arquitectes fins a l’arribada de Mir, especialment en els mandats dels Mo-
ragas, Fargas i Subias. El paper que va fer l’Oficina d’Informació Urbanística 
(OIU) dirigida primer per Albert Puigdomènech i després per Amador Ferrer 
fou molt important. 

Davant tanta gosadia la solució del govern fou un avantprojecte de de-
cret llei de col·legis professionals, redactat i publicat en poques hores. El decret 
augmentava el control d’aquelles entitats per part dels governs civils, les obli-
gava a posar en coneixement els seus actes i acords i permetia als governadors 
suspendre els acords que consideressin «inadequats». «A ver si podemos tener-
los quietos otros trenta años, explicándoles lo bueno que será para el futuro el 
cambio», que deia aquells dies una vinyeta de Mingote. 

Era la imatge més precisa de l’absurd polític que s’estava perseguint, 
amb tot aquell nerviosisme de no saber com sortir d’una situació que s’anava 
complicant per moments. A finals de maig de 1975 i per destensar la situació 
i mostrar que el govern tenia sensibilitat vers el fet diferencial —alguns ara en 
diuen «singularitats»—, a través del ministre d’Educació, Martínez Cruz Es-
teruelas, el noi de l’Hospitalet, el govern decretà que, amb caràcter voluntari i, 
sobretot, experimental, s’incorporessin les llengües catalana, basca i gallega als 
ensenyaments generals bàsics. Com va expressar Fraga: «renuncias y sacrificios 
para evitar nuevos enfrentamientos». 

A mitjan 1975 la situació es complica enormement

Malgrat l’estat físic del Generalísimo, el dia 1 de maig li fan presidir l’habitual 
demostració sindical al Bernabéu i, el 25 del mateix mes, la desfilada de la 
victòria a la Castellana. Però el fet internacional que més preocupava aquells 
dies als Estats Units i que tindria incidència directa sobre España, com ja hem 
exposat en tractar de la situació internacional, va ser el tancament de les dues 
bases que els americans tenien a Grècia a causa de l’enderrocament de la junta 
militar. Van haver de tancar les bases que tenien a l’illa d’Eleusis, on hi havia 
varada la quarta flota, i la base aèria al costat de l’aeroport civil d’Atenes. I 
això es va produir a inicis del mes de maig de 1975. Al marge dels problemes 
logístics que causà haver de traslladar tot l’aparell militar cap a Sicília i Nà-
pols, la situació italiana amb la manca d’estabilitat del govern de centro.sinistra 
no es presentava gens confortable i la possibilitat d’haver de governar amb 
el PCI, el Partit Comunista, a través de l’anomenat compromesso storico, que Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 4 de febrer de 1975
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Enrico Berlinguer estava disposat a atorgar a Aldo Moro, treia de polleguera 
mig món. 

D’altra banda, Espanya presentava les incògnites de quina seria la seva 
sortida política quan el general morís i les pors s’acceleraven a la vista del que 
havia passat a Portugal. Espanya es presentava com la solució de recanvi per 
a l’OTAN si havien de treure les bases que tenien a Portugal, en especial la 
base aèria de Montijo, ja que tot portava a entendre que amb el govern de 
Gonçalves el país entraria en fallida amb els Estats Units. El moment era 
extremadament delicat. El govern militar creia que no podia fer confiança als 
partits polítics, ni tan sols als d’esquerres amb els quals governava, i anuncià 
un poder de base popular. Per por a l’anunciat nou cop d’Estat del dia 28 
de setembre, el govern tancà el dia 21 el diari La República. Mario Soares va 
fer sortir la seva gent al carrer i amenaçà de retirar-se del govern. La situació 
econòmica no millorava i això justificà que la Comunitat Europea, sota l’im-
puls de Willy Brandt, proposés ajudar econòmicament Portugal per evitar 
que caigués la democràcia i es desequilibrés tot el flanc meridional d’Europa.

Tot això va comportar que Kissinger forcés un viatge del seu president, 
Ford, a Espanya, que va tenir lloc el 31 de maig de 1975. El seu objectiu 
era estrènyer amb urgència les relacions de l’OTAN amb Espanya amb una 
doble finalitat: reforçar la seguretat al Mediterrani davant els esdeveniments 
de Grècia, Itàlia i Portugal, i, alhora, influir en la sortida política quan es 
donés la mort del general. També s’ha dit que van temptejar una possible 
aventura sobre Portugal des d’Espanya. Algú hauria d’haver-los informat que 
en les seves dues darreres aparicions públiques, s’havia vist el Generalísimo 
molt desmillorat i reduït. El mes anterior, la mort del seu secretari personal i 
parent, el tinent general Salgado Araujo, l’afectà enormement.

El Sàhara, el tema basc i moviments a Catalunya 

Els altres dos grans fets que desequilibraren enormement el govern van ser el 
conflicte del Sàhara i la qüestió del País Basc.

El 17 de maig de 1975 el Marroc havia apostat 20.000 soldats a la 
frontera del Sàhara i, abans no s’iniciés el que s’anomenà la Marxa Verda, el 
govern espanyol va haver de prendre posició. Ho va fer al cap d’una setmana 
amb l’anomenada Declaració sobre el Sàhara, amb el curiós argument que 
«el Sàhara no val una guerra». Totes les declaracions que havia emès l’ambai-
xador Piniés a les Nacions Unides sobre la seva autodeterminació quedaren 
en paper mullat. El govern, en una llarga declaració feta el dia 23 de maig, 
va admetre, a la vista dels incidents ocorreguts, que: «...si por circunstancias 
ajenas a su voluntad, se demorase la posibilidad de realizar la transferencia 

de soberanía en unos términos que comprometieran la presencia española en 
el Sahara, España se reservaría el derecho, previa advertencia a las Naciones 
Unidas, de precipitar la transmisión de poderes poniendo fin a su presencia 
en dicho territorio».

L’escalada de la violència a Biscaia ocasionada per ETA V Assemblea 
va fer que la situació esdevingués greu. Les morts i les represàlies que les 
dues parts causaven van convertir-la en crítica. Al diari El Alcázar un article 
amb pseudònim, signat per «Jerjes» i que alguns van entendre que encobria 
una alta personalitat militar, defensava que, davant una situació de guerra, 
calia fer-hi front amb la guerra. Les accions dels guerrillers de Crist Rei es 
feien notar. Atacaven com a resposta les persones que suposaven que eren 
favorables a ETA i els seus béns. Entre els morts es donà el cas d’un tinent 
de la Guàrdia Civil abatut a Gernika, la família del qual era de Barcelona i 
això explica que el seu funeral tingués lloc a la capella castrense del parc de la 
Ciutadella, amb presència de les autoritats militars i civils. Els fets acabaren 
en manifestació al parc de grups que cridaven contra ETA. La situació devia 
ser greu, ja que el dia 23 de maig, d’urgència, el govern tramità un decret pel 
qual es declarava el País Basc matèria reservada en temes d’informació. A la 
premsa, a la ràdio i a la televisió, se’ls prohibí que donessin comunicats sobre 
el que estava passant. 

El dèficit de la balança de pagaments seguia sense reduir-se, ans augmen-
tà fins a arribar a la xifra dels 40.000 milions de pessetes. La borsa espanyola, 
segons el banquer del Banco Español de Crédito, José María Aguirre Gonzalo, 
estava enormement sobrevalorada i això que va perdre un 35% del seu valor 
al llarg de l’any 1974. La campanya per l’abolició de la pena de mort seguia 
ben present en la nostra societat i múltiples cercles i entitats li donaven suport. 
Les forces armades començaren a prendre posicions respecte de la sortida del 
règim. Acceptaven només el pas a la monarquia de Joan Carles perquè era la 
que el general Franco havia proposat. En cap cas, una sortida republicana.

Mentrestant, la ciutat de Nova York presentava una fallida de 1.500 
milions de dòlars.

A Catalunya, uns fets de naturalesa ben diferent posaven de relleu que 
la realitat es movia de manera ràpida. Una associació cívica preparava el llan-
çament d’un diari en català que es diria Avui. A la Universitat Autònoma, 
a Bellaterra, el dia 15 de maig va tenir lloc un festival de poesia catalana en 
què intervingueren els poetes Joan Colomines, Miquel Arimany, Josep Palau 
i Fabre i Miquel de Palol, amb una gran estesa de gent pel campus seguint el 
recital, un fet que no es produïa des dels recitals del Price de feia cinc anys. 
Per les mateixes dates, un recital de Lluís Llach al Palau de la Música Catalana 
acabà amb el cantant a comissaria i sotmès a dues hores d’interrogatoris. Tot 
seguit, el governador prohibí les altres dues actuacions programades. 
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En el marc de les jornades sobre «Les terceres vies a Europa», el 13 maig 
de 1975 hi va intervenir Joan Reventós; el 21, Trias Fargas, que tractà sobre el 
cost de la llibertat, la necessitat d’un Estat federal, la llibertat i la democràcia 
dins l’empresa i la dignitat per a tots; i el dia 28 li tocà el torn a Jordi Pujol, que 
va tractar sobre la resposta democràtica que s’havia de donar davant aquella 
situació. El 15 maig hi va haver la sentència del famós cas Matesa. Vila Reyes 
va ser condemnat a 22 anys de presó.

Enric Masó ho té cada cop més magre 

El «no» que la majoria dels regidors de l’Ajuntament de Barcelona van en-
tonar contra l’ensenyament del català representà un cop molt dur per a 
l’alcalde. Un alcalde sol, que aterrà a l’alcaldia sense disposar al seu darrere 
d’un mínim grup de regidors cohesionat per una manera de pensar i uns 
interessos comuns, mostrava les debilitats operatives del sistema «digital» 
franquista. Quan creia ingènuament que podria executar la seva tasca per 
haver aconseguit un acotament parcial de l’enorme deute amb què s’ha-
via topat i que l’Estat li’n cobrís una gran part, veurem tot seguit que no 
fou així; el van enganyar. Noves reivindicacions li explotaren sense que hi 
pogués fer front. Quan creia que tractant els temes de cara, amb les noves 
associacions de veïns, acabaria per fer-los entendre que la solució s’hauria 
d’esglaonar a causa de la situació econòmica, el procés polític no entenia 
d’ajornaments.

Pares, escolars i mestres se li tancaren a l’escola Tramuntana del Car-
mel, suposo que amb l’ajut del veí i activista Ponseti, que vivia per aquella 
època al mateix carrer. La crisi també li saltà a l’Orquestra Ciutat de Barce-
lona. El director Ros Marbà no s’entenia amb el regidor Blasi i va plantar 
l’orquestra. Marxà dient-li que no sabia ni el do, re, mi, fa, sol. Els veïns de 
Can Clos, de Montjuïc, consideraven que ja n’hi havia prou d’aguantar els 
habitatges provisionals que els feren per treure les barraques on vivien del 
mig de la Diagonal amb motiu del Congrés Eucarístic de 1952. La munta-
nya d’escombraries que s’anaven amuntegant a Montjuïc s’havia esllavissat 
sobre el barri del Port amb les pluges que s’havien patit i Can Clos havia 
quedat inundat per la matèria pestilent. «Tedeschini ja és mort!», cridaven 
(fent referència al representant del papa al Congrés Eucarístic) els veïns 
mentre se li manifestaven per la ciutat demanant solucions definitives. Masó 
no rebia els fun cionaris, que malgrat l’augment de salaris que havia aplicat 
el 1974, consideraven que no havien pujat en la mateixa proporció que la 
inflació. En les reivindicacions es trobà el nou moviment sindical que pro-
movia el funcionari Pasqual Maragall i que esclataria violentament durant 
l’alcaldia de Joaquim Viola. 

Cap regidor posà l’espatlla per ajudar un alcalde completament aban-
donat. Els seus delegats tampoc li resolien res. El d’Urbanisme seguia des-
aparegut. El 23 de maig se’n va anar tot sol a visitar els veïns de Can Clos i 
va seguir amb els de Nostra Senyora del Port, Plus Ultra, la Vinya, el Polvorí 
i les barraques de Jesús i Maria, a Montjuïc. Els veïns del barri de Porta li 
reclamaven que convertís el solar de l’actual plaça de Sóller, propietat del Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 7 de febrer de 1975
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promotor Romà Sanahuja, en parc al servei del barri. Masó rebia els veïns del 
Turó de la Peira, de Porta i de la Trinitat Nova i Vella. Els del Guinardó li 
reclamaven que l’anomenat Parc de les Aigües, propietat de la Societat Gene-
ral d’Aigües de Barcelona, passés a ser un parc del barri fent fora l’esmentada 
societat i, en concret, el dipòsit de material que s’hi amuntegava. 

Els veïns de Sants van demanar a Sanahuja que aturés la tramitació 
del pla parcial de l’España Industrial, ja que la pèrdua de set hectàrees faria 
inviable la recuperació del barri. Els veïns del Poblenou denunciaven que 
una promoció d’habitatges que confrontava amb la futura Diagonal, encara 
sense obrir, projectava uns jardins al mig del que havia de ser la futura via, 
en benefici exclusiu d’una promotora, que venia la promoció aixecada enmig 
d’uns camps de ferralla i de fàbriques abandonades dient que donava a una 
zona verda. Els veïns de Gràcia demanaven mesures urgents per fer front a 
la manca d’institut per al Batxillerat Unificat Polivament i per a la Formació 
Professional. La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona li demanava 
que hi hagués transport gratuït per als jubilats, i al districte V, l’anomenat 
Barri Xino, els joves li muntaven una gimcana per mostrar en cadascuna de 
les seves etapes les mancances del veïnat. Fins i tot els veïns del nucli d’Hor-
ta, sempre tan bon minyons, posaven en relleu que els mancaven escoles que 
cobrissin les necessitats provocades per la construcció de milers d’habitatges 
nous sense que la corporació hagués fet les corresponents reserves de sòl per 
construir-les. Mentre tot això passava, li esclatà la crisi de la seva empresa 
Miniwatt. Sis-cents treballadors van ser sancionats. 

La cirereta que va culminar la festa va ser l’anul·lació per part del Tri-
bunal Suprem del pla especial del tram A del primer cinturó de ronda, que ja 
estava construït, en el tram que anava des de la plaça Cerdà fins a la plaça de 
Lesseps. La sentència, a més de donar la raó als veïns del carrer de Badal i de 
Sants que criticaven la via ràpida, assenyalava que s’havia tramitat malament 
perquè l’Ajuntament no podia definir una via segregada d’aquella naturalesa 
a través d’un pla especial. Ara diríem que hauria d’haver tramitat prèviament 
una modificació de Pla General. Aleshores van dir que, en comptes d’un pla 
especial, s’havia de tramitar un pla parcial. En el fons, el que pretenien dir in-
directament, davant de la magnitud de l’obra, era que l’havia d’haver aprovat 
el ministre de la Vivienda, que no hi posava ni un duro. 

Amb l’obra completament construïda, com es tornava a la situació an-
terior? Feia poc que per raons diferents l’Audiència els havia anul·lat el tram B 
del mateix primer cinturó de ronda, entre la plaça de Lesseps i la Meridiana. 
A Barcelona se li paraven les grans obres i, en el cas del tram B, com que mai 
més se n’ha portat a terme la tramitació, quan inaugurin l’estació del tren de 
gran velocitat a la Sagrera ja veurem com s’hi arriba en cotxe a través del que 
ha quedat d’aquella via. 

Finalment, el dia 6 de maig sa Excel·lència va rebre els membres de la 
nova Corporació Metropolitana de Barcelona, i tot seguit l’alcalde i els regi-
dors de l’Ajuntament. Se suposa que per agrair-li la creació de la Corporació. 
Enlloc he pogut desxifrar el motiu de l’audiència, ja que ningú em va traslla-
dar què va passar, només disposo de les fotografies oficials de la recepció. La 
cara de l’alcalde és completament inexpressiva, però coincideix amb la fase 
del Caudillo, que quan despatxava amb el seu director general d’Urbanisme, 
Emilio Larrodera, només li preguntava pels plàstics que cobrien les ribes dels 
rius asturians, cosa que li desagradava profundament quan anava a pescar 
salmònids. El director general marxava sorprès pel fet que mai li va preguntar 
per l’estat de les ciutats. 

Només una nota positiva i en la bona direcció durant aquells dies: la 
compra dels 41.057 m2 de la finca del Patronat Ribas per part de la Comissió 
Municipal executiva el 28 de maig de 1975. Com que no es va pagar el preu 
de l’avinença, em va tocar fer-ho a mi quan vaig ser delegat d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Barcelona. L’ocupàrem per a un centre de BUP i una escola 
de Formació Professional previ abonament d’uns interessos suplementaris de 
714.860 pessetes per les xifres del deute des de 1975. La compra es va fer a una 
empresa que pertanyia al grup del Banco de Madrid, que començava a entrar 
en coma. La crisi d’aquest banc, a més d’afectar el grup català, va afectar 
familiars i amics del Pardo.

El mes acabà amb una altra mala notícia per a l’alcalde Masó. El 29 de 
maig de 1975 el Butlletí Oficial de l’Estat publicà una ordre en què treia el pres-
supost extraordinari de liquidació de deutes de l’Ajuntament de Barcelona, però 
en el decret no hi figurava cap xifra concreta, cosa que significava que ningú li 
garantia quina seria la quantitat exacta per eixugar el deute. L’havien fet parlar 
de la posada a zero del marcador dels comptes, prometent-li una quantitat que a 
l’hora de la veritat no li concretaven. En tornar de vacances i després d’haver-hi 
donat moltes voltes, l’alcalde va enfilar el camí fins a la definitiva explosió.

Que la situació personal s’anava covant ho demostra que el 4 de juny 
va córrer el rumor que presentava la dimissió i fins hi tot van dir-se els noms 
dels substituts. Es donava per feta la designació de Laureà López Rodó o 
de Santiago Udina Martorell. El que no sabem és si el rumor era interessat 
perquè li aclarissin el que no li resolien o si, per contra, arran de les seves 
manifestacions en privat davant les autoritats i especialment amb el gover-
nador, aquest, preocupat, es va començar a moure per, arribat el cas, saber 
qui proposar i evitar el buit de poder. Podeu comprendre que la dimissió 
o la destitució de l’alcalde complicava encara més l’intent de portar a bon 
port l’aprovació del que quedés del Pla comarcal, que s’havia d’infondre en 
un desconegut Pla general metropolità. Com podríem tirar-lo endavant si 
faltaven Albert Serratosa i Enric Masó? 
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La Diputació s’interessa per l’urbanisme

A finals de maig de 1975 Samaranch posà la Diputació a controlar l’urbanisme. 
Això, en el fons, va suposar l’acabament del muntatge de 1970 de la gran àrea 
metropolitana del Pla de 1965, que no es tornaria a reviure fins al Tripartit, en 
temps de tàndem Nadal-Nel·lo, amb la creació de la vegueria per resoldre el 
tema de «l’òrgan gestor», curiosament «provincial», en la línia Samaranch-Gar-
cía Hernández, i l’aprovació del pla territorial parcial de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, a imatge del proposat pla provincial de Samaranch («¡Cosas ve-
redes, amigo Sancho!», encara que mai Cervantes escriví aquesta frase). 

Els arguments emprats pel president de l’òrgan provincial foren que la 
nova Llei del sòl de 1975 havia introduït la figura dels plans directors territo-
rials de coordinació d’àmbit provincial. Com sigui que la reforma facultava 
«a las diputaciones provinciales para redactar por propia iniciativa, y con in-
tervención de los ministerios de la Vivienda y Planificación del Desarrollo, así 
como de la Organización Sindical, la adecuación de los trabajos, a la realidad 
presente», s’adreçà així als organismes esmentats:

Que se declare urgente comunicar a los ministerios de la Vivienda, Planificación del 
Desarrollo y a la Organización Sindical, que al amparo del artículo 8 bis de la Ley 
de 2 de mayo de 1975 de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, se va a proceder a la formación del Plan Director Territorial de Coordinación 
de la provincia de Barcelona, en el ámbito territorial señalado en el artículo 14 del 
Decreto-Ley de 24-8-1974.

També es van prendre aquests altres acords:

Encomendar al Instituto Provincial de Urbanismo la recopilación de todos los tra-
bajos redactados hasta la fecha, que permita la urgente aprobación de un avance 
que comprenda las comarcas urbanísticas de Mataró, Arenys de Mar, Granollers, 
Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedés y Vilanova i la Geltrú y segui-
damente se proceda a la pertinente formación y aprobación de los definitivos planes 
comarcales, a nivel de planes generales de ordenación urbana.
Que se proceda a la urgente redacción del avance de plan de las comarcas urbanísticas 
de Manresa, Berga, Igualada y Vic, y seguidamente a la pertinente formación y apro-
bación de los definitivos planes comarcales, a nivel de planes generales de ordenación 
urbana.

El 5 de juliol Samaranch es mou dins l’estratègia urbanística acordada 
amb el govern central. Reuneix els presidents de les altres tres diputacions i 
profetitzen l’anunciada teoria d’un Pla Director Territorial de Coordinació 

per Catalunya. L’objectiu immediat era molt clar: no es podria aprovar el Pla 
comarcal o el futur Pla metropolità que havia disposat el Decret Llei de 1974 
fins que no estiguessin aprovades unes directrius pel conjunt de Catalunya... 
Qui s’oposaria a la necessitat de fixar primer els criteris d’equilibri territorial 
que havien d’assenyalar els límits a imposar a la macrocefàlia barcelonina 
per contrarestar el desequilibri d’aleshores? Com es podia planejar aquella 
sense uns criteris previs de distribució de la població que alteressin el model 
tendencial? Aquella proposta, juntament amb la ja anunciada i en curs de 
l’eix transversal, que es completaria amb un enllaç Tàrrega-Tarragona, perquè 
passés també per les quatre províncies, reforçaven l’objectiu de Samaranch de 
mostrar-se com el nou Prat de la Riba i d’avançar, des del règim, la fórmula 
d’una mancomunitat com la màxima sortida admissible al problema català. 
Un tema que més endavant es presentarà quan, amb la mort del general, es 
donin moments d’indeterminació política i pretengui tirar endavant la seva 
Solidaritat Catalana.

Darrer estiu abans de donar el cop de porta

L’anunci de la posada en marxa d’aquest Pla, amb les esperes que comporta-
ria, juntament amb la no delimitació del dèficit econòmic de l’Ajuntament 
que havia de cobrir l’administració central, van acabar d’enfonsar l’alcalde de 
Barcelona. Només li atorgaren 2.340 milions de pessetes dels 43.000 dema-
nats, i només perquè pogués pagar els transports públics i que aquests funcio-
nessin. El 20 d’agost li admetrien un nou endeutament per tapar urgències 
del deute rebut, a través d’un pressupost extraordinari de liquidació de deu-
tes d’11.000 milions de pessetes que només llançava endavant el problema i, 
a més, amb el deute en gruixit pels interessos del nou préstec. 

Dos mesos de vacances deambulant per la Costa Brava en el seu iot, 
sense rumb prefixat, amb el sol reflectint-se monòtonament sobre les onades, 
el portaren a donar moltes voltes sobre la manca de sortides de l’Ajuntament i, 
de retruc, a la manca de sortides personals. L’abocaren a fer el mutis definitiu. 
No és d’estranyar que els diaris parlessin per aquelles mateixes dates de la seva 
imminent dimissió. El 12 d’agost, davant dels insistents rumors de dimissió, 
es despenjà anunciant un programa d’actuació per a 1976-1979, que vist en 
perspectiva i sabent ara el que va passar tot just en acabar les vacances, al 
setembre, només perseguia aturar les veus perquè el deixessin descansar. Sols 
li havia faltat que uns dies abans, el 8 d’agost, el Tribunal Suprem li anul·lés 
l’ordenança d’edificació que havia redactat el tàndem Porcioles-Bassols perquè 
Barcelona es dotés d’hotels de luxe: una prima de sostre que s’atorgava a qui 
n’edifiqués un, i que els tribunals consideraren una injustificada dispensació 
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singular, inadmissible en el marc legal. Un nou problema per a l’Ajuntament, 
que hauria d’indemnitzar les quatre llicències atorgades, tres de les quals en 
curs de construcció, menys la del Hilton. Un tema en què l’alcalde coneixia bé 
el pa que s’hi donava pels seus interessos en hotels de Madrid i més endavant 
en el grup Marriot.

La progressiva desintegració del règim

A Espanya el terrorisme contra les forces de l’ordre públic, per part d’ETA 
i del FRAP, va acabar per generar tota mena d’esquizofrènies. D’entrada, la 
suspensió de dos articles del Fuero de los Españoles, que no era poc, per poder 
imposar un decret llei mordassa contra el terrorisme. Al Pazo de Meirás Fran-
co va rebre una comissió de generals i les paraules que els diaris transcrigueren 
—dites amb una veu encara més afinada que la que li deixaren els tractaments 
contra la flebitis— foren: «afortunadamente nos encontramos en la mejor 
forma. Solo deseamos que se aumenten nuestros medios y armas para conti-
nuar en tensa vigilia frente a este mundo atormentado». 

Qui va pretendre mantenir tant sí com no l’esperit del 12 de febrer, 
malgrat el xàfec, fou el ministre secretari del Movimiento, José Solís Ruiz. 
Apagat Arias davant els moviments dels integristes del règim, els Girón i l’ala 
més dura de la Falange, contrarestats per les dimissions dels Tácitos i dels del 
grup de Fedisa, que ja no estaven per les associacions del règim, se suposa 
que era ell a qui li tocava fer creure que hi havia sortida a partir de l’evolució 
del règim. Se li encomanà dir que la proposta d’autoritzar les «associacions 
polítiques» configurades segons les estrictes limitacions del règim seguia anant 
endavant i també la nova Llei de règim local. A l’octubre, Fernando Suárez va 
presentar el projecte de llei de relacions laborals, com si d’immediat no hagués 
de passar res. Per a Solís, l’evolució ja no era sols inevitable sinó que havia de 
ser imminent. 

Però davant l’opinió expressada per Pilar Franco que el seu germà dei-
xaria la direcció de l’Estat, el 12 d’octubre, dia de la Hispanitat, tothom 
va sortir estrepitosament per demanar-li: «que NO ho deixés!». No obstant 
això, hi havia uns símptomes que mostraven que davant el deteriorament 
físic del dictador alguna cosa greu estava passant. Un gran nombre de veus 
començaren a exposar que no seria oportú convocar noves eleccions a Corts, 
a despit que tocaven, i que seria més convenient prorrogar la legislatura. L’ex-
ministre Silva Muñoz parlà sense embuts de la necessitat d’un govern de 
concentració nacional. 

Al Consell de Ministres del divendres 26 de setembre es confirmà 
la pena de mort a cinc detinguts acusats d’actes de terrorisme, entre ells, 

a Barcelona, Jon Paredes Manot, Txiki. Es desatengueren les expressions 
d’amargor de Pau VI i, entre altres, la demanda de clemència del cardenal 
Jubany. Els cinc condemnats foren passats per les armes, el matí del dia 30, 
a primeríssima hora, en el cas de Txiki, a Cerdanyola, prop del cementiri 
de Collserola.

Les cinc execucions provocaren una brutal reacció internacional, as-
salts i crema d’ambaixades i manifestacions davant moltes seus de les re-
presentacions espanyoles a l’estranger. Foren assaltades les de París, Lisboa, 
Holanda, Noruega, Gran Bretanya, República Federal d’Alemanya i Dina-
marca. La situació prengué tal envergadura que es decretà la suspensió dels 
recorreguts del Talgo de Madrid a París, del Barcelona Talgo i del Catalán 
Talgo, i fins hi tot els vols d’Iberia, pel boicot decretat i la por d’atemp-
tats. Els ambaixadors estrangers foren reclamats als seus països d’origen i 
els espanyols tocats a capítol per donar compte de les accions sofertes. La 
més clara expressió de rebuig per part dels països de la Comunitat Europea 
fou la reunió que sostingueren, el diumenge 5 d’octubre, Alemanya Fede-
ral, França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Gran Bretanya, Irlanda 
i Dinamarca, on estudiaren les relacions amb Madrid i expressaren la seva 
gran preocupació pel que estava passant a Espanya i Portugal. El resultat de 
la reunió mostrà la gravetat de la crisi amb els països de la CEE: s’aturaren 
les negociacions per a la incorporació d’Espanya mentre, i malgrat la crítica 
situació de Portugal, es concedien a aquest país préstecs per valor de 10.000 
milions de pessetes, que vindrien complementats per un altre dels Estats 
Units de 80 milions de dòlars. 

Davant la greu situació internacional, l’1 d’octubre, en el marc del san-
toral del vell règim «el Día del Caudillo», es convocà a la plaça d’Oriente de 
Madrid un acte multitudinari de desgreuge amb la finalitat de mostrar al 
món la serenitat, la fermesa i la prudència del règim davant de les hostilitats 
internacionals. Es tornaren a repetir les velles consignes: «en esta hora crítica, 
España reitera su resuelta vocación europea y no nos intimida la posibilidad 
del aislamiento». Els crits contra el terrorisme i la ingerència estrangera es 
repetiren implacablement, amanits amb els eslògans de «no compres a quien 
te insulta, compra nacional». 

No obstant això, començaren aviat a sorgir veus que proclamaren que 
no era factible el retorn a l’autarquia. L’acte coincidí dramàticament amb 
un nou assassinat de tres policies i, al cap de poc temps, a Oñate, de tres 
guàrdies civils. Per adonar-nos dels nivells de paroxisme a què s’arribà cal 
recordar que uns «exaltats» llançaren una bomba contra el restaurant barce-
loní Via Veneto per suposar, pel nom de l’establiment, que es tractava d’una 
propietat de súbdits italians, i el mateix passà contra l’escola alemanya de 
Madrid. Les reunions extraordinàries del Consell de Ministres per adoptar 
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noves mesures contra el terrorisme se succeïen. Es donaren canvis en la cú-
pula militar i en el comandament de la Guàrdia Civil, amb el nomenament 
del general Campano. 

Quan ningú sabia cap a on s’adreçaria el país, els vaticinis dels futurò-
legs passaren a primer pla. Per aquelles dates prengué una especial rellevància 
el vident Rafael Lafuente, que, a despit del gran nombre d’encerts que acumu-
lava, tampoc veia clar el futur espanyol.

Masó llança la tovallola 

A la tornada de l’estiu de 1975 l’alcalde va tenir clar que, ni per la via econò-
mica ni menys per la via del planejament, les famoses plusvàlues a crear pels 
túnels generarien els recursos per fer front al deute de les emissions de Tabasa, 
el qual s’havia engrandit per les devaluacions de la pesseta en relació amb el 
dòlar i pels impagats de les obligacions contretes per l’Ajuntament amb el 
Consorci dels Túnels. Ja podia dir Francesc Cabana, de Banca Catalana, que 
el tema Tabasa no el preocupava pels avals de les emissions per part del Con-
sorci i de l’Ajuntament. Comptablement tenia raó, però a la pràctica els van 
destrossar. Masó, després d’insistir davant de Madrid perquè li resolguessin 
els problemes financers de l’Ajuntament de Barcelona, no va tenir altre recurs 
que plantar-los materialment.

Dins d’aquest panorama que obligava a «formar el quadre» —la for-
mació de defensa que permet presentar més cares a l’enemic— l’alcalde de 
Barcelona va decidir desaparèixer entre el 3 de setembre, quan va dir que 
tornava de vacances, i el 9 del mateix mes, en què estaria present a la reunió 
amb el nou alcalde Joaquim Viola Sauret. La presa de possessió oficial no va 
tenir lloc fins al dia 18 de setembre. La designació no es va fer en el marc 
d’un consell de ministres sinó precisament el dia que Franco estava tornant 
de les seves inhabituals, per llargues, vacances a Galícia, en un intent de 
recuperar-lo dels efectes secundaris que li havia causat el tractament contra 
la flebitis.

Masó no fou ni un alcalde destituït ni un alcalde que els presentés la 
dimissió. Fou el primer alcalde de la ciutat de Barcelona fugit. Agafà el seu iot 
i se’n va anar Roine amunt. Scholz, antic cap de protocol, ens ho va explicar en 
detall una tarda nit a Torí, quan ens acompanyava, a Joan Angelet, delegat 
d’Hisenda, i a mi, com a delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament, a participar en 
l’anomenat Progetto Torino, juntament amb l’Ajuntament de Torí i el de Mos-
cou. Un invent d’aquell periodista comunista acabat d’elegir alcalde de Torí, 
Diego Novelli, que va ser president de la Federazione Mondiale delle Città 
Unite. Una trobada en la qual, a part de mostrar-nos els estudis que estava fent 

per a la seva ciutat, suposo que pretenia que Barcelona entrés a formar part 
d’aquella federació de ciutats, cosa que mai va aconseguir.

Quan, entre el 3 i el 9 de setembre, el ministre de la Governació truca-
va per saber on era Masó, ningú de la secretaria en sabia donar raó. Aquella 
persona que tants serveis importants havia fet a la seguretat de l’Estat i a les 
relacions amb els Estats Units, estava desapareguda. 

El van substituir ràpidament per Joaquim Viola i Sauret, ja que la ciutat 
no podia restar desatesa i l’Estat no podia quedar-se sense interlocutor a la 
ciutat. Com que Viola havia fet una visita a Albert Serratosa durant l’anterior 
mes de juny, fent-se el despistat, vam tenir la sensació que el canvi s’anava 
preparant des de feia almenys uns tres mesos i segurament això explicava per 
què no havien volgut concretar a Masó quina xifra posarien per fer front als 
deutes del municipi.

En el dinar que l’11 de setembre Masó va oferir als periodistes que 
cobrien la informació de la ciutat, va recalcar que marxava de l’alcaldia per 
decisió pròpia i exclusivament personal, per raons individuals, i va reblar que 
no li agradava parlar de «dimissió». Lògicament, perquè en el seu fur intern 
fou una plantada. Tot seguit va donar lectura a dos paràgrafs de les cartes 
que havia enviat al ministre de la Governació, una l’11 de gener i l’altra el 9 
de juny, en la primera de les quals manifestava que «siento satisfacción por 
haber cumplido con uno de mis objetivos y en cambio no veo posibilidad 
de desarrollar en el futuro el otro, pidiendo fuera considerado mi relevo». 
La urgència, que no es mostrava de forma clara a la primera carta, era més 
explícita en la del mes de juny. Des de l’amenaça de juny fins a la plantada 
final no li havien resolt els problemes que havia trobat i ara veuríem quin 
tracte li donarien a Viola, més bon coneixedor de les autoritats del règim per 
raó de la seva carrera política. Masó va afegir que havia complert una etapa 
molt difícil —no hi ha joc en un panorama amorf i ple d’indeterminacions, 
digué— en uns moments econòmics, socials i administratius particular-
ment crucials. Les més clares, les sinceres paraules amb les quals va tancar el 
seu acomiadament, considerades pels periodistes com a expressió de la seva 
humilitat i bonhomia, que van ser: «deixo molts problemes sense resoldre» 
(encara que no l’esmentà, entre aquests problemes, els de Tabasa). A molts 
encara els ressonaven les paraules del dia de la seva presa de possessió: «em 
desvinculo completament —com així va fer— de tots aquells càrrecs que 
poguessin significar conflictes entre un home rabiosament privat i un home 
amb una gran il·lusió pública». 
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Signes dels temps i fets internacionals que afecten  
el moment espanyol

El 23 de juliol, per ordre de l’autoritat militar, es va detenir el periodista Josep 
Maria Huertas Claveria per haver publicat un article titulat «Vida erótica sub-
terránea», en què es qüestionaven certs establiments regits, segons l’autor, per 
familiars de militars. El 26 es va fer el Consell de Guerra al periodista, en 
què se li demanaren dos anys de presó. A conseqüència de la sentència, cinc 
diaris barcelonins deixaren d’editar-se els dos dies següents. A l’inici del mes 
de setembre es va suspendre per quatre mesos la publicació de Triunfo. A mit-
jan setembre reapareixia la revista satíricohumorística La Codorniz, que havia 
estat suspesa tres mesos. El 4 d’octubre la revista Blanco y Negro sortí al carrer, 
però després d’haver hagut de canviar la portada i sis pàgines abans d’arribar 
als quioscs. Lluís Llach, a causa de les prohibicions d’actuar que li aplicaven 
des del mes de maig, i sense poder aprofitar les actuacions dels mesos d’estiu, 
se’n va anar a l’estranger, inicialment per dos mesos; i Serrat, que es trobava a 
Mèxic, feu allà unes declaracions després de les penes de mort dels cinc con-
demnats, que farien que Televisió Espanyola prohibís l’emissió del programa 
que li havien gravat. Jesús Sancho Rof ordenà que mai més cap emissora de 
l’Estat radiés els seus discos. 

La situació internacional anava acotant les sortides polítiques que s’ad-
metrien a Espanya: l’embolic en què havia entrat la Revolució dels Clavells a 
Portugal, tan dins del moviment de les forces armades, com en els moviments 
anticomunistes, generà greus reaccions al partit de Cunhal i als que es troba-
ven a la seva esquerra, cada vegada més i més descontrolats. El president Costa 
Gomes, per reconduir-ho, acabava de substituir Vasco Gonçalves per Pinheiro 
d’Acevedo, i havia destituït l’omnipotent Saraiva de Carvalho al capdavant 
del COPCON. Tot plegat desestabilitzaria Portugal encara més del que ja ho 
estava, fet que posà en estat de greu excitació els països europeus i els Estats 
Units d’Amèrica. Després de l’ocupació de la caserna d’artilleria d’Oporto per 
una facció amotinada, la por que els esdeveniments portessin a una guerra 
civil es feu cada cop més insistent. 

Els fets van prendre una especial rellevància per coincidir amb la data 
de caducitat del tractat d’ús en territori espanyol de les bases americanes. 
Els rumors del desmantellament de les bases de Morón i Torrejón de Ardoz 
van fer córrer Henry Kissinger, no fos cas que, amb els esdeveniments que 
podrien succeir al cap de poc, no sabés quin seria el seu futur interlocutor i se 
li compliqués el control del sud d’Europa. Amb el que havien sofert a Grècia 
i amb el que passava a Portugal, on parlaven d’abandonar l’OTAN i on havia 

hagut de consumir tants esforços amb l’ajut de l’eficient ambaixador Frank 
Carlucci, només li faltava la situació en què havia entrat la política italiana, 
tot just complicada per la dimissió del president de la Democrazia Cristiana, 
Amintore Fanfani, de resultes d’haver perdut les eleccions regionals. La seva 
dimissió havia obert les portes a la inseguretat en la governabilitat del país 
arran de les converses que s’estaven produint per arribar al «compromís histò-
ric» entre Aldo Moro i Enrico Berlinguer, per la por a l’ascendent de l’URSS 
en el govern d’un país occidental.

Això explicarà que el diumenge 5 d’octubre cridessin el ministre es-
panyol d’Assumptes Exteriors a capítol i que a Washington se signés entre el 
ministre Pedro Cortina Mauri i Henry Kissinger, amb una total manca de 
concreció, un nou acord marc que calia omplir de contingut. No es donaren 
gaires explicacions sobre el seu abast per part d’ambdues parts. Per als detalls 
caldria esperar que els tècnics dels dos països el redactessin, però els Estats 
Units, passés el que passés, s’havien assegurat la seva presència militar a Es-
panya en el futur.

Que tot anava a la deriva ho palesa la conseqüència de la resolució que 
havia adoptat el Tribunal de la Haia el 16 d’octubre de 1975: la població saha-
raui de la província espanyola d’ultramar del Sàhara tenia dret a l’autodeter-
minació. No se sap si atret pels fosfats de Bucraa, el rei del Marroc Hassan II 
llançà una marxa «pacífica» sobre el Sàhara a través del desert, amb 300.000 
colons i 25.000 soldats, coneguda pel nom de Marxa Verda, que quedaria 
confrontada amb l’Exercit espanyol, fins al ràpid acord de Madrid, adoptat 
per evitar entrar en guerra amb l’exercit marroquí.
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I mentrestant tot són dubtes al voltant del Pla comarcal

L’advocat i polític Anton Cañellas publicà a El Correo Catalán un article titu-
lat «Plan Comarcal, revisión de la revisión», en què va fer una defensa del Pla 
si, com tothom assentia, calia reconduir les densitats i es volia equipar i dotar 
la ciutat metropolitana dels equipaments i els espais lliures que li mancaven. 
Cañellas recordava com es va passar ràpidament del rebombori inicial del 
moment de l’aprovació a una polèmica intensa i forta. Estava en joc el marc 
de vida de tots nosaltres. El Pla era un primer enfocament de com s’havien 
d’imposar límits a la propietat privada en el marc d’un planejament públic, 
i un primer esforç per definir un urbanisme sense ànim especulatiu. Com 
també havia reconegut Trias Fargas, li mancava el contrast democràtic en 
l’elaboració i en la ulterior gestió, però aquesta crítica no es podia imputar 
als tècnics que l’havien redactat. Els opositors al document no ho feien per 
tractar-se d’un atemptat al sentit democràtic de la convivència. 

Cañellas considerava un fet greu, que es comentava per ell mateix, les 
notícies que corrien feia poc de voler encarregar el nou Pla general metropolità a 
una empresa privada de Madrid. La revisió semblava haver entrat en fase d’arxiu 
o d’adulteració, ja que el nou organisme metropolità semblava no voler entrar a 
definir-se sobre el que convenia per a l’ordenació territorial de la comarca barce-
lonina o la seva àrea metropolitana. Cañellas defensava la necessitat de definir 
prèviament un determinat plantejament polític, contrastat i conformat en el 
marc d’un procés democràtic perquè tingués validesa. Segons ell, la revisió era un 
esforç d’uns tècnics honestos per defensar l’interès públic i si calia revisar-lo i tor-
nar la confiança als ciutadans s’havien de donar les següents condicions mínimes: 
1a: una informació pública completa, en la qual es donessin a conèixer quins 
solars s’havien desafectat i per quines raons; 2a: mantenir els tècnics que l’havien 
redactat amb participació directa de les entitats representatives del consens ciu-
tadà; i 3a: substituir els representants polítics de l’ens metropolità que tinguessin 
interessos directes en la construcció o en la promoció immobiliària. L’escrit va ser 
important pel moment i fomentat, suposo, pel que Miquel Roca i Junyent, el seu 
cunyat, li havia dit sobre el fet que el document era a la corda fluixa.

Els diferents col·legis professionals i les entitats ciutadanes favorables al 
Pla parlaven de desnaturalització dels seus objectius, de desafectacions fetes 
sense publicitat, i d’absència de participació i de control democràtics. També es 
parlava, com hem dit, del temor que una empresa privada de Madrid assumís 
la redacció del nou Pla i de la manca de relació del document amb el planeja-
ment de la resta de Catalunya (criteri concordant amb la posició defensada per 
Samaranch per evitar que entrés en funcionament) i, en conseqüència, d’una 

inadequada ordenació del sistema urbà en què hauríem de viure. Es parlava 
que s’estava lliurant una intensa batalla d’interessos en què no es donava la 
veu al poble de Barcelona i que vint alcaldes havien lliurat un escrit en què 
demanaven la dimissió d’Albert Serratosa per haver lesionat interessos privats 
i impedir operacions immobiliàries especulatives. 

També s’acusava el Pla presentat a informació pública de contenir massa 
proliferació de zones verdes i equipaments. D’altra banda, preocupava que 
l’Ajuntament de Barcelona no hagués presentat les seves al·legacions al Pla i es 
comentava que ho faria en bloc i imposant la seva íntegra transcripció. Es deia 
que la proposta inclouria el retorn a les anteriors condicions d’edificació, aug-
mentant els aprofitaments i les densitats, ara reconduïts a les de les ordenances 
de l’any 1922. En la situació que s’havia creat, les associacions es preguntaven 
quin paper hi havia tingut l’alcalde Masó, que a despit de les seves prome-
ses semblava que havia perdut el control de la situació. Els aires que bufaven 
no semblaven marcats per l’estil de «nova frontera» que havia volgut donar a 
entendre que aplicaria quan havia pres possessió del càrrec. Segons exposava 
Rafael Pradas a El Correo Catalán, a l’ambient flotava una manera de fer que es 
creia que havia estat definitivament superada. 

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 8 de juliol de 1975
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La designació de Joaquim Viola al capdavant de l’alcaldia

Joaquim Viola Sauret (1913-1978) era fill de registrador de la propietat, cosa 
que explica que ell també en fos. Estudià el batxillerat a la Seu d’Urgell, es va 
llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona i obtingué el doctorat per la 
Universitat Central de Madrid el 1935. Durant la Guerra Civil, per raó del 
conservadorisme de la família, evità d’anar al front, fugí a França i es dirigí a 
Pamplona, on s’ajuntà a l’exercit sollevat. Va ser ferit en el front de Terol. Va 
esdevenir registrador de la propietat el 1941. Membre del consell d’administra-
ció del Banco de Madrid, fou president de Productoras Eléctricas Urgelenses 
i d’Inmuebles en Renta SA. A part de registrador de la propietat a Solsona, la 
Seu d’Urgell i Barcelona, fou procurador a Corts per Lleida el 1967. El 1971 va 
ser designat per al Consejo del Reino i més tard, quan s’aprovà la Ley Orgánica 
del Estado, que donava més joc a la representació familiar, Viola va esdeve-
nir l’home per a la representació familiar de Lleida en el Consejo Nacional 
del Movimiento. Curiosament va ser un dels anomenats cuarenta de Ayete, els 
consellers que eren de designació directa pel Cap de l’Estat, sense que s’hagin 
explicat públicament els fets polítics que li van donar aquella singularíssima 
consideració dins del règim. 

En la condició d’alcalde de la ciutat, per als càrrecs de delegats i secretari, 
elegí professionals de gran qualitat. Alguns, com Ricard Fornesa i Enric Rebés, 
relacionats amb la Seu d’Urgell; altres, com Maria Assumpció Guàrdia Canela, 
amb Balaguer, d’on provenien tant els Viola com els Sauret. També es va fer 
acompanyar d’alts càrrecs de l’administració de l’enginyeria de camins, com el 
cas de Josep Espinet; o de personatges com Alexandre Padrós en Economia i, en 
Urbanisme, Lluís Cosculluela Montaner, administrativista de reconegut prestigi 
i deixeble de l’escola del catedràtic Sebastián Martín Retortillo. 

L’elecció de Joaquim Viola es considerà com la manera d’enterrar defini-
tivament el Pla comarcal, per la qual cosa aparegueren escrits i articles a favor 
d’aquest. El fet que Viola, el dia de la seva proclamació, el 18 de setembre, 
no parlés del Pla sinó de l’augment del nombre de districtes per acostar-los 
al nombre de barris de la ciutat i de recrear d’aquesta manera, i sobre la base 
de tres representants per barri (no sé si encara pensant en les ternes del vell 
règim), el Consell de Cent de la ciutat, explicaria segurament que en la presa 
de possessió del càrrec qui parlés sorprenentment i inesperada del Pla fos el 
governador Martín Villa. Ho feu en els termes següents en tancar l’acte:

[...] perfil, el del nuevo alcalde que se verá mucho más claro cuando finalice la tarea 
de la aprobación definitiva del Plan Comarcal de Urbanismo, que hemos de acelerar 

ahora para cumplir lo prometido, respetar plazos, ordenar el territorio y dar respuesta 
a las esperanzas que los más y los más necesitados, han puesto en él. 

Sorprenent gir, d’una banda perquè no es referia al Pla metropolità del 
Decret Llei que havia fet aprovar i obligava a tramitar, sinó perquè declarava 
que s’havia d’aprovar el Pla comarcal perquè responia a les esperances que hi 
havien posat els més necessitats. Potser l’havien marcat les tesis sostingudes 
per Anton Cañellas i potser, per no haver d’obrir les demandes de democra-
tització que es plantejaven, calia aprovar-lo abans que aquella petició anés a 
més. Semblava que prenguessin força les tesis de Josep Maria de Porcioles: hi 
ha temes polítics més greus en els quals ens hem de centrar i aquell n’és un de 
perdut, i la història, com deia ell, ja anirà posant les coses al seu lloc.

Joaquim Ferrer i Roca, historiador especialitzat en el CADCI i el movi-
ment obrer català i fundador, amb Pallach, del Reagrupament Socialista i De-
mocràtic de Catalunya, en un article que publicà a finals del mes de setembre a 
El Correo Catalán, exposà que la designació de Viola obligava a reflexionar sobre 
un dels aspectes més positius i esperançadors del període Masó, el Pla comarcal: 
un document que des de març de 1974 havia pretès introduir una mínima ra-
cionalització en el caòtic creixement experimentat en aquelles darreres dècades 
a la zona neuràlgica de Catalunya que formen Barcelona i els municipis del seu 
entorn. L’opinió pública esperava un fre a la degradació urbanística que afectava 
la qualitat de vida de tots. Només calia esguardar la imatge dantesca de Santa 
Coloma de Gramenet amb els seus inaudits dèficits d’equipaments socials, o 
l’aparició de ciutats satèl·lits com la tristament cèlebre de Cornellà de Llobregat. 
Es creixia sense pautes d’actuació que sotmetessin amb autoritat els beneficis 
privats en favor dels públics. Els resultats eren a la vista: mals transports, subur-
bi, contaminació, dèficits escolars, manca de vida cultural.

Per a Ferrer i Roca, el Pla comarcal representava l’esperança de qui en 
plena foscor descobreix un raig de llum. No era el que hauríem volgut, ja 
que la zona només podia ser salvada a mitges: de tal magnitud havia estat el 
mal comès. Però constituïa una esperança ciutadana que l’alcalde Masó havia 
sabut defensar com a alcalde i president de la Corporació Metropolitana. El 
desig expressat per la societat a través de les associacions de veïns, col·legis 
professionals i premsa seguia dempeus, amb fermesa i esperança, i l’opinió 
pública mantenia la urgència d’aplicar un fre a la degradació urbanística.

La mort del dictador i la pèrdua del Sàhara

El 31 d’octubre es parlava de gravetat en l’estat del Caudillo en termes de «sense 
variació». El dictamen mèdic parlava d’insuficiència cardíaca congestiva, 
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hemorràgia digestiva i peritonitis inflamatòria per la desvitalitzada paret in-
testinal. El Consell de Ministres el presidí el príncep, mentre Raimon feia un 
recital al Palau d’Esports de Montjuïc i l’Ajuntament de Barcelona evacuava el 
tràmit d’audiència al Pla comarcal amb un informe anodí i insípid. L’alcalde 
Viola, quan tothom confiava que parlaria clar, es va treure el problema del da-
vant i va passar la resolució a la Corporació Metropolitana que presidia. Segur 
que l’estat del general hi va pesar enormement. El Pla comarcal estava en una 
situació que era com un tornar a començar, però que no era ben bé com tornar 
a començar, pel fet que s’hauria de fer un expedient nou. Va preocupar els 
afectats que l’Ajuntament actués només de correu i traslladés les al·legacions 
presentades davant seu a la Corporació Metropolitana sense emetre cap mena 
de valoració.

Des de la Diputació Samaranch reconeixia els dèficits preocupants d’equi-
paments socials de Barcelona i que si no es consignaven els recursos necessaris 
per fer-hi front es plantejaria una situació d’extrema gravetat. Devien pensar 
també que, amb el canvi de posició política, temperarien la gent davant del 
que s’acostava.

El 2 de novembre Franco tingué una important hemorràgia gastroin-
testinal. S’operaren tres úlceres al Caudillo i es consignà una artèria rebentada 
en què es va haver d’intervenir.

En paral·lel, el tema del Sàhara s’agreujava. Hassan aprofità la situació 
d’extrema debilitat del règim. Van fer anar al príncep Juan Carlos a l’Aiun a dir 
que Espanya compliria amb els seus compromisos, una posició que pocs dies 
després va reafirmar el general Gómez Salazar amb la terminant expressió de 
«no pasarán ni un solo metro». La resposta magrebina no es deixà esperar. Els 
expedicionaris marroquins penetraren en territori del Sàhara Occidental i arri-
baren davant els camps de mines de la zona de dissuasió que s’havia emplaçat 
a només tretze quilòmetres de Tah-Allà. Espanya estava preparada per interve-
nir. Giscard d’Estaing donava suport a Rabat i a Hassan, amb previ coneixe-
ment de la posició americana, que descartava la intervenció de l’ONU.

Per acabar de situar el país en estat d’espant i angoixa extrema, la mina 
de carbó de Fíguls va explotar i va deixar vint-i-set miners morts i sis ferits 
greus. La situació de Portugal també s’agreujava. Com si la situació espanyola 
encomanés el país veí, es parlava insistentment d’un cop de dretes per revertir 
la situació.

El dimarts 11 de novembre Espanya abandonava militarment tota la 
zona est del Sàhara. El tinent general Cuadra, capità general de Canàries, 
contradigué el que s’havia dit i afirmà: el que hi ha darrere de la línia militar 
espanyola és territori saharaui, no espanyol. De la famosa província que ens 
feien estudiar ja ningú se’n recordava. Tot seguit es passà a debatre a les Corts 
sobre la descolonització del Sàhara.

La intel·lectualitat mundial estava en estat de xoc en conèixer la mort de 
Pier Paolo Pasolini. Tot portava a accentuar l’estat general d’òbit. Es justifica 
que en aquesta situació, a Castelldefels, el governador Martín Villa exhortés 
els alcaldes de les grans poblacions de Catalunya amb aquestes paraules: «en 
estos momentos hay que invertir grandes dosis de serenidad». 

El 15 de novembre es designà Xavier Subias director de planejament 
de la Corporació Metropolitana i Antonio Carceller, director de Gestió Ur-
banística. A Albert Serratosa ni se l’esmentà, perquè, desaparegut el càrrec de 
sotsgerent de l’organigrama, quedà indirectament destituït. No obstant aques-
ta pèrdua, els nomenaments de Xavier Subias i Antonio Carceller, ambdós 
grans tècnics en el camp de l’urbanisme i del dret administratiu i urbanístic, 
van ser claus per a la supervivència del Pla General a la resta de la comarca 
de Barcelona; durant l’època Socias hagueren de temperar els problemes dels 
alcaldes «digitals» i de les associacions de veïns dels municipis comarcals —i 
tot això sense mitjans econòmics amb què fer-hi front.

A la televisió i als diaris ens donaven a totes hores la notícia de les forces 
psíquiques d’Uri Geller, aquelles que torçaven les culleres i les forquilles de la 
coberteria, i que necessitàrem per superar el trauma nacional, mentre els tras-
torns del ritme cardíac del general persistien. Feia d’enllaç entre la família i el 
cos mèdic l’espòs de la filla, el doctor Cristóbal Martínez Bordiu, el yernísimo, 
com se li deia a les tertúlies privades, des de 1950, al marquès de Villaverde. 
Després de practicar al sogre la tercera operació, de transvasar-li deu vegades la 
seva sang, d’intubar-li la respiració traqueal i de fer-li una resecció de l’estómac 
subtotal, la gent es preguntava si valia la pena allargar-li d’aquesta manera tan 
penosa la vida o si el que perseguien era, segons uns, que morís el dia de la 
suma de dues dates memorables (el 18-07-36 i el 1-04-39), que donava el 19 de 
novembre de 1975, mentre altres creien que el que cercaven era que coincidís 
amb el 20 de novembre, aniversari de l’afusellament de José Antonio Primo de 
Rivera, perquè així quedaria més clar que havien de ser enterrats conjuntament 
a la vall de Cuelgamuros. El fet és que, morís el 19 o la matinada del 20, la 
comunicació del primer ministre Arias Navarro es va fer el 20 a molt primera 
hora, amb aquella veu i expressió que han quedat immortalitzades. 

El mateix dia del decés el Consell de Regència nomenà el príncep Joan 
Carles capità general i Kissinger sortí a anunciar el suport dels EEUU al futur 
rei, tot dient que n’esperava una modernització de les estructures polítiques i 
socials. Cal recordar, no obstant això, que a Kissinger un dia abans se l’havien 
tret del damunt deixant-lo sense el càrrec de secretari d’Estat i que el president 
Ford l’havia tret de la Casa Blanca. Estava a la corda fluixa per aparèixer com 
un home de Nixon, la qual cosa no convenia al president Ford de cara a l’en-
frontament per les presidencials contra Jimmy Carter, però en especial per les 
investigacions que li havia obert el Senat pel cop de Pinochet. 
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Joan Carles de Borbó, rei

El 22 de novembre, dissabte, el príncep feu el jurament previst a la Llei de 
successió: «lealtad a las Leyes Fundamentales y a los Principios del Movimiento 
jurando no solo cumplirlos sino también hacerlos cumplir». El 23 de novembre 
atorgaren la prefectura ( jefatura) nacional del Movimiento a Arias Navarro.

El rei va rebre el president de França Giscard d’Estaing i el president 
de l’Alemanya Federal, Walter Scheel. Ambdós amb anterioritat havien  
fet declaracions demanant la posada al dia del sistema polític espanyol. També 
rebé el seu parent, el duc d’Edimburg. El 26 de novembre el canceller Hel-
mut Schmidt expressà la necessitat d’enfortir el rei Joan Carles. Era el mateix 
dia que hi havia una vaga general a Portugal i els paracaigudistes d’aquell 
país s’havien sollevat i ocupat diverses bases aèries. Europa volia evitar que 
Espanya entrés en una situació semblant a la portuguesa. El president Ford 
desitjava un lent i gradual canvi polític a Espanya. El Consell d’Europa es 
mostrava obert a la prompta integració d’Espanya i les diferents institucions 
i grups socials de casa nostra mostraven desorientació davant les incògnites 
immediates que s’obrien.

Un acte de la Federació d’Associacions de Veïns

El 23 de setembre de 1975 havia tingut lloc un col·loqui organitzat per la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona en què s’havien debatut les 
propostes dels barris per al Pla. El col·loqui s’acompanyava d’una exposició a la 
Fundació Joan Miró que va estar oberta del 23 de desembre de 1975 al 25 de 
gener de 1976 i en la qual es mostrà l’evolució del Pla i les reivindicacions dels 
diferents barris, i tot això a càrrec de la FAVB amb la col·laboració dels col·legis 
d’aparelladors, enginyers industrials i llicenciats i els Amics de la Ciutat. 

Al cap de sis dies, al col·legi d’aparelladors, essent degà Josep Miquel 
Abad, després regidor del PSUC, hi va haver un segon acte amb la intervenció 
de Josep Maria Alibés, advocat; Joan Clavera, economista; Carles Prieto, de 
l’Associació de Veïns de Sants; María Ángeles Rivas, de l’Associació de Veïns 
de Nou Barris; i Manuel de Solà-Morales, arquitecte. El tema tornava a agafar 
les primeres pàgines.

Josep Espinet Chancho, nou director general d’Urbanisme

El 23 de gener de 1976 s’anuncià la probable designació de Pepe Espinet, ales-
hores delegat d’Obres Públiques de l’Ajuntament de Barcelona, per al càrrec 

de director general d’Urbanisme de l’Estat. Fou un home que esdevindria clau 
per a l’aprovació del Pla, en fer de pont entre l’alcalde Viola i el nou governador 
de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, que era enginyer de camins com ell. 

Les poques vegades que ens vam relacionar, quan Espinet estava a càr-
rec de la direcció de Ports del ministeri d’Obres Públiques, i després, al llarg 

Exposició sobre el Pla comarcal a la Fundació Miró
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del tràmit d’aprovació del Pla general metropolità, essent director general 
d’Urbanisme de l’Estat, vam mantenir sempre una bona entesa. Home molt 
intel·ligent, bon matemàtic i honest, em tenia en bona consideració i sabia 
la voluntat que em movia. La seva designació fou fonamental perquè el Pla 
s’aprovés i segurament perquè l’alcalde modifiqués els prejudicis que devia 
tenir inicialment sobre la meva persona i que expliquen que em mantingués 
en la responsabilitat de portar el Pla a l’aprovació definitiva. La designació d’Es-
pinet portà d’altres canvis significatius. Cap al març i abans de la previsió 
d’una nova aprovació inicial del Pla i d’una nova informació pública, Ángel 
Arozamena, el gerent que havia designat Martín Villa per controlar la Cor-
poració Metropolitana (el 21 de febrer de 1975), va deixar el càrrec. Amb la 
marxa del governador cap a Madrid, Arozamena el va seguir i el designaren 
comissari de la Feria Internacional del Campo, organisme que depenia de 
l’Organització Sindical. 

Març de 1976, corre el rumor de l’aprovació provisional del Pla  
al mes l’abril

En un article del 23 de març publicat a El Noticiero Universal l’advocat 
Fuentes Lojo tornava a demanar sensatesa. Entenia que els números de les 
inversions de l’estudi econòmic del Pla implicaven unes inversions inasso-
libles per a l’administració de l’Estat i per a les corporacions locals. Situava 
sobre els 284.000 milions de pessetes (uns 1.700 milions d’euros-any) les 
xifres a què obligava l’execució del Pla, tot dins un termini de només vuit 
anys. Esgrimia un altre motiu contra el Pla: l’excessiu nombre de documents 
de desenvolupament de detall a què obligaria la seva gestió (un fet que, a 
més de no ser cert, no ha creat cap problema) i, tractant-se d’una actuació 
que pressuposava exclusivament pública (no sé d’on s’ho va treure), dema-
nava que es permetés la participació dels particulars en l’actuació i en la 
formulació de noves propostes d’ordenació. L’avís apareix com un intent 
que es recollissin alguns dels seus suggeriments davant una situació que 
començava a considerar perduda. 

Per les mateixes dates, Antoni Figueruelo, periodista del Ciero (El Noti-
ciero Universal), precisà que el Pla constituïa un atemptat a la llibertat ciutada-
na. En matèria d’edificació suposava la imposició d’unes dificultats demenci-
als, que algú havia assenyalat més pròxima a l’obra d’un Torquemada que d’un 
ésser equilibrat i normal... Home, gràcies... Acabà l’article subratllant que en 
un moment polític tan crític, la decisió se situava entre haver de triar entre els 
que pretenien sotmetre Barcelona a una cirurgia extrema i els que volien que 
creixés seguint els capricis de les seves apetències desenfrenades. 

He d’assenyalar que, al cap de dos anys, Figueruelo i jo passàvem a 
compartir una exquisida relació quan esdevinguérem delegats de l’alcalde 
Socias. Mai em vaig atrevir a preguntar-li què li havia suggerit que fos un 
Torquemada... Martell d’heretges urbanístics, potser una mica sí!

Tot això passava perquè no es donava una pròrroga a la segona informa-
ció pública com demanaven els col·legis d’arquitectes i d’advocats o la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de Barcelona. Un escrit que la FAVB va lliurar 
al governador el mateix mes de març de 1976, en què es demanava la total 
democratització de l’administració local i la retirada del Pla, que havia de ser 
substituït per un nou document elaborat amb la participació de la població, 
devia, sense voler, ajudar a la decisió d’aprovar-lo com fos, abans que anés a 
més l’escalada d’aquells moviments socials.

Un darrer impediment: el plenari de la Diputació Provincial contra 
el Pla general metropolità

El darrer intent perquè no s’aprovés el Pla el portà a terme la Diputació presi-
dida per Juan Antonio Samaranch. El 26 de març, i després de manifestar 
la greu situació socioeconòmica del país per les hores perdudes a les fàbri-
ques i els alts nivells d’atur, en el plenari de la Diputació es plantejà blocar 
l’aprovació del Pla fins que no hi hagués unes directrius de caràcter regional. 
L’expressió emprada era, curiosament, «hasta que no haya un plan director 
de coordinación territorial de Cataluña» (sorprenent que sorgeixi el nom de 
Catalunya per evitar que torni a sortir l’àrea metropolitana de la gran Barce-
lona del Pla de 1965, la dels 176 municipis, perquè aquell document només 
el podia redactar el govern de l’Estat, en estendre’s sobre quatre províncies). 
L’acord, a més de dir que el Pla estava ple de mancances tècniques, expressat 
tot amb un redactat molt al dia i molt poc en el lèxic del règim, demanava 
que només tingués una vigència de quatre anys, el temps que portaria redac-
tar aquelles directrius per a tot Catalunya. L’acord reflectia que sabien que hi 
havia ordres de treure-se’l del davant i, a desgrat de tot, d’aprovar-lo, cercant 
que només fos transitori per a un termini de quatre anys. 

En un segon punt, l’acord del plenari es va ocupar, curiosament, del 
tractament dels sistemes generals i locals, sense que sapiguem ben bé què 
perseguia aquest punt. Si pretenia que s’esborrés la filosofia aplicada en el tema 
dels equipaments o que es tornés a la regulació que tenia en el Pla de 1974 
(una observació que responia curiosament a una crítica que per aquell temps 
feia el defenestrat Albert Serratosa contra al Pla de 1976, per mostrar com de 
bo era el «seu Pla» de 1974). Cal assenyalar que entre ambdós textos no es va 
alterar la concepció del tema, i no sé amb quina finalitat la Diputació ho deia. 
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Viola va recalcar que la preferència era per als equipaments de titularitat pú-
blica, ja que havíem de fer front a la incorporació de les escoles privades i, dins 
d’aquella qualificació d’equipaments col·lectius, els edificis religiosos, però en 
cap cas el nou redactat era contrari a la proposta de 1974. 

Sempre m’hauria agradat saber qui va ser l’autor de l’esborrany d’aquell 
acord i segur que tindríem alguna sorpresa en conèixer que algú es prestava a 
fer de quintacolumnista. D’altra banda, l’acord no devia plaure ni a l’alcalde 
ni al delegat del Ministeri, Miguel Montoro Puerto, ni a persones com Anto-
nio Carceller o Xavier Subias, que tenien clar que calia resoldre l’aprovació del 
Pla d’una vegada, ja que, designats gestors a la Corporació Metropolitana, no 
sabien com aguantar la pressió dels municipis comarcals.

La situació en què havia quedat Albert Serratosa no hi ajudava. Molest 
per haver-se’l apartat, pretenia demostrar que el Pla de 1974 era el bo i que 
aquell revisat de 1976 era completament diferent al seu i, en conseqüència, 
una traïció al document original. Aspecte que vaig pretendre demostrar-li, 
infructuosament, que no era cert. Ens havien alterat el tema de Can Busquets, 
a Sant Cugat, o la benzinera de les Corts de Mariano Ganduxer Relats, però 
no hi havia cap altre canvi substancial. No podia entendre que ens n’hagués-
sim sortit sense ell. Només va faltar que l’experiència adquirida a partir del 
meu treball, que havia repassat minuciosament, i del treball sobre xarxes de 
l’urbanista francès Gabriel Dupuy, les recollís posteriorment ell mateix en el 
llibre Objetivos y metodología de un plan metropolitano (1979) de l’editorial 
Oikos-Tau de Vilassar de Mar (que, juntament amb Ernest Lluch, dirigia el 
que després seria l’alcalde de la vila pel PSC, Jordi Garcia) perquè hagi tingut 
versemblança que el seu posicionament era oposat al que havíem recollit en el 
document. Eren els perills de la manera peculiar de l’Albert de treballar l’ur-
banisme, que inferia constantment a partir de principis heurístics i mai a 
partir de treballar l’urbanisme en contacte amb la matèria a transformar. Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 14 de març de 1975
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El context polític de 1976 i l’aprovació definitiva  
del Pla general metropolità

Sense la forta pressió social que es va donar durant els primers mesos de 1976 
la Transició no hauria estat la mateixa. A finals de 1975, l’elecció de Fernán-
dez-Miranda com a president de les Corts pel monarca, i al juliol de 1976, 
de Suárez com a president del govern, van fer visible que la sortida no es feia 
amb la vella guàrdia, els mandataris designats pel Generalísimo, sinó amb 
persones que, tot i essent de l’anterior règim, havien de respondre a un govern 
del rei. D’alguna manera les tensions entre el monarca i Arias van impedir 
que la Transició es pogués llegir com una prolongació del passat, com una 
continuació d’aquell esperit del 12 de febrer amb què Arias definia en què 
consistiria l’apertura. La «substància» de l’anterior regim, la continuïtat del 
franquisme sense Franco, ja no es podia salvar. Obligava a un canvi genera-
cional, a acceptar els partits polítics i haver d’integrar l’esquerra dins del nou 
sistema polític. La qual cosa no vol dir que més endavant no es constatés que 
els quaranta anys havien deixat malauradament una profunda marca en la 
societat espanyola.

Al març de 1976, amb els fets d’Àlaba i els seus cinc morts i el judici 
dels 140 oficials de la UMD, ens semblà que la Transició se n’anava en orris. 
En el problema d’Àlaba, el president del govern i el ministre de Relacions 
Sindicals s’hi van haver d’implicar, per evitar que anessin endavant les pres-
sions que demanaven que s’acabés la nova situació política amb l’aplicació de 
mesures dràstiques i excepcionals. El mateix va passar al maig amb els fets de 
Montejurra, originats per l’actuació del sector carlí integrista, degudament 
bellugat per tercers. 

Els fets portaren al punt que es passés a parlar de «ruptura pactada» 
per evitar la involució i el retorn a una nova dictadura. Les idees d’un govern 
provisional de consens eren impossibles. 

És aquest ambient en què es vivia el que explicaria l’ordre que es devia 
donar des de Madrid a l’alcalde Viola de treure’s del davant el problema del 
Pla metropolità; és a dir, l’ordre d’aprovar definitivament la revisió del Pla 
comarcal, l’aprovat inicialment el 1974, esmenat en pocs punts i convertit en 
Pla general metropolità. Un fet que es produí un 14 de juliol d’aquest mateix 
any 1976, a través de l’organisme desconcentrat que establia el Decret Llei de 
creació de l’Entitat Metropolitana. Va ser peça clau de l’aprovació que Josep 
Espinet hagués estat designat director general d’Urbanisme de l’Administració 
central, ja que indirectament va facilitar-me convèncer de les seves bondats els 

dos funcionaris de l’Estat que l’havien d’avaluar, l’arquitecte Eduardo Nasarre, 
pel que feia als aspectes tècnics, i Francisco Perales, pel que feia als aspectes 
jurídics. 

Per a la societat espanyola era patent que calia una reforma política en 
profunditat, que no fos merament cosmètica. Un altra cosa diferent és que la 
ulterior evolució hagi fet que, al cap de quaranta anys, no ho sembli, veient 
com darrerament han evolucionat les coses.

La clau de volta que havia de permetre el canvi fou la Llei per a la 
reforma política. Una llei que va fer possible passar de la vella Llei de los 
Principios del Movimiento Nacional a una nova constitució, i aconseguir 
que, políticament i en públic, l’anterior règim se suïcidés. Un suïcidi impres-
cindible per permetre que el contingut definitiu del que havia de ser la nova 
situació quedés en mans d’uns ciutadans en el marc d’un procés constituent 
que havia d’acomodar les institucions a la realitat del país i no a la inversa.  
A curt termini, el punt fonamental de la Llei era la convocatòria d’eleccions i la 
configuració d’un mínim marc institucional que permetés portar les reformes 
a terme. A l’octubre de 1976, Suárez, en qualitat d’antic i més jove conseller, 
va defensar la Llei davant del Consejo Nacional del Movimiento, sense que es 
recollissin en el text per al debat a Corts les observacions que se li formularen. 
Per facilitar-ne l’aprovació, es va fer que Miguel Primo de Rivera y Urquijo 
presentés el projecte. Va ser aprovat el 18 de novembre de 1976 amb el vot en 
contra de 59 procuradors del búnquer i 13 abstencions. Tot un miracle. 

El que havia de seguir era l’aprovació en referèndum. En aparença un 
propòsit no gens fàcil, per l’abstenció que propugnaven els partits de l’esquerra. 
El referèndum va tenir lloc el 15 de desembre de 1976 i hi participà el 77 % del 
cens. Els vots negatius només arribaren al 2,6 %, mentre que les abstencions 
només foren del 3 %. El poble havia parlat de forma clara: volia deixar el passat 
en l’oblit.
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La Transició no hauria anat endavant i hauria capotat a Barcelona si només 
s’hagués regit pel «contraste de pareceres» i «el espíritu del 12 de febrero» 
d’Arias Navarro, fet que explica la seva substitució pel «puedo prometer y 
prometo» d’Adolfo Suárez. Aquests canvis expliquen, igualment, que Joaquim 
Viola Sauret deixés pas a Josep Maria Socias Humbert (1976-1979) en el paper 
d’alcalde de la ciutat. La vinguda a Barcelona del jove rei el desembre de 1976, 
en un acte al Tinell acompanyat pel jove primer ministre, fou la providència 
que obrí el pas a l’immediat canvi a l’alcaldia, que Martín Villa va teledirigir 
des del ministeri de la Governació. El nou alcalde havia treballat amb ell, pri-
mer com a delegat de Sindicats i, més tard, a Madrid, com a director general 
de la Seguretat Social. 

El 6 de desembre de 1976 Josep Maria Socias va ser designat alcalde 
pel rei, amb la missió, en aquell moment de total crisi de representativitat, 
de recuperar una autoritat que l’anterior alcalde havia perdut davant de la 
ciutadania amb el seu tarannà neguitós, difícil, i sobretot per una aparent 
manca de sintonia amb les demandes del moment. El canvi, per damunt de 
tot, tenia la finalitat de reconduir la situació urbana i això amb els costos 
polítics i econòmics més baixos possibles. En una paraula, calia pacificar 
urgentment la ciutat. A més, el nou alcalde tenia la confiança dels nous diri-
gents perquè de manera puntual informés de què passava a Catalunya, amb 
precisió i nas. Prou difícil que es presentava la sortida a la qüestió catalana, 
ho seria més si altres factors de desestabilització, com el de la qüestió urbana, 
es mantenien oberts. El seu potencial de mobilització faria més difícil trobar 
solució a la situació general. En aquell moment el tema central era, evident-
ment, l’encaix de Catalunya en la nova estructura de l’Estat, i, en concret, 
com reconduir la dinàmica oberta pel potent moviment reivindicatiu de 
l’Assemblea de Catalunya. Hi havia por que, a més de la llibertat i l’amnis-
tia, la demanda d’Estatut d’Autonomia acabés tombant en demanda de Re-
pública com feien presumir els moviments que volien ruptura en comptes de 
transició. Malgrat l’«atado y bien atado» que havia venut l’anterior règim, en 
aquell moment d’incerteses la prioritat era que surés la institucionalització 
monàrquica d’aquell rei designat pel general, amb el que tot això significava.

Com ja hem explicat en un altre lloc, malgrat les lògiques diferències, 
el moment tenia quelcom de paral·lel amb altres dos grans episodis de trans-
formació de la ciutat, que es relliguen també amb períodes d’extrema crisi 
social i política. Un primer episodi, amb l’entrada del general Prim a Barce-
lona l’any 1868, que significà, entre moltes altres coses, haver de concedir la 

demolició de la Ciutadella, contribuint a la consolidació efectiva del pla 
Cerdà, perquè una cosa fou l’aprovació del pla el 1859 i una altra ben diferent 
que causés els efectes plantejats. Cert que als propietaris també els havia 
costat admetre el document, però s’hi van posar. Un segon moment es relliga 
amb el canvi d’escala i d’ingressos que aconseguí la ciutat amb l’absorció 
efectiva dels pobles del pla de Barcelona i que no fou menys important que la 
demolició de les muralles i de la Ciutadella. 

Una història ben apresa pel govern de Madrid i que explicarà que, 
enfront de la política d’annexions seguida per a l’engrandiment sota el fran-
quisme de la capital d’Espanya, Barcelona hagués d’emprendre la via de la 
Carta Municipal. Una alternativa proposada per impedir la continuïtat del 
procés d’agregació municipal i, per tant, per limitar el seu futur pes, amb la 
creença que, limitada la ciutat, això resolia d’una vegada per totes el proble-
ma català. Sé que no agradarà als defensors de cartes especials per a Barcelo-
na l’explicació següent, però els que vam viure de prop aquell procés perquè 
aleshores érem funcionaris de la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns de 
Barcelona i altres municipis no ens vam explicar per què l’alcalde de Barcelo-
na, que era l’ànima d’aquella Carta, no va presidir mai la Comissió executiva 
d’aquell organisme en els divuit anys de la seva vigència. Segurament perquè 
va comprendre que no la podria governar en la lògica que creia que la ciutat 
necessitava, el mateix que més endavant li succeiria a Masó i que fou la causa 
de la seva defecció.
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La crisi urbana

Els potents moviments urbans que havien sorgit a la ciutat ho eren com a 
resultat del rebuig a les polítiques urbanes del període de l’alcalde Porcioles, 
especialment les expropiacions amb la finalitat d’obrir noves vies pel trànsit 
i de valoritzar solars, les qualificacions singulars de finques, i la conversió 
en edificables de zones verdes i esportives. Que altres alcaldes en prenguin 
bona nota en aquests moments. Unes actuacions que deixaren entreveure 
que s’havia perdut el sentit de l’interès general que en cap moment hauria 
d’haver deixat de presidir el desenvolupament de la ciutat. Un fet paradoxal 
per a la política de grandeur que l’alcalde Porcioles pretenia per a la ciutat, 
i que li va fer perdre de vista el que realment passava i les actuacions que 
portava a terme el seu entorn executor immediat. Les preteses grans obres per 
a l’exposició universal que havia d’organitzar Barcelona el 1982, l’acabaren 
d’ofuscar. Un cop més es pagava car l’error de voler fer anar aquesta ciutat a 
cop de grans esdeveniments i un cop més ens mostra l’error dels que després 
han actuat sota aquesta lògica.

En la conformació d’aquell moviment reivindicatiu fou molt impor-
tant la manca de resposta a les necessitats de la gent en serveis socials i equi-
paments. Uns dèficits descomunals per l’accelerat creixement de la ciutat. 
Una ciutat que havia arribat als 1.857.000 habitants el 1978 per la immigra-
ció massiva de la gent expulsada de les zones agrícoles del sud hispànic, com 
a conseqüència de les mesures d’estabilització econòmica adoptades per sortir 
del règim autàrquic de la postguerra. Unes mesures que feren inviables les 
explotacions de subsistència i que obligaren a abandonar la seva llar a una 
població rural sense recursos econòmics per pagar el cost d’establir-se a la 
ciutat. A Barcelona i a la no nata àrea metropolitana definida el 1965 arriba-
ren unes 160.000 persones a l’any de manera sostinguda al llarg de tretze 
anys (130.000 sobre Barcelona i els 27 municipis de la Comissió d’Urbanis-
me). Però, a més de la manca de recursos locals per pagar la construcció de la 
ciutat que era necessària, aquella administració era incapaç d’afectar el sòl 
que calia per construir les escoles, les guarderies, les zones esportives, els 
centres d’atenció sanitària i els nous parcs que l’extensió de la nova ciutat feia 
imprescindibles. Una incapacitat doble: d’atrevir-se a afectar els propietaris 
dels terrenys i de manca de sensibilitat vers el problema, amb l’excepció de les 
actuacions del Patronat Municipal de l’Habitatge de l’època de Santiago de 
Cruïlles (regidor d’Urbanisme) i Subias–Giráldez–López Íñigo, aquest darrer 
arquitecte en cap del Patronat i soci de Subias en el despatx professional). El 
fracàs del pla espacial per a nous centres d’Educació General Bàsica redactat 

per la corporació municipal l’any 1972, va demostrar la incapacitat del con-
sistori per aconseguir els terrenys públics per construir els nous centres. Van 
posar en evidència la situació a què s’havia arribat i això malgrat l’exemplar 
tradició escolar d’aquesta ciutat a l’inici de segle xx amb el moviment de 
l’Escola Nova i altres moviments de renovació pedagògica. Més d’un quaran-
ta per cent dels nois i noies havien de seguir els seus estudis en escoles priva-
des de pis, amb preus abusius i sense cap mena de condició per a l’ensenya-
ment ni cap espai d’esbarjo. 

Però a Madrid el que més preocupava era l’impressionant moviment 
reivindicatiu coordinat des de la Federació d’Associacions de Veïns de Bar-
celona. Els tocava la moral perquè demostrava que, al règim, la ciutat se li 
havia escapat de les mans i s’havia convertit en l’espai central per fer política. 
Un sistema polític que havia cregut que a través del partit i del sindicat únics 
controlaria el pensament crític i blocaria la vida política de la gent. D’aquí les 
traves i dificultats legals que hi va haver per legalitzar aquelles associacions. 
Però els partits en la clandestinitat fomentaren el debat de les insuficiències de 
la ciutat com la manera més senzilla d’expressar la crisi del règim polític, que 
es traduïa en la nefasta qualitat de vida a què havia abocat als seus ciutadans. 
El balanç urbanístic s’agreujà a partir del desarrollismo pels negocis econòmics 
del darrer franquisme, de la camarilla familiar i dels alcaldes designats a dit i 
en molts casos, no tots, cal precisar-ho, «pagant els seus serveis» permetent-los 
negocis urbanístics locals. A més del cost de l’habitatge, els ciutadans havien 
de sufragar les obres d’urbanització que els promotors no finançaven i tots 
els serveis col·lectius, que eren de pagament davant la manca d’equipaments 
públics.



193La Transició política. De delegat d’Urbanisme amb l’alcalde Socias Humbert

El nou alcalde i els nous delegats, en condicions  
de navegació difícils 

La designació per part de Suárez de Josep Maria Socias Humbert com a alcal-
de de la ciutat el 6 de desembre de 1976, en els dies previs al referèndum de 
la Llei per a la reforma política, i la caiguda de l’anterior alcalde s’interpretà 
com un canvi important per tractar-se de qui havia estat consejero del Reino i 
un dels cuarenta de Ayete, i això malgrat l’evolució que havia fet en temes com 
el catalanisme, quan abans de la Constitució defensà, sense ambigüitats en 
aquell ambient, la necessitat d’un regionalisme. 

El 28 de desembre, després de saber-se els resultats del referèndum i que 
calia respondre als nous temps, el flamant alcalde preguntà al periodista de La 
Vanguardia Española, Jaume Castells, qui era aquell arquitecte que havia redactat 
el Pla general metropolità i em cridà per oferir-me el càrrec de delegat d’Ur-
banisme. Una santa innocentada que explicaré amb més detall més endavant. 
L’alcalde suposo que tenia clar que qui havia organitzat aquella trencadissa havia 
de donar la cara per veure si era capaç de gestionar la seva proposta per a la ciutat. 

Vam haver de navegar amb la plaça calenta i el país inestable. Acabats 
d’entrar es va produir a Madrid l’atemptat de l’extrema dreta al despatx dels 
advocats laboralistes del Partit Comunista. Era el 24 de gener de 1977. La 
resposta del partit va ser extremadament moderada i al meu entendre, bàsica 
per a la seva legalització, que va tenir lloc el Dissabte Sant del mateix any i 
originà una gran tensió. Per alguns com Fraga fou «un veritable cop d’Estat». 
Era el resultat de les converses que havia mantingut el president del govern 
amb el secretari del partit, Santiago Carrillo, durant el mes de febrer a casa de 
l’advocat José Mario Armero. Les condicions que li fixaren per a la seva lega-
lització foren que acceptés la bandera i la monarquia. Carrillo va exigir que es 
fes a l’inrevés. Que primer legalitzessin el partit i, si això succeïa, després ac-
ceptaria les condicions. Com així va succeir, irònicament, un 14 d’abril. Això 
li representà perdre l’any següent el suport del PCUS soviètic i posteriorment, 
el 1982, l’escissió del PCPE d’Ignacio Gallego. Cal dir que el problema venia 
de lluny, com vaig constatar al març de 1978 en el dinar que l’ambaixador 
Samaranch va oferir a Moscou a una delegació de l’Ajuntament de Barcelona 
amb membres de l’ajuntament d’aquella ciutat, entre els quals era present Yuri 
Dubinin, que assegut al meu costat em preguntava insistentment per Carrillo. 
Pel que explicava, vaig deduir que el problema era Enrico Berlinguer. Vaig 
tirar pilotes fora parlant del pla de Moscou, que seguia les disposicions del pla 
turbina de Giancarlo de Carlo per al Piano Intercomunale de Milà. Fins i tot 
en això copiaven d’aquell PCI que tan poc estimaven.

Al migdia del Dissabte Sant, quan sortia de l’Ajuntament després d’un 
matí força alterat per les manifestacions que havíem patit a la plaça de Sant 
Jaume, el carrer de Ferran era ple de militants del legalitzat partit mostrant 
la seva alegria i cridant les consignes de «Llibertat, Amnistia i Estatut d’Au-
tonomia». Suposo que les altres processons, les de Setmana Santa, ajudaren 
a deixar en segon terme la notícia, que l’Exèrcit va rebre malament, ja que li 
havien promès reiteradament que, com a resultat de la seva victòria a la Guerra 
Civil, no legalitzarien mai el Partit Comunista. En resposta a la legalització, 
l’almirall i ministre del govern Pita da Veiga presentà la dimissió. 

La dissolució del Movimiento Nacional i la transferència de les seves 
competències i dels seus funcionaris a l’administració central, va ser un altre 
dels moments difícils. Si no arriba a ser pel resultat del referèndum, que havia 
assenyalat de manera contundent la voluntat del poble, molt probablement 
la involució hauria estat servida. Cada cop era més clar que, a l’ombra, anava 
creixent la gent que més tard voldria passar factura al president Suárez per 
considerar que havia anat massa lluny. El senyal més clar es donà a finals de 
maig, quan el seu mentor Torcuato Fernández-Miranda presentà la dimissió 
de president de les Corts i en marxar va emetre greus crítiques contra el seu 
anterior protegit. 

Cal dir que les posicions moderades del nou govern i del seu partit van 
ajudar que aquella involució no es produís, però aviat van fer acte de presència 
dins de la coalició electoral de la Unión del Pueblo Español, que acabaria 
essent l’UCD, les tensions dels grups més dretans i que es van manifestar de 
forma clara al congrés d’aquest partit a l’octubre de 1978. Per aquesta raó, 
l’alcalde Socias, en tornar del congrés, volgué prendre una sortida socialdemò-
crata, que Martín Villa li impediria no permetent-li presentar-se a les eleccions 
locals de 1979 amb les sigles del partit de Jaume Casanovas, el Partit Social-
demòcrata Català. La forma d’impedir-li-ho va ser retenir-li la publicació del 
seu cessament, al desembre de 1978, fins dies després de la convocatòria de les 
eleccions perquè, així, no s’hi pogués presentar.

La participació a les eleccions del juny de 1977 fou molt alta: un 78 % 
del cens. Compareu-la amb les actuals xifres de participació a unes eleccions 
a Corts. La Unió del Centre Democràtic va treure el 34 % del vots i 165 di-
putats, el PSOE el 29 % i 118 diputats i els altres partits uns valors menys 
rellevants: el Partit Comunista d’Espanya, 20 diputats; Aliança Popular, 16; 
el PSP de Tierno Galván, 6; la coalició de Convergència Democràtica, 13; i el 
Partit Nacionalista Basc, 8. La situació minoritària de l’UCD va obligar-la a 
treballar cercant el consens amb altres forces polítiques pels temes d’Estat. 
Els resultats van posar en relleu que en la dicotomia entre reforma o ruptura 
que havia centrat el debat polític fins aquell moment, la majoria no estava 
ni a favor d’una ni a favor de l’altra, sinó d’una reforma que inclogués una 
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transformació profunda i radical. No obstant això, les associacions de veïns 
de Barcelona que em venien a veure seguien estant totes per la ruptura. El 
primer pas en la direcció d’aquella reforma en profunditat fou, a l’octubre, 
l’aprovació d’una amnistia per a qualsevol delicte polític anterior a les eleccions 
de juny de 1977.

Les eleccions obriren un procés constituent que havia de cloure’s amb 
la redacció d’una nova Constitució. Es palpava que l’organització territorial 
de l’Estat seria un dels temes centrals i un dels més difícils de resoldre. Els 
estatuts republicans prenien repetida presència, tot amanit per unes taxes 
d’inflació del 20 % anual. Un problema que no s’encararia fins a l’entrada de 
Fuentes Quintana al govern sorgit en les eleccions del juny de 1977, amb els 
Pactes de la Moncloa. 

Els governadors ja no feren les funcions de control dels alcaldes com 
havia estat durant el franquisme. En molts casos, foren gent nova posada per 
fer la Transició i, per tant, vistos de manera diferent. Tanmateix, el balanç del 
període va ser molt dur. De 1975 a 1980 hi va haver 460 morts de diferent 
signe polític.

Per altra banda, el fet que el partit del govern, al juny de 1977, en 
l’acte de devolució de la sobirania al poble espanyol, no obtingués la majoria 
que esperava aconseguir, l’obligà a cedir molt, cosa que indirectament em va 
beneficiar en la gestió del govern municipal, ja que va impedir que des de dalt 
es dictessin línies d’actuació precises per a les corporacions locals.

L’allargada ombra de Duarte Pacheco, enginyer i estadista portuguès

De 1972 a 1974, mentre el Pla metropolità havia estat dormint en un calaix, 
vaig assessorar i treballar per al pla de la regió de Lisboa. Eren treballs de 
diagnosi de la situació urbanística en el marc d’un equip interdisciplinari. 
L’arquitecte Nuno Portas, coneixedor de la redacció que portava a terme del 
Pla metropolità, va donar el meu nom a l’equip del Grupo de Planeamen-
to e Arquitectura, GPA, que dirigien els arquitectes Maurizio Vasconcelos 
i Alçada Batista. La meva contractació em va permetre conèixer de primera 
mà el problema territorial de la gran Lisboa —Lisboa i els cinc concelhos que 
l’envolten— i preparar una anàlisi sobre l’ocupació del sòl i les seves dinàmi-
ques, així com una anàlisi social a partir del cens de 1971. L’altre equip que 
hi treballava el dirigia l’economista Miguel Caetano, fill del president del 
Consell de Ministres, Marcelo Caetano.

Avaluada la situació, el que em va xocar més era el que Lisboa devia 
a la persona de Duarte José Pacheco (Loulé, 1900-Setúbal, 1943). Un nom 
i cognom que coincidien amb els d’un dels grans navegants de Portugal 

(1460-1533), autor del llibre Esmeraldo de situ orbis (1505), on relata les ob-
servacions dels seus viatges a les Índies i al Brasil. Una mena de Llibre de les 
meravelles de Marco Polo. Però qui m’interessava era l’altra persona amb el 
mateix nom i cognom.

Situeu-vos per un moment en la pell de qui pateix l’urbanisme de Bar-
celona de 1972 i que, de sobte, es troba davant l’obra de qui, aprofitant les 
opcions que li donava la incertesa del moment de la transició cap a l’Estado 
Novo d’António de Oliveira Salazar (1889-1970) —perquè se’l creia—, co-
mença a comprar sòl en una magnitud tal que, quan el 1972 faig l’estudi de 
l’ocupació del sòl de Lisboa, aquella ciutat vivia de les rendes urbanístiques 
deixades per aquell home.

El fet de ser designat, amb només 27 anys, director de l’escola d’Engen-
haria Electrotécnica, feu que amb els canvis polítics que succeïren dos anys 
més tard, el 1928, li arribés l’oportunitat de ser designat ministre d’Instruçao 
Pública. Exercí ben poc temps el càrrec, ja que, veient que els caps del cop mi-
litar no li feien cas, dimití al cap de set mesos. En adonar-se que la presidència 
de la república d’Óscar Carmona no anava ni en rodes se’n va anar a Coïmbra 
a convèncer Salazar perquè posés ordre i prengués la cartera de Finances. 

L’any 1932, essent Salazar ja primer ministre, el va designar ministre 
das Obras Públicas e Comunicações, càrrec en el qual s’estarà fins al gener 
de 1936, en què veient que no pot fer el que creia que havia de fer, tornarà 
a dimitir. Salazar el reclamà perquè tornés, el designà president de la Câ-
mara Municipal de Lisboa (o sigui, alcalde de la ciutat) i tot seguit el tornà 
a designar ministre d’Obres Públiques, mantenint-li ambdós càrrecs. Va 
deixar el càrrec al novembre de 1943 i en aquest cas no per la seva voluntat 
sinó per culpa d’un accident de trànsit o potser un atemptat; mai se n’ha 
tret l’aigua clara. Tornava de Vila Viçosa (curiosament el lloc de residència de 
la família de Nuno Portas, ja que el seu pare, enginyer de mines, portava 
l’explotació de la pedrera de marbre rosa d’aquella població, seu del palau 
de la casa de Bragança), on Pacheco havia anat a inspeccionar precisament 
l’escultura que havia encarregat a la memòria de João IV.

En el limitat període de temps que va estar al Ministeri i a la Câmara 
va expropiar els terrenys on es construirien més tard os bairros sociais d’Alva-
lade, Encarnação, Madredeus i Caselas, els terrenys de l’aeroport i dels futurs 
barris socials d’Olivais i cal destacar, per la seva dimensió i magnitud, tot 
el parc de Monsanto, suposo que amb l’excusa de fer-hi passar la nova carre-
tera a Cascais i Sintra. Com a enginyer va promoure la primera autopista de 
Lisboa a Vilafranca de Xira, el punt de pas més fàcil per travessar el Tajo i 
anar cap a Setúbal i el sud del país, i va construir la tangencial de Lisboa a 
Cascais, precisament a través del parc i donant servei als concelhos municipals 
d’Amadora, Oeiras, Cascais i Sintra. El 1934 plantejà per a la zona de Beato 
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el primer pont sobre el riu Tajo, si bé finalment el primer pont sobre el riu no 
es es va construir fins a l’any 1966 i es va fer per Almada.

Com a alcalde de Lisboa projectà la important avinguda de Roma que, 
amb l’avinguda da Libertade, constitueixen l’estructura central de la Lisboa 
noucentista, i va conformar el campus universitari al costat de l’avinguda do 
Brasil. No sé com pensava políticament Duarte Pacheco, però la imatge del 
que s’havia de fer per alterar en profunditat la realitat urbana me la va donar 
la seva obra i m’acompanyà tant a l’Ajuntament de Barcelona com després a la 
Generalitat, amb la creació i impuls que vaig donar a l’Institut Català del Sòl. 

Les condicions per a una política pública de sòls

L’any 1977 em vaig creure el nou sistema democràtic i d’això es desprenia 
que calia emprendre urgentment una política pública de sòls si volíem arribar 
a algun lloc. Però aquesta política no seria suficient si no es donaven dues 
condicions: només seria factible si es feia presidida per l’interès general i en 
desenvolupament de plans urbanístics aprovats amb anterioritat a l’actuació, 
en els quals tothom hagués tingut capacitat per actuar i conèixer les regles 
de joc que s’hi aplicarien; és a dir, que no s’operaria cap canvi de qualificació 
derivat de l’actuació pública. I una segona condició: que els agents públics 
actuessin en tot moment amb la màxima honestedat personal i pública. Cap 
trifulga, ni en els preus dels terrenys, ni en els costos de les obres, ni en les 
qualitats dels materials, ni en l’elecció dels contractistes ni en l’orientació que 
es donés als solars resultants de l’actuació. 

És evident que en moments de crisi política i econòmica com la que 
patíem era més fàcil desenvolupar polítiques de sòl, bé perquè la crisi havia 
reduït el nombre d’agents que actuaven, bé per la major inseguretat per re-
cuperar les inversions, ja que en temps de tribulacions ningú inicia res. En 
qualsevol cas, i en situacions d’economia social de mercat, l’altre aprenentatge 
que em va marcar de cara a la política pública de sòls era que s’havia de fugir 
d’un ús indiscriminat de l’expropiació, a fi d’evitar el rebuig social que podria 
portar el país a la inacció urbanística, com vaig conèixer de primera mà en 
el cas d’Itàlia, a partir de 1970, quan la Legge sulla Casa va ser anul·lada pel 
Tribunal Constitucional. La destrucció urbanística que en resultà, generalit-
zada pel disseminatto, ha estat la conseqüència de l’abandonament de la idea 
de construcció de la ciutat que Itàlia necessitava i a la qual s’afegí la corrupció 
dels partits, que acabà amb la irrupció de les mani pulite i la tangentopoli. 
Aquella experiència, seguida de prop, explica que després de 1984, amb la re-
cuperació econòmica de Catalunya, redactéssim la Llei d’adequació urbanísti-
ca al Parlament de Catalunya. En aquesta llei vam innovar amb els anomenats 

sectors d’urbanització prioritària, cenyint l’expropiació a una sanció per la 
inacció urbanitzadora dels particulars i només en els àmbits que haguessin 
estat declarats solemnement de necessària actuació urbanística pel conseller, 
un cop escoltat l’ajuntament on es trobava el sector. 

Aquesta eina ens va permetre iniciar una intensa política d’oferta de so-
lars per evitar l’especulació i el conseqüent encariment dels habitatges i del sòl 
industrial, que impedírem posant en el mercat els solars d’aquelles actuacions 
a preu de cost. Aquella innovació fou la manera d’assegurar la continuïtat de 
l’obra iniciada en el moment de la profunda crisi econòmica, sense provocar 
el rebuig dels propietaris i de la societat que, d’altra manera, s’hauria produït 
si haguéssim procedit exclusivament a través de l’expropiació com a sistema 
d’actuació. Tanmateix, els efectes d’aquelles mesures els exposaré, si de cas, en 
un altre moment i llibre, dedicat als vint anys a la direcció general d’Urbanis-
me de la Generalitat, si tinc temps i em queda empenta.

Dibuix de Cesc
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El moviment veïnal

Les associacions de veïns, com a moviments de base, foren claus en la lluita 
per la democràcia. La força que adquiriren provingué de diversos factors, entre 
altres l’anarquia urbanística, la corrupció municipal, la prohibició dels partits 
polítics i els avenços del moviment obrer a les fàbriques contra el sindicat ofici-
al, que amplificà la seva lluita traslladant-la als barris. La manca de polítiques 
d’habitatge, i especialment d’equipaments escolars, sanitaris i esportius i de 
llars d’infants, pressionava sobre els salaris de la indústria i dels serveis, ja que 
tot el que fos gratuït per al treballador en matèria d’escoles i guarderies, zones 
esportives i sanitat suposava, de facto, un augment del seu salari i una eina 
per a «la lluita contra la carestia de la vida». L’enorme creixement urbà sofert, 
a conseqüència del model de desenvolupament aplicat per l’Estat després del 
Pla d’estabilització, l’anomenat l’anomenat desarrollisme urbà, explica el gran 
nombre d’immigrants que arribaren a les ciutats i que, amb la falta de recursos 
per a un assentament convenient, esdevenien insolvents per pagar la ciutat que 
generaven. Un fet que s’agreujava pel nul finançament de què disposaven les 
administracions locals, i que fou la causa de l’enorme dèficit que s’acumulà en 
tot ordre de coses per encarar les necessitats que s’havien de satisfer. I això al 
llarg d’un procés continu d’arribada de 130.000 persones cada any a l’àmbit 
de Barcelona i dels vint-i-sis municipis del seu entorn, que sense intermitències 
s’acumularan des de 1960 fins a 1973, i que arribaren a ser 160.000 sobre tota 
l’àrea metropolitana no nata fixada el 1965, amb Sabadell, Terrassa, Vilafran-
ca, Mataró, Mollet, Vilanova i la Geltrú i Blanes. 

Habitatges especulatius sense adequades condicions d’habitabilitat ni 
de qualitat ambiental i urbana; autoconstrucció, barraquisme, allotjament en 
pensions, i edificació desordenada sense cap mena d’urbanització, traslladaven 
els costos d’urbanitzar als estadants, en no exigir les administracions que els 
promotors i constructors financessin la urbanització. Aquests costos requeien 
sobre els ciutadans més joves, a través de contribucions de millora, just en el 
moment en què es trobaven fent l’esforç de pagar les lletres o les hipoteques 
dels seus pisos.

La crisi política explotà per la nul·la representativitat dels elegits pels 
terços de l’antic sistema polític de la dictadura i la prohibició als veïns de reu-
nir-se amb ells per tractar els seus problemes. Uns problemes que no es podien 
transmetre als òrgans de decisió per condicionar d’alguna mesura les decisions 
que s’adoptaven ni, en concret, quines havien de ser les prioritats. 

En aquella situació, les tensions laborals sortiren dels centres de treball 
per aconseguir més amplitud a través dels problemes dels barris, i en la lluita 

per unes millors condicions de vida s’implicaren les dones i els fills dels obrers, 
que eren els que més patien la situació. 

A l’inici, les espurnes que originaren el procés associatiu foren aspectes 
irrellevants, la manca d’un semàfor, un desnonament per una expropiació o la 
proliferació de rates en un solar abandonat on els veïns tiraven les escombraries 
des de les finestres de la cuina per la mandra de baixar-les al carrer. Però, acon-
seguides aquestes reivindicacions, s’incorporaren objectius més estructurals 
per a la qualitat de vida, fins a encendre políticament el veïnat. Les demandes 
seguirien fins a exigir la garantia de la qualitat dels projectes, la gratuïtat dels 
serveis o la reducció de la quantitat per pagar, sobre la base de les capacitats 
salarials de cada veí. Arribaran a demanar per a l’associació de veïns la gestió 
de les noves dotacions. La posada en comú dels problemes dels diferents barris 
assolirà una intensitat més alta quan, agrupades en Federació d’Associacions de 
Veïns, i copiant-se les reivindicacions, els uns als altres, estendran els problemes 
a un nombre més gran d’aspectes, o faran front comú davant els plans urba-
nístics i les infraestructures que s’estenien sobre diversos districtes de la ciutat.

La diferència en la manera d’actuar de les associacions depengué més 
de la dimensió demogràfica del barri i de la seva història —de la tradició de 
lluita que incorporaven— que dels líders que les dirigien. En tot cas, fou clau 
la presència dels partits polítics que s’hi incorporaren de manera clandestina, 
la magnitud dels problemes específics que patien per la seva situació, i el grau 
de cohesió social i homogeneïtat d’estatus de la seva gent.

Cal recordar que les reunions de les associacions de veïns es podien fer 
només amb prèvia autorització governativa i presència d’un delegat governatiu 
que controlava el que s’hi deia i qui ho deia. Un representant del govern que 
elaborava informes per a l’aplicació de sancions econòmiques, la suspensió 
temporal d’activitats o, fins i tot, la intervenció en actes veïnals amb la força 
pública. Tot això segons la casuística de la reivindicació i sobretot de l’estat 
d’ànim del governant de torn. Per tractar-se d’una de les primeres associacions 
de veïns de barri, cal recordar la reunió de l’alcalde Masó amb el Centre 
Social de Sants, arran de la inauguració de la plaça de Salvador Anglada, de la 
qual hem parlat abans. La normalitat que l’alcalde va pretendre donar a aque-
lles reunions fou violentament contrariada per la Junta de Districte i per la 
majoria dels regidors del consistori. Els famosos regidors del no al català. Fet 
que ja he tractat en detall en parlar del govern d’aquell alcalde mentre el Pla 
General penjava d’un fil.

Per tant, quan em vaig posar al davant de la delegació d’Urbanisme 
l’any 1977 les mobilitzacions urbanes es trobaven en el seu apogeu i feien el 
que calgués per expressar les seves demandes: les recollides de signatures, cas 
de la Vall d’Hebron per aturar l’actuació de Construcciones Españolas del 
grup Figueras; la publicació de butlletins locals; la redacció de plans populars 
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alternatius als oficials; la publicació d’articles favorables als seus interessos 
en la premsa diària per periodistes sensibles al seu despertar; fins a arribar a 
l’ocupació de solars, inclosa la plantació d’arbres quan l’ocupació perseguia 
que aquells sòls no s’edifiquessin per dedicar-los a jardí públic. 

Les accions arribaren fins als intents de tancar-se dins de l’Ajuntament, el 
segrest d’autobusos per desplaçar-se a la casa de la Ciutat i el llançament d’es-
combraries al vestíbul de l’Ajuntament per exigir millors nivells de neteja. Arri-
baren a amenaçar la meva persona, en el cas del barri de Porta, quan hi vaig 
anar per analitzar sobre el terreny els problemes dels barraquistes de la tanca del 
cementiri i l’afectació de la plaça de Sóller, i no em van arribar a lapidar gràcies 
a la diligent actuació del conductor del cotxe oficial, un vell conductor de bom-
bers que, en observar les intencions d’alguns, em va treure d’allà quan estava 
tractant amb els mestres del futur grup escolar Palma de Mallorca el problema 
que presentava el solar on volien fer l’escola, per l’estreta forma que tenia. 

Les associacions, alhora que feien les tasques abans esmentades, partici-
paven activament a l’escala del barri en les reivindicacions de caràcter polític 
més general: per l’amnistia, per l’estatut d’autonomia, per uns sindicats de 
treballadors lliures, per uns ajuntaments democràtics i, en definitiva, per la 
ruptura democràtica, que el govern de l’Estat considerava suficient deixar en 
reforma, i que al cap de quaranta anys hem vist com en molts aspectes ha anat 
transformant-se en reformeta.

L’any 1977 el govern central estava capficat en el tema de la Transició 
i, per tant, més preocupat perquè el monarca els assegurés la futura impuni-
tat i que tot acabés bé, que en els greus problemes locals. La monarquia era 
la garantia que el règim que s’havia autoimmolat amb la Llei de la reforma 
política subsistiria de manera indirecta. Per tant, les ordres que devien donar 
als «virreis» (els governadors civils i els alcaldes) era que en la mesura que 
poguessin pacifiquessin els problemes de segon ordre perquè no destorbessin 
o impedissin acabar bé el tema central: l’estabilitat de l’Estat. 

D’altra banda, és evident que l’alcalde Josep Maria Socias Humbert no 
provenia del franquisme econòmic ni de les classes mitjanes catalanes, sinó 
que considerava que el primer era el que havia desvirtuat dels ideals de trans-
formació social que s’havien anunciat en acabar la guerra amb l’anomenada 
revolución pendiente dels Ridruejos de torn. Socias era fill d’un mestre nacio-
nal que feia passar-li els estius al Frente de Juventudes. La seva posició, essent 
ortodoxa respecte de l’objectiu de la Transició, fou la d’atendre les demandes 
de les associacions en comprendre que el panorama heretat no era satisfactori. 
De la situació en culpà al franquisme econòmic i als que en l’anterior règim 
els havia anat econòmicament molt bé.

Una situació que em donarà a mi molt camp per córrer quan l’al-
calde constatà que m’implicava fins al coll a reconduir la situació i que no 

m’acoquinava davant el desafiament d’atendre les 76 associacions i movi-
ments socials que es bellugaven a la ciutat. Em demanà que els atengués per 
tot el que no se’ls havia atès fins aquell moment. En el meu interior s’afegia 
un altre interès: demostrar que el Pla general metropolità era l’eina fonamen-
tal per fer-ho. 

Eren reunions interminables i dures, cosa que constituïa una mena de 
catarsi que havies de permetre perquè s’esbravessin les demandes insatisfetes. 
Al llarg del dia s’acumulaven al passadís d’espera de la delegació d’Urbanisme 
els representants de les diferents associacions, i a Marisa Planas, una secretària 
de la Delegació, li dec que els neguits de les interminables esperes no acabes-
sin molts cops malament. Al meu favor tenia les afectacions del Pla General 
aprovat, que em legitimaven la majoria de les actuacions sense haver d’esperar 
a fer els tràmits urbanístics que m’haurien portat a la inacció. D’altra banda, 
el càrrec em donava l’oportunitat de compensar part de les empreses i particu-
lars que havia afectat amb el Pla metropolità, ja que els seus sòls van ser la base 
de la recuperació dels dèficits d’equipaments i espais lliures dins de la ciutat. 
Aquest és un fet que ulteriors consistoris no han tingut en igual consideració, 
quan moralment era una obligació a seguir, o bé han donat prioritat a equi-
paments privats sobre aquelles reserves. Ara que fa més de quaranta anys que 
se’ls va afectar, no és admissible que algunes d’aquelles afectacions segueixin 
sense resoldre’s.

Dibuix de Cesc publicat a El Correo Catalán el 29 de gener de 1975
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Els tres anys que van construir el nou model  
per a Barcelona

Un dia dels Sants Innocents, el 28 de desembre de 1976, em diuen que el 
nou alcalde de Barcelona em vol veure. Era una tarda assolellada, malgrat el 
mes en què ens trobàvem, i des de les oficines de la Comissió d’Urbanisme 
a la plaça de Lesseps vaig baixar a la de Sant Jaume en metro. Anava negui-
tós donant voltes sobre què voldria, ja que no ens coneixíem ni mai havia 
coincidit amb ell. Suposava que volia conèixer el responsable del Pla i que 
li expliqués perquè havia fet aquell document i segurament veure com el 
«podria reconduir» després del fracàs de la «sortida» que alguns esperaven i 
que anomenaven «Pla Viola», que consistia a no maquillar com a Pla general 
metropolità el Pla comarcal de 1974. La seva designació pressuposava un 
trasbals per a la Corporació Metropolitana que presidia, l’organisme en el 
qual jo prestava serveis com a inspector del planejament urbanístic. Pensava 
que segurament voldria que li expliqués l’organisme per dins, què hi fèiem 
i per què servia, en un moment en què tothom havia entrat en situació pre-
cària, començant per tota aquella col·lecció d’alcaldes «digitals» als quals els 
ciutadans ara desbotonats per la situació política general els demanaven de 
males maneres que els cobrissin els greus dèficits que patien. Alguna cosa 
devia saber de l’organisme pel càrrec que havia tingut com a delegat del 
govern a Tabasa, ja que la Comissió d’Urbanisme era al mateix edifici on 
s’instal·là el consorci.

Aquell despatx de l’alcaldia, folrat de roure i de quadres de sants i mare-
dedéus que hi penjaven, semblava més una sagristia tridentina que un despatx 
d’un organisme públic. El tempteig va durar molt poc temps. No va arribar 
als deu minuts. Amb el sentit instrumental que els bons polítics tenen de 
les persones, encara que repugni aquesta posició tan poc humana, però que 
mostra que no es casen amb ningú i que l’única cosa que els interessa són els 
resultats concrets, devia comprovar que era l’home adequat. Encara que vaig 
entendre ràpidament que el que em demanava era una cosa així com: «M’han 
dit que és vostè qui ha preparat aquest plat [sic, per «Pla»]? Vingui aquí a veure 
si és capaç de menjar-se’l en públic». Encara que no m’ho digués, sabia ales-
hores que no era jo amb qui havia pensat inicialment pel càrrec quan el van 
designar alcalde, sinó el fill d’un delegat del Ministeri de Treball a Barcelona, 
que també era arquitecte. 

El desafiament me’l vaig prendre com l’oportunitat d’evitar que el do-
cument, com tants altres de la història de l’urbanisme, no tingués cap efecte. 
Pensava en els dos anys que el Pla havia passat al calaix, envellint per les 

llicències que s’anaven donant, perquè quan es fes públic no es pogués portar 
a terme. Una situació que ja havia viscut també tres anys abans, amb el pla 
general que havia redactat per a Sant Feliu de Guíxols i que no va arribar a 
tramitar-se mai per culpa de l’assumpte d’unes sitges de ciment en el port 
d’aquella vila, que ocasionà la caiguda de l’alcalde, que era també consigna-
tari del port.

 Acceptant el guant, demostrava al mateix temps la meva immaduresa. 
Cal recordar que només tenia 35 anys, però em sobrava fe, i aquella era l’única 
recepta efectiva per fer sortir la ciutat de l’atzucac en què es trobava i realitzar 
allò imaginat i traslladat a plànols, que tenia clar que era el seu futur. Ho 
acceptava estúpidament com si cregués que tot estava escrit. Precisament jo, 
que li havia posat al meu fill el nom de Job, en homenatge a qui, amb els seus 
treballs per lluitar contra les diferents contrarietats de la vida, s’havia oposat a 
qualsevol mena de fatalisme i havia mostrat que amb les nostres obres podem 
escriure la història. 

Li vaig demanar que em donés sis dies per respondre-li i per poder-ho 
consultar amb la meva esposa i amb alguns amics que es trobaven compro-
mesos en diferents partits de l’espectre polític de l’oposició i que li vaig dir 
qui serien. A cop calent li vaig plantejar tres condicions: primer, que respectés 
la meva «neutralitat» política (dins meu ressonava el consell del meu pare: 
«fill, no et fiquis mai en política»). Li vaig dir que si calia anar a desagreujar 
un Crucifix i aixecar el braç, com havia passat feia ben poc pels fets del 
rectorat de la Universitat de Barcelona, que no comptés amb mi. Segon, li 
vaig demanar 600 milions de pessetes d’inversió a l’any per tapar forats i fer 
front a les mil demandes populars que hi havia, una xifra que després em 
va augmentar al llarg dels tres anys a mil tres-cents milions de pessetes any 
(suposo que veient la rendibilitat política en relació amb d’altres inversions 
municipals i perquè aturàrem un volum important d’antigues expropiaci-
ons, que ens permeteren transferir partides que havien restat congelades a 
inversions amb efectes urbanístics immediats). I finalment un tercer punt: li 
vaig deixar clar que no faria dobles jocs, li explicaria amb tota transparència 
el que conegués del que passava, ja que per mantenir-nos dempeus i trobar 
sortides als mil i un problemes que ens caurien al damunt, havíem d’anar 
tots a una. En reciprocitat, li demanava el mateix per la seva part. Imaginava 
el que em cauria al damunt però la realitat va superar amb escreix les meves 
il·luses previsions.

Al cap de sis dies li vaig acceptar el càrrec, no sense haver tractat prèvia-
ment el tema amb Miquel Roca, Ernest Lluch i Xavier Folch. Tots ells em van 
acabar d’empènyer al precipici amb aquella expressió que sempre m’ha deixat 
intranquil: «en aquests moments de transició, és fonamental que tècnics com 
tu us impliqueu perquè el canvi pugui reeixir».
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L’alcalde Socias i els «set nans»: De Paz, Casany, Solans, Serrat, Beltrán, Figueruelo i Pujadas
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El dia 10 de gener de 1977 a la Gaseta Municipal es publicava el de-
cret del meu nomenament per part de l’alcaldia i l’endemà prenguérem pos-
sessió del càrrec els set delegats de serveis d’aquella organització presidencia-
lista, en aquell moment més aviat de conte de la Blancaneus i els set nans, per 
la procedència de la majoria de nosaltres, en especial Antonio Figueruelo, el 
doctor Lluís Serrat i Pagès i jo. Serrat, per exemple, era editor de la revista Lib, 
que escandalitzava la gent, i que Sanitat depengués d’ell fou tot un xoc. Més 
endavant la llista s’arrodoniria amb les designacions de Joan Angelet, en subs-
titució de Casany a Hisenda, i de Joan de Sagarra, en substitució de Núria 
Beltran Rahola a Cultura i Ensenyament, quan aquesta hagué de deixar el 
càrrec per anar-se’n a viure fora d’Espanya. Havíem de tenir dedicació exclusi-
va i era incompatible amb l’exercici privat de les nostres professions. Vaig 
tancar el despatx i no el tornaria a obrir fins al cap de trenta anys, quan en feia 
sis que havia deixat la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat. Els 
delegats teníem veu i vot en les sessions del plenari i de la Comissió Executiva, 
com aleshores se’n deia de l’actual Comissió Permanent, i al Saló de la Reina 
Regent i als consells plenaris sèiem a primera fila com si es tractés del banc 
blau del govern. 

La designació de l’alcalde com a senador per nomenament reial era 
l’únic aspecte que en aquell moment permetia albirar que ens trobàvem en 
una nova època i que, si bé la seva elecció no havia estat democràtica, tampoc 
a París en aquell moment ho era la de l’alcalde, que des de la Comuna de 
1871 nomenava el president de la República. També era la reina d’Holanda 
la que elegia l’alcalde de les grans ciutats, a partir d’una terna de personalitats 
proposades pel partit que havia guanyat l’elecció. 

La crisi en què quedaren els regidors del no al català amb la nostra 
designació fou notable i seria un altre aspecte de la difícil singladura d’aquell 
moment. La meva designació originà un munt de protestes de les diferents 
associacions de promotors i constructors de l’època. L’endemà d’haver estat 
nominat se’m va punxar el telèfon... L’aparell es va posar a fer els mateixos 
sorolls que els de la pel·lícula de Francesco Rosi Il caso Mattei. A l’alcalde, 
les pressions que va rebre per la meva designació, contràriament, el van re-
confortar. Havia aconseguit que la designació es llegís com que hi hauria un 
canvi de paradigma en la construcció de la ciutat. El responsable de la meva 
designació, i qui havia explicat a l’alcalde que era un bon noi, el periodista de 
La Vanguardia Jaume Castells, era designat el mateix dia cap de premsa del 
nou equip de govern. Aquest havia seguit des del diari tots els avatars de la 
tramitació del Pla i hi creia amb la fe d’un convers. 

Al cap de vint dies, l’1 de febrer, vaig rebre, inesperadament, una carta 
del ministre de la governació Rodolfo Martín Villa, que em felicitava pel 
nomenament i em desitjava el millor. Sempre vaig imaginar que les converses 

de telèfon de la meva esposa parlant de les criatures i de les mestres dels nens 
al llarg d’aquells vint dies les havia trobat molt avorrides... Tancat tot el dia a 
l’Ajuntament ningú m’hauria trobat a casa, si no fos dormint, ep!, i el telèfon 
des del dia que el contractàrem sempre va estar a nom de la meva esposa, no 
fos cas que algun ocell de mal averany m’hagués fet la vida impossible.

Intentant bastir ponts

En aquells tres anys de delegat d’Urbanisme, en plena Transició política, es vivia 
un període molt complicat i de resultats imprevisibles. Mai se sabia què vindria 
després i, per tant, s’havia d’actuar molt ràpid si no volies perdre les oportuni-
tats que se t’obrien. En urbanisme el més important era que es visualitzés que 
el canvi era imprescindible i que constituïa una clara millora per a la població, 
i havies d’anar amb la mentalitat que cada dia podia ser l’últim.

En aquells moments la història estava molt present i era una referència 
obligada en la vida pública i, per tant, calia una voluntat de conjurar una 
societat que encara es presentava dividida entre vencedors i vençuts de la 
Guerra Civil. Un fet que el temps transcorregut des del seu acabament no 
havia apaivagat sinó que havia accentuat. Segons exposa l’historiador Javier 
Tusell, entre el 1964 (l’anomenat «de los 25 años de paz») i el 1976, el Tribu-
nal d’Ordre Públic havia obert 22.000 sumaris que, pel cap baix, afectaven 
unes 53.000 persones en el total d’Espanya, cosa que explica que quasi tot-
hom coneixia algú que estava afectat. El fet que fos nascut el 1941, en el si 
d’una família en què el pare, pel fet de ser químic, s’havia estalviat anar al 
front, i en què la mare havia quedat òrfena de pare als dos anys i, per tant, 
sense família extensa, explica que la guerra no estigués present en el dia a dia 
familiar. Tampoc era present als jesuïtes de Casp, on vaig estudiar, malgrat el 
gran nombre de professors catalans. Un ambient que explica que no distingís 
bàndols en la gent que s’acostava a la delegació d’Urbanisme. No em sentia 
ni dels uns ni dels altres. 

Comença el combat

Encara no m’havia assegut al despatx i em començaren a caure una allau de 
gent i problemes. Les reunions eren multitudinàries, els líders no admetien 
ser rebuts en grups reduïts o pels seus representants. El seu èxit era que no es 
perdés l’assemblearisme. Volien mantenir la mobilització més gran possible, i 
amb temps per anar a l’Ajuntament a reivindicar les mancances de tot ordre 
que presentaven els seus barris i que patien els seus fills. Aviat calgué habilitar 
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els salons més grans per poder encabir tots els veïns que hi assistien i, a més, 
amb cadires ben reforçades per admetre reunions d’hores. Les reunions eren 
pesades i llargues. A l’angle del passadís del meu despatx la gent s’acumula-
va. Maria Teresa Mateu, Montserrat Cabré i Marisa Planas intentaven posar 
ordre davant la incapacitat del bidell Julián Yustos per calmar els que s’amun-
tegaven en aquell angle. 

Si pretenies que esperessin a la plaça, la follor estava garantida. L’oficial 
de porta de la Guàrdia Urbana pujava per demanar-te que els deixessis passar 
a tots, perquè els seus homes ja no sabien com temperar-los. Costava concre-
tar-ne les conclusions. Portaven els veïns que patien els principals problemes: 
fossin d’infecció sanitària, que volien que, com sant Tomàs, els toquessis les 
llagues perquè comprovessis els mals que els provocava la sarna; o econòmics, 
de no arribar a final de la primera setmana del mes. Com si una ciutat es 
pogués administrar subjectivament a través de mesures individualitzades! La 
meva designació la posaven en discussió de manera constant i a l’inici prete-
nien posar-me en el mateix sac dels funcionaris i càrrecs de l’anterior règim. 
Formava part de la seva estratègia de pressió psicològica. Molts portaven dar-
rere seu les lluites sindicals de l’Enasa, de la Seat o de Comforsa i aplicaven la 
mateixa dialèctica que els havia donat resultats a la fàbrica, amb la diferència 
substancial que ara davant seu no es trobaven algú que representés el capital. 
Al seu davant hi havia algú que volia resoldre els mateixos problemes que ells 
li plantejaven. No et veien com el professional que s’ha preparat per resoldre 
els seus problemes sinó com qui no els representava pel fet de no haver estat 
elegit pel poble.

Volien que tot fos «ja!», tant el que el nou Pla havia afectat com el que 
de manera maximalista et discutien a través dels seus plans populars. Anaven 
sempre més enllà del que el mateix Pla general metropolità havia afectat de 
forma heroica i reivindicaven sovint passar a públics solars edificables sobre els 
quals blocaven els intents d’edificar dels seus propietaris. Alguns cops ho feien 
amb ocupacions violentes, amb les dones i els infants fent torns per impedir 
l’entrada de les màquines o amb plantacions d’arbres d’alt port, perquè es 
fessin respectar, i que regaven permanentment nit i dia. 

La finalitat era blocar els intents d’edificar i cercar l’enfrontament amb 
els grisos, tot just acabats de maquillar amb el color marró de la nova vesti-
menta perquè semblés que hi havia un cos policial diferent. Si es produïa el 
xoc, els veïns se sentien victoriosos perquè havien aconseguit que el proble-
ma s’elevés a governatiu. Implicava el govern central i el mateix governador, 
que era qui rebia els particulars que li plantejaven, escridassant-lo, que en la 
nova situació política no es defensava la propietat privada. Salvador Terán i 
després José María Belloch (pare de Juan Alberto Belloch) no sabien com 
reconduir-ho i, suposo que molestos, trucaven a l’alcalde.

Els dies tenien més de vint-i-quatre hores. En una tarda arribaven a 
passar més de sis associacions, quan no se’n presentaven inesperadament altres 
dues que havien segrestat un autobús per traslladar-se i manifestar-se davant 
de l’Ajuntament, acompanyats de la premsa local, que l’endemà amplificaria 
l’acte reivindicatiu, en aquest cas en concret, el canvi de la línia del bus de la 
Guineueta o de Roquetes. Les reunions no tenien horari. Demanaven escoles 
públiques, llars d’infants, serveis socials, ateneus populars, casals, camps per 
a la pràctica de l’esport, piscines i camps de futbol en els llocs més insospitats, 
fos el terreny pla o accidentat, com en el cas del Futbol Club Calatrava del 
Carmel, ofuscats per construir un camp de futbol al costat del parc Güell 
encara que impedís la construcció allà de l’escola Coves d’en Cimany, que era 
el meu propòsit. I que obligaren a situar-la en lloc inadequat per als pares i els 
infants. Primer era el futbol i si no, vegin el partit que muntaren un dissabte a 
la mateixa plaça de Sant Jaume convertida en el camp del Club Calatrava, que 
per això portava nom d’orde militar. Molts altres demanaven jardins, places i 
parcs. Cada barri aspirava a tenir el seu parc.

Els funcionaris consideraven que aquells no eren els seus problemes, cosa 
que em feia enfilar per les parets. Quan els veïns venien a la tarda, els funciona-
ris no hi eren perquè plegaven a dos quarts de tres i et trobaves que el problema 
només era teu i la feina era traslladar-lo després cap avall perquè les actuacions 
de planejament, de llicències o de gestió urbanística es posessin en marxa. Vist 
en la perspectiva dels quaranta anys transcorreguts, he de concloure que l’es-
tructura organitzativa provenia d’un període de «dolce far niente», que res tenia 
a veure amb les demandes i els programes de la ciutat en «moment de conflicte». 

Alçats del centre escolar Coves d’en Cimany, 1978
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I això, al marge dels canvis de caps de servei i de secció portats a terme 
per l’alcaldia tant per raons d’higiene administrativa com per evitar patir els 
efectes i els defectes de la vella estructura funcionarial acumulats després de 
tants anys de permanència en el càrrec. Calia evitar que la presència dels 
funcionaris contaminés la nostra acció i es llegís com una continuació de 
l’anterior període. El fet prenia especial rellevància en el cas de la gestió ur-
banística, on els ciutadans que sofrien tràmits d’expropiació de casa seva o de 
desnonament de les seves llars explicaven intents d’extorsió o de negoci amb 
les seves necessitats d’habitatge per part d’algun funcionari municipal. 

L’adquisició de sòl

Ara bé, el tema central i crític va ser que l’únic patrimoni de sòl que vaig tro-
bar en tot l’Ajuntament de Barcelona per emplaçar tots aquells equipaments i 
dotacions que la gent ens demanava, o per fer els jardins i els parcs, era només 
d’una hectàrea. L’hectàrea que l’alcalde Viola havia adquirit de la meitat del 
solar de la Harry Walker, al barri de la Prosperitat, enfront del passeig de 
Valldaura, a banda de la finca de la compra de l’època Masó, que no va poder 
pagar a l’Orfenat Ribas i que per aquesta raó l’Ajuntament no havia ocupat. 
Cal dir que tots dos terrenys estaven relacionats amb el Banc de Madrid. No 
hi havia res més. Aquell article de la Llei del sòl de 1956 que exigia als ajunta-
ments dedicar un cinc per cent del seu pressupost d’Urbanisme a la formació 
de patrimonis públics de sòl no s’aplicava.

No volíem seguir posant els equipaments damunt del parc de Montju-
ïc, com havien fet els nostres antecessors, o en barracons al mig dels barrancs, 
que era l’altra pràctica habitual per al cas de les escoles, amb les famoses 
caracolas i tramvies fora de circulació. Per no haver-hi, no hi havia ni carrers. 
Un funcionari de la mateixa corporació municipal, un tal Lafuente, inscrivia 
en el registre de la propietat i al seu nom les cessions de carrers que feien els 
privats quan es disposaven a construir, cosa que obligava en molts casos a 
pledejar per recuperar la titularitat evitant entrar en el que pretenia: que li 
expropiessin per cobrar-se’ls. I un altre que es deia Cornet pledejava amb els 
parcs i les zones verdes. I encara un altre es quedava per a ell els diners de les 
llicències de la publicitat de les tanques de la via pública, que eren molt difícils 
de controlar pels canvis constants del que exposaven. O un altre que dirigia 
les obres de la piscina de l’àtic del carrer de Nou Pins 30, que acabà dutxant 
els veïns dels pisos inferiors perquè no va saber calcular que els forjats utilitzats 
no podien suportar el pes de l’aigua que pretenia envasar al terrat de l’àtic. 

Molts cops em preguntava, solipsistament com diu en Raimon, com 
multiplicaria les hectàrees del patrimoni públic de sòl, a semblança dels pans 

i els peixos. Quan explicava als «meus veïns» (ja començava a patir la síndro-
me d’Estocolm) les etapes del procés d’expropiació («que si la descripció de 
béns, que si el full d’apreuament, que si l’ocupació de les finques, que si la 
valoració del jurat...»), no entenien les dificultats d’acabar un expedient per 
mutu acord quan no hi havia coincidència en els valors. O la incapacitat 
per escripturar les finques expropiades quan la sentència no era ferma en via 
administrativa, etcètera. La resposta dels veïns era sempre la següent: «miri, 
no ens expliqui els seus problemes». Creien que eren excuses per donar-los 
allargues. La suposada i crònica inoperància de l’administració per treu-
re-te’ls del damunt. La seva seca resposta era sempre: «nosaltres necessitem la 
guarderia per a demà». Per a ells no hi havia dret administratiu ni règim de 
garanties per als béns dels administrats.

No sé com m’ho hauria fet si el Pla general metropolità no hagués estat 
aprovat. Si no hagués existit no m’haurien cridat a mi per menjar-me’l, ni 
m’hauria posat en aquell pedregar si no hagués tingut a l’abast una estratègia 
que de soca-rel arreglés els problemes de la ciutat i li donés la nova escala 
metropolitana que era imprescindible. Potser la sortida hauria estat similar a 
la de les radicals i costoses remodelacions del Pozo del Tío Raimundo o de 
Madrid Sur i Vallecas, amb la creació d’una Visomsa per a Barcelona. L’em-
presa que van fer dirigir al físic d’òptica Jesús Sancho Rof, aquell que quan 
sorgí el problema de la colza (de la cisterna que, sortint de Torrejón de Ardoz 
i sense rentar-la prèviament, va carregar oli de colza i el va distribuir al llarg 
del seu recorregut deixant un reguitzell de leucèmies fulminants que no hi 
havia manera de neutralitzar amb cap sal) va pretendre explicar-ho amb allò 
«del bichito que se cae de la mesa y se mata».

Almenys, el més difícil, la reserva de sòls per a zones verdes i equipa-
ments comunitaris, estava fet i el procés de planejament que ens legitimava 
per a la declaració d’utilitat pública estava garantit. Aquells aspectes que 
Oriol Bohigas mai ha entès que són imprescindibles i que exigeixen un pla 
previ. A més, estava aprovada la política de sòls i d’intensitats que permetria 
que en pogués sorgir el nou ordre urbà. Els que compreníem el que això 
volia dir, no volíem perdre les oportunitats que a la ciutat se li obrien perquè 
això fos realitat. Per altra banda, no hauríem pogut fer res més endavant. 
Recordo com a Madrid ens envejaven per la situació en què ens movíem 
respecte de la que tenia Tierno Galván i l’arquitecte que dirigia els treballs 
de la revisió del seu pla, un arquitecte que havia treballat al meu despatx, 
Eduardo Leira Sánchez, batallant encara per treure’l endavant. La «batalla» 
de Barcelona va sortir barata a l’Administració central en comparació amb 
les inversions que van haver de fer a Madrid. En qualsevol cas, la conclusió 
era una altra: els fonaments en la bona direcció eren els que havíem posat 
aquí, com els resultats aconseguits de seguida ens van demostrar.
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El Programa d’Actuació Municipal d’Urgència

Per damunt d’aquesta intensa allau de reunions que queien sobre tots els de-
legats i en especial els d’Urbanisme, Obres Públiques, Ensenyament i Sanitat, 
al final tot acabava essent un problema de manca de sòl —que no es tenia— 
per fer els centres d’assistència, els carrers, les escoles públiques... per la qual 
cosa tot acabava transformant-se en un problema sobre la taula del delegat 
d’Urbanisme. La manca de sòl era la raó per la qual no es podia procedir a 
fer l’ampliació de l’hospital o la millora de les cotxeres de Sants per al barri o 
que el nou programa de dotze nous centres públics de dues línies no es pogués 
portar a terme. L’única manera d’ordenar les mil demandes i donar-los cohe-
rència en el temps i en l’espai, davant la impossibilitat de cobrir-les totes de 
cop, era convenir amb la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, i en 
concret amb el seu president, Carles Prieto, i els restants membres de la seva 
junta, un Programa d’Actuació Municipal d’Urgència, que seria el programa 
que seguiria l’administració municipal provisional. 

L’alcalde es va adreçar al Gabinet de Programació sol·licitant la redacció 
urgent d’un programa d’actuació per a quatre anys. La sol·licitud va alegrar 
aquells funcionaris que, sabent-se cos d’elit de l’Ajuntament, des de feia temps 
ningú els demanava parer. El Gabinet era un dels invents de modernització de 
l’administració que havia incorporat l’alcalde Porcioles a la Carta Municipal, 
après de les experiències germàniques, que complementaven les actuacions 
dels serveis municipals encarregats del dia a dia amb un servei-staff que es 
dedicava a pensar sobre els problemes de la ciutat amb una perspectiva a més 
llarg termini i que era l’organisme encarregat de fixar els indicadors per ami-
dar els desajustos de qualitat que es donaven entre els diferents barris de la 
ciutat. Aquests indicadors havien de servir per valorar l’eficiència dels serveis 
en la solució dels problemes. 

El Gabinet de Programació no va lliurar el document fins al cap d’un 
mes. Ple de ràtios abstractes que no deien res sobre on s’havia d’actuar per 
resoldre els problemes ni on eren els problemes més acusats, ja que les dades 
per districte no deien res. Dades comparatives per 1.000 habitants sense cap 
referència concreta als barris de la ciutat. Cap nota que reflectís que els del 
Gabinet es llegien cada matí el que portaven els diaris sobre les demandes 
dels diferents barris, que transcrivien puntualment el Mundo Diario de Se-
bastià Auger i el Diario de Barcelona, en aquella època en mans de Santacreu 
i Baygual. 

Tants anys d’academicisme i de no demanar-los parer els havien portat 
a aquella situació que urgia canviar. El lliurament a la Federació d’Associa-
cions de Veïns del document del Gabinet creà l’efecte contraposat al perse-
guit. Semblava com si res del que ens traslladaven les associacions afectés 

l’administració municipal. El Gabinet, després de tants anys de ser un servei 
decoratiu, estava als núvols i no mostrava cap mena de sensibilitat sobre la 
problemàtica dels barris. En conseqüència, l’alcalde va decapitar el màxim 
responsable del document i va designar Joan Angelet per dirigir el Gabinet. 
Quan l’alcalde em va dir «amb aquest document no anem enlloc», em demanà 
que li busqués algú per dirigir-lo. Joan Angelet i Cladellas era un economista 
de Granollers que havia conegut quan treballava al Ministeri d’Obres Públi-
ques i Urbanisme sobre el llibre blanc de l’urbanisme a Espanya, que, com ja 
s’ha dit, el Ministeri mai es va atrevir a publicar. 

Juntament amb en Joan em va tocar redreçar la situació. Vaig recórrer 
al programa d’actuació urbanística de Bolonya de l’any anterior, per donar 
un encaix conceptual adequat al document, i vaig situar les propostes del 
Programa esglaonades, amb el coneixement que a partir de les reunions amb 
els veïns tenia de la seva urgència i de la facilitat amb què em veia capaç 
d’aconseguir els diferents solars. Un document que, discutit amb la resta de 
delegats, fou tramès a la Federació de l’Associació de Veïns i aprovat pel con-
sistori. La solució per sortir-nos-en després de la crisi del primer Programa. 
Els funcionaris ens van retreure que no haguéssim tramitat el seu programa 
quan al Tele-eXprés pel desembre de 1977 publicaren un article ple de dades 
—per la qual cosa la informació devia haver sortit del Gabinet— i crítiques 
al programa finalment tramitat, amb el títol: «Pensado por Viola, ejecutado 
por Socias: Las miserias del corto Plan de Urgencias al descubierto». Quanta 
misèria dir que el Programa era «pensat per en Viola»!

En l’annex del present llibre es recull aquell document, important no 
sols perquè ens permetia reconduir el guirigall en què ens trobàvem, sinó pels 
efectes operatius que, gràcies a la Carta Especial de Barcelona, tenia, ja que 
escurçava els tràmits i els terminis de contractació de les obres i solars que hi 
figuraven. A més, relacionava els punts calents del moment i l’abast dels temes. 

Havíem salvat els mobles. Que el programa ordenés les inversions i 
els esforços era una altra cosa. Tothom, fos o no el que demanava en el pro-
grama, va seguir demanant la lluna i encara que de petit havia llegit aquella 
expressió de Benjamin Franklin, que deia que a Nova York demanes la lluna 
i te la donen, seguia sense pensar que aquella dita fos d’aplicació a Barcelo-
na. En canvi, anava creient cada cop més en la necessitat de la mà invisible 
d’Adam Smith, que no té res a veure amb Le mani sulla città de la pel·lícula 
de Francesco Rosi. En la necessitat de fer-se realment invisible, si es pretén 
regular la ciutat.

Ja es veu que eren massa associacions i veïns per a tants pocs dele-
gats, especialment quan els problemes s’enfilaven d’un en un i et queien tots 
sobre la teva taula. El més greu és que, malgrat que anàvem guanyant el 
pols, veient que responíem a les demandes i aconseguíem el patrimoni sobre 
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Relació de la Delegació d’Urbanisme amb les associacions 
i altres grups de veïns

Ciutat Vella

Havia tractat amb les associacions de veïns del Gòtic, la Barceloneta i el Casc Antic. Aques-

ta última amb alguns grups aïllats formats per lluitar contra les expropiacions a la plaça de 

la Mercè i els voltants de la Capitania Militar, als carrers del Comerç i de Méndez Núñez, i 

els afectats per l’obertura de García Morato (avui avinguda de les Drassanes).

 

Eixample

Vam tenir relació, a l’Eixample, amb associacions de veïns de Sant Antoni, l’Esquerra de 

l’Eixample, Sagrada Família-Camp d’en Grassot i Fort Pienc.

 

Sants-Montjuïc

Els veïns del Poble Sec lluitaven per temes que afectaven el carrer del Conde del Asalto 

(avui Nou de la Rambla), el passeig de l’Exposició, el centre del carrer de Margarit, el barri 

de la França o la Satalia, els molls del Carbó i les Hortes de Sant Bertran.

Teníem relació amb els veïns de Nostra Senyora del Port, el subgrup del passeig de la 

Zona Franca i els dels habitatges de les Estrelles Altes, Can Farrero, carrer dels Aviadors i 

els de la Seat.

També ens relacionàvem amb els veïns del Polvorí, els de Can Clos a Montjuïc, i el grup 

de les cases barates d’Eduard Aunós.

A l’entorn de la muntanya, negociàvem amb veïns del carrer de Mèxic, de Santa Doro-

tea (avui Font de la Guatlla), i els del grup d’habitatges de funcionaris de Montjuïc, de Focsa 

i de la Vinya-Santiveri.

A Sants hi havia els subgrups del Centre Social, Magòria, Hostafrancs, la Bordeta, el 

Sol de Baix, els de la vidriera del carrer de Gayarre, i els afectats pel primer cinturó dels 

carrers Badal i Brasil.

A Montjuïc teníem relació amb els barraquistes de Can Valero i del passatge Vinyeta.

 

Les Corts

A les Corts actuaven les associacions veïnals de Pintor Tapiró i el Grup Mundo, els veïns 

dels habitatges de les avingudes de Xile, Cardenal Reig i Sant Ramon Nonat, i els del Sol 

de Baix i Perles Majòrica. També els que lluitaven per l’hospital de Sant Joan de Déu i la 

recuperació del centre, especialment per Can Déu i els terrenys del camp vell de les Corts.

 

Sarrià-Sant Gervasi

A Sarrià teníem relació amb les associacions veïnals de Vallvidrera-les Planes i Sant Ger-

vasi. Ja a la muntanya, amb els veïns del Mas Sauró, Vallvidrera i Can Bosch, i amb els del 

Rectoret (els de Santa Creu d’Olorda, mai van venir) i Mas Guimbau.

 

Gràcia

A Gràcia tractàvem amb els veïns del carrer de Pàdua, el barri de la Salut i els Josepets.

 

Horta-Guinardó

Al Carmel hi havia el subgrup de barraquistes dels habitatges del Pare Alegre, els afectats 

per l’escola Tramuntana, els de la Font d’en Fargues, del carrer de Llobregós i del túnel de la 

Rovira; els del Coll i Vallcarca, la Clota i la Teixonera, amb els del Guinardó (amb el grup de 

la Font Castellana i els dels habitatges de la Cooperativa Gracienca), i amb els de Montbau. 

I els del Baix Guinardó i el barri de la Salut.

A Horta trobàvem els subgrups veïnals del passeig de Maragall, així com els habitatges 

dels Quinze i de Cal Notari.

 

Nou Barris

A Nou Barris hi havia el Turó de la Peira, Can Carreres i les Cases Barates de Ramon Albó, a 

més els grups de Canyelles, Roquetes, habitatges del Governador al Verdum, Trinitat Vella i 

Trinitat Nova, Prosperitat, Porta, la Guineueta, Meridiana-Renfe i Vallbona, Ciutat Meridiana 

i Torre Baró.

 

Sant Andreu

A Sant Andreu i la Sagrera tractàvem amb els veïns dels habitatges del Congrés Eucarístic, 

de la plaça dels Pòrtics, del Bon Pastor i Baró de Viver, i amb el subgrup dels afectats pel 

primer cinturó de ronda, dels carrers d’Olesa i Garcilaso.

 

Sant Martí

A Sant Martí de Provençals ateníem les reivindicacions del veïns del carrer de Guipúscoa, 

de la fàbrica de Sucesores de Francisco Vila, la Verneda alta i baixa, l’avinguda de Prim, 

la Verneda (per a l’escola dels Horts) i els de l’escola Montserrat (cas de Gerplex); els del 

carrer de Maresme, el sud-oest del Besòs, els de Diagonal-Maresme, els del barri de la Pau 

i els de la ronda de Sant Martí. També els del sud-oest del Besòs afectats per les obres del 

metro. Algunes de les actuacions del sector llevant-sud tenien la corresponent associació 

de veïns.

Les associacions de veïns del Poblenou i el Clot-Camp de l’Arpa, amb el subgrup del 

carrer de la Indústria, es mobilitzaren per les obres que il·legalment feien al solar de Bona-

ventura Costafont.

 

Aquesta relació, que no és exhaustiva, ofereix una panoràmica, distribuïda segons els dis-

trictes actuals, dels contactes tant amb les associacions com amb altres grups de veïns.
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el qual localitzar els parcs, els equipaments i els habitatges socials, la pressió 
va seguir igual. Però la gent venia més amable i es mostraven més sensibles 
als problemes operatius amb què topàvem. Però havien trobat gust a venir a 
passar la tarda a l’Ajuntament per poder tornar al barri a explicar als veïns els 
avenços en cadascun dels punts. A un li mancaven hores i tenia la sensació que 
la gent venia com aquells que anaven aleshores a la ràdio a veure els locutors 
de La comarca nos visita, per seguir el programa en directe. El nombre de 
senyores grans que venien anava en augment, com en el cas de la Verneda, i el 
nombre de barbuts es reduïa. La senyora Pascual en mobilitzava cada cop més, 
mentre que Marc Genescar, que amb l’ocupació dels terrenys de Gerplex em 
va ocasionar tants problemes, es va fer fonedís. La veritat és que no em sentia 
el Mario Beut de l’urbanisme, però vaig començar a veure que algunes veïnes 
i veïns s’interessaven per la família i arribaven a saber-ho tot d’un. El sistema 
d’informació de què disposaven era admirable. És clar, eren tants i tenien 
tant temps per explicar-se coses que ho sabien tot, que l’adroguer de Sarrià els 
havia dit que... que un altre coneixia el tiet pintor de la dona de... i així fins a 
tenir-te apamat, ells, i tu restar esbalaït. 

El més preocupant era la desproporció entre el temps que tenia per fer 
anar la màquina administrativa i el que havia de dedicar per parar els cops. 

Proposta per als jardins del carrer Nou de la Rambla amb el passeig de Montjuïc.  
Arquitectes: Lahuerta, Jansana, Navas i Solé, 1977

Les orelles em creixien desproporcionadament mentre les mans se m’encon-
gien per atròfia. Agreujava la situació que, amb alguna excepció, a la màqui-
na municipal li relliscava el que passava al carrer. S’ho miraven encuriosits, 
dient-se: «com se’n sortirà aquest beneit?» A la tarda, a l’Ajuntament, només 
quedava el personal administratiu de la delegació, però no podies quedar 
amb cap cap d’agrupació de serveis ni de secció, ja que els seus responsables 
no treballaven a la tarda; mentre que els veïns venien quan «plegaven».  
La majoria d’alts funcionaris tenien el seu despatx privat i alguns amb 
firmón inclòs per no aparèixer davant d’Hisenda i de la societat fent una 
activitat incompatible amb els seus interessos privats. Cap va poder-me acom-
panyar en les innombrables reunions d’atenció a les associacions, però tampoc 
podia delegar que ho fessin ells, ja que ho haurien espatllat encara més del 
que estava.

Molts cops la situació es traduïa en el fet que tornava a rebre l’associació 
que havia atès feia quinze dies i no tenia notícia si el que havia ordenat s’havia 
fet i, si fet, havia fructificat amistosament amb l’afectat i l’expedient es trobava 
resolt per a l’executiva o el plenari; o, pitjor encara, si l’ordre només feia tres 
dies que havia acabat de sortir cap als serveis. L’angoixa que això em causava 
era enorme.

Una mínima reordenació dels serveis a la delegació d’Urbanisme

Amb Josep Maria Soteras Mauri amb setanta anys i, prop d’aquesta edat, 
Manuel de Solà-Morales i de Rosselló i Emili Bordoy Alcántara, vaig pensar 
que, atesa la meva edat de només 35 anys, la meitat de la que ells havien 
viscut, el millor era no alterar aquest grup (Soteras, als serveis d’Extensió i 
Reforma; Solà, a Edificis Municipals; i Bordoy, a Planejament Urbanístic), 
ja que un es jubilava aquell mateix any i els altres dos ben aviat, el 79 i el 81. 
Calia actuar al nivell de subdirectors i especialment en els temes de gestió 
urbanística si volia sortir-me’n i se’m va ocórrer fer un bescanvi. A Gestió, 
que era un camp copat pels advocats, posaria al capdavant un arquitecte de 
la meva confiança pels temes de les valoracions urbanístiques i, a més, que 
fos de provada honestedat, mentre que a Planejament hi posaria un advocat 
en comptes del que era comú, tenir-hi un arquitecte. La justificació se’m feu 
fàcil d’explicar, donada la situació al carrer. El planejament el concebríem 
més des de l’òptica de la facilitat de gestió si era dirigit per un advocat; i la 
gestió urbanística se centraria més en el pes de la valoració de les grans expro-
piacions que havíem de fer. És clar que, havent estat redactor del Pla General 
i redactor de les seves normes urbanístiques, no se us escapa que el camp del 
planejament el dirigiria jo mateix a l’ombra, i la gestió la portaria amb el 
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nou sotsdirector, que després de la remodelació de llocs que l’alcalde va fer a 
inicis de 1978 per evitar que la comissió de partits polítics li digués que havia 
mantingut intacta l’administració franquista, passà a cap del servei i seria 
sobre el que se centraria l’acció de la delegació. L’home amb què comptava 
per a aquesta tasca era un arquitecte del servei de Valoracions, Joan Ignasi 
Coll Olalla, company de carrera, que vaig emplaçar en el lloc de Collell, 
advocat que estava a Gestió Urbanística i que vaig nomenar sotsdirector de 
Planejament.

L’altra actuació que li vaig demanar a l’alcalde fou que, a un arquitecte 
company meu a la Corporació Metropolitana i més jove que jo, en el qual 
tenia confiança pel temps en què havíem treballat junts en temes de pla-
nejament, Antoni Terrisse, li donés una comissió de servei per venir a l’Ajun-
tament per tenir algú que es mogués per dins de la casa seguint els expedients 
i, en alguns casos, accelerant que es tramitessin i traient-los de dins dels ca-
laixos on estaven retinguts, molts cops per interès suplicat dels mateixos ad-
ministrats. Promotors que no volien perdre els avantatges de la transitòria 
setena del Pla metropolità per conservar els aprofitaments urbanístics més 
alts possibles dels anteriors plans (la transitòria introduïda pel governador 
Martín Villa, segurament per inspiració de Fuentes Lojo, en el moment de 
l’aprovació inicial del Pla i amb la finalitat de pal·liar les pressions que va rebre). 
Però la transitòria no la podien aprofitar si per la crisi, o per no tenir resolta la 
indemnització dels llogaters que tenien dins de les finques, no edificaven a 
temps. En canvi, a mi m’interessava forçar-ne l’edificació per contrarestar el 
greu atur que patíem; al Baix Llobregat i Sabadell i Terrassa arribava al 23 % 
de la gent en edat de treballar.

Sense moure’m del despatx, Terrisse m’explicava puntualment què pas-
sava dins de cada servei i on estaven aturats els expedients. Els divendres ens 
tancàvem fins a les tres de la matinada analitzant les llicències d’edificació 
que havia d’atorgar, mirant-nos-les, una a una, no solament perquè fossin 
conformes amb el pla que els era d’aplicació, l’anterior o el nou, segons la 
data de presentació, sinó sobretot per no crear-nos problemes amb els veïns, 
especialment aquelles noves edificacions als xamfrans que molts cops, amb 
l’anterior manera de fer, s’edificaven aparedant les cases dels carrers adjacents, 
deixant-les sense llum i ventilació. Un problema que vaig patir per aquesta 
qüestió amb els veïns en llicències atorgades per anteriors consistoris al pas-
satge de Mendieta (cas Rosell) i a la Meridiana amb Espronceda, i que feu que 
ens esmercéssim a aplicar la nova regulació que ho evitava.

Aquesta fou tota la reestructuració que vaig portar a terme per fer la 
feina que us passaré a descriure en el capítol següent. Cal assenyalar que en 
altres nivells de l’escalafó hi hagué gent que ajudà molt, però el pes el portaren 
els dos noms que us he donat. A la delegació hi posaren el coll també, amb 

el seguiment de llicències, el secretari, Josep Ramon Salvadó; i en disciplina 
urbanística i assessorament jurídic, l’avui catedràtica de Dret Administratiu 
María Jesús Montoro, i tots assistits per la Coro, portant l’agenda, la Maite i 
la Montserrat, bombejant el paper cap als serveis i responent les cartes que ens 
adreçaven els ciutadans, i Marisa Planas, posant ordre en les esperes al passa-
dís perquè el galliner en què es convertien les llargues esperes no s’esvalotés. 
La Marisa era una antiga campiona d’Espanya de bowling que se’n sortia, 
suposo, perquè només veia bitlles i strikes, aquest darrer terme en el sentit que 
pren en el joc dels bitllots, no penseu malament.



L’acció de govern. 
L’urbanisme de la Transició a Barcelona





209L’acció de govern. L’urbanisme de la Transició a Barcelona

De les diferents maneres d’exposar l’acció de govern d’aquells anys m’ha 
semblat que la més idònia seria la temporal, seguint les dates dels acords de 
govern. El lector es formarà, així, una imatge molt precisa del que anàvem 
aconseguint des del mateix dia de la presa de possessió. Amb la seqüència dels 
resultats que obteníem també serà més fàcil comprendre els neguits que em 
provocava el temps que demanaven les diferents actuacions, sobre la base de la 
seva complexitat, sotmès com estava a la implacable pressió de les demandes 
dels veïns. 

Per contra, en altres casos, gràcies a la bona disposició d’alguns propie-
taris per cloure les expropiacions per mutu acord, es podrà valorar la rapidesa 
amb què s’obtingueren. És cert que la gran crisi econòmica, social i política 
ens va ajudar. Les dificultats que patien els particulars per trobar finançament 
per seguir els seus negocis portà que molts haguessin d’executar els seus patri-
monis per seguir treballant, però també, diguem-ho sense embuts, la conflic-
tivitat social desencadenada i la manca de claredat del panorama econòmic i 
especialment polític, expliquen que molts capitals es volguessin convertir en 
metàl·lic per detreure’ls del país.

Segurament una exposició per camps a què s’adreçaven les diferents ac-
tuacions i per objectius d’estructuració dels barris de la ciutat (com es traslladà 
al Programa d’Actuació Municipal d’Urgència), permetria una lectura més 
fàcil i comprensiva, però crearia la falsa aparença que l’urbanisme és un joc de 
bufar i fer ampolles. Seria equívoc, quan es fa un urbanisme de moltes actu-
acions simultànies i havent de debatre al màxim els costos per poder abastar 

el màxim nombre d’actuacions. Acompanyen el text, al final, uns plànols a 
escala 1:10.000, on es poden veure sobre la ciutat i de manera sintètica els llocs 
d’actuació i el patrimoni de sòl fet públic al llarg dels tres anys de la Transició 
política. Una gestió urbanística que res té a veure amb la d’un Fòrum o d’uns 
Jocs Olímpics, on les actuacions venen obligades per unes dates d’inauguració 
que en res ajuden. Perquè aquelles actuacions, sospito, obliguen molts cops 
a tirar pel mig per arribar a temps; i per tractar-se d’operacions on ningú 
demana responsabilitats si en el port esportiu que s’ha posat amb finalitats 
espúries de guanyar terrenys sobre el mar, que no permet la Llei de costes, 
però sí la de ports, la Corporació hi perd la camisa o si l’Estat ha d’eixugar el 
forat del Hòlding Olímpic, pagant-lo, amb perjudici de la ciutat, a través de 
l’urbanisme de Diagonal Mar. Com si l’ordenació, a més de les limitacions del 
Pla General, no hagués de respectar unes limitacions obligades per la situació 
i la composició urbana dels llocs. 

Tot el procés que a continuació explico l’heu d’imaginar amb la plaça 
i els despatxos extremadament calents i amb tothom amb els nervis a flor de 
pell, exigint les coses ara i aquí! 

L’Ajuntament comptava aleshores amb quatre pressupostos amb els 
quals actuar: l’especial d’urbanisme de 1977, el prorrogat de 1976, un d’equi-
paments i infraestructures, i l’especial de les expropiacions per a l’avinguda 
de la Pau —el segon cinturó de ronda o ronda de Dalt—, que traslladàrem a 
altres adquisicions de sòl, quan una sentència del Suprem ens va impedir fer 
les expropiacions del Ministeri d’Obres Públiques.



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI210

Les obres heretades

Quan arribes a un lloc et trobes el que els altres 
han iniciat, no pots aturar-ho a la brava, perquè els 
temes en joc són molt delicats. Tenen a veure amb 
l’estabilitat familiar dels afectats per les actuacions 
urbanístiques i amb les bases econòmiques dels 
barris. Es tracta d’expedients d’expropiació, trau-
màtics per a les famílies que els toca marxar fins i 
tot quan pots oferir-los habitatge nou de protecció, 
com, per sort, fou el cas que ens trobàrem amb 
l’actuació del Patronat de l’Habitatge a Canyelles. 
Traslladar-se de manera forçada del barri on vius, 
on tens les teves relacions familiars i socials, les 
pautes d’anar a la feina i a les escoles dels fills, és 
sempre enormement traumàtic, en especial si no ho 
és per voluntat pròpia, per una decisió lliure de la 
família. A més, Canyelles, per la seva posició geo-
gràfica i mal transport públic, era en aquell temps 
com bandejar algú.

Els expedients de les finques compreses dins 
d’una actuació urbanística són molts i quan s’hi 
afegeixen els diferents pisos i, en cadascun, les por-
tes que has d’indemnitzar per al seu desnonament, 
o els locals de negoci en funcionament que has de 
tancar, que tots tenen el seu fons de comerç format 
i un coneixement segur del que dona el seu negoci, 
alterar-ho és molt delicat. La incerta situació que es 
trobaran en el lloc on els trasllades quan preten-
guin obrir el seu negoci en fa molt difícil la gestió. 
I tot això s’ha de portar amb ordre per evitar 
edificis a mig buidar amb els consegüents proble-
mes pels que temporalment hi resten, a la qual 
cosa s’afegeixen els perills d’ocupació per gent 
sense sostre o passavolants. La resistència jurídica 
que l’administració es trobarà no la coneix a l’inici 
de l’actuació i menys el que al final li acabarà cos-
tant, ja que depens de la valoració d’uns jurats 
d’expropiació. 

L’Ajuntament que em vaig trobar, en aques-
ta matèria, havia tirat a perdigonades. Els fronts 
oberts eren molts i alguns amb actuacions gens 
fàcils. Calia acotar, limitar, minorar i, en algun 
cas excepcional, aturar. 

El Bogatell

Una actuació heretada que no vaig aturar fou de-
molir els habitatges que es trobaven a tocar de la 
nova depuradora del Bogatell: carrers del Cérvol, 
Vallgorguina i Sant Pol. Havien estat enormement 
perjudicats per la nova instal·lació a cel obert i 
era el mínim que es podia fer per disminuir el 
perjudici causat. D’altra banda, la finca resultant 
de 12.570 m2 em va permetre permutar-la amb 
la Societat General d’Aigües de Barcelona pels 
21.838 m2 del Parc de les Aigües, davant de la 
ronda Guinardó i al cantó de la sortida del túnel 
d’Horta. A la companyia i en especial al seu en-
ginyer en cap, en Bernis (pare), establir el parc 
de tubs de manteniment de la xarxa urbana en 
aquell àmbit, planer, net i qualificat per a l’ús, li 
era millor que disposar-los entremig de plantes i 
parterres qualificats de zona verda i, a més, amb 
el petit palau d’estil moresc a punt de caure. Els 
seus esvelts pilars, una filigrana, se’ns mostraven 
rebentats pel pas del temps a causa de l’òxid de les 
armadures i el seu estat era testimoni de la nul·la 
voluntat de la companyia per conservar el palauet 
i de la seva manca de disposició a gastar-se diners 
perquè no caigués. 

Cases per enderrocar del carrer de Sant Pol.  
Arxiu Històric del Poblenou
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García Morato, Arc del Teatre, Om,  
Conde del Asalto, Sant Oleguer i  
Sant Pau del Camp

En la lògica dels anteriors ajuntaments barce-
lonins es pensava que l’obertura de l’avinguda 
aleshores anomenada García Morato i avui Dras-
sanes, que continuava fins a empalmar amb el 
carrer de Muntaner, seria la manera de sanejar el 
Raval, el famós districte Cinquè, viver d’anarquis-
tes, com l’havia definit Aragay en el seu llibre de 
l’any 1935. No es plantejà ni com es construí la 
Via Laietana el 1910, ni com pretenia fer-ho el 
GATCPAC als anys trenta, quan per esponjar i 
ventilar el Raval, proposà expropiar illes senceres 

de cases en males condicions per dedicar-les a 
places i dotacions públiques. Si el model a seguir 
era el que s’havia fet per obrir el primer cinturó de 
ronda, emparedant-lo amb un prim mur de cases 
de planta baixa i vuit plantes pis més àtics a Sant 
Gervasi, els Josepets de Gràcia i les Corts, ja es 
veia que no aniríem gens bé.

L’operació era molt difícil, ja que havia de 
rebentar el carrer Nou de la Rambla, aleshores 
anomenat del Conde del Asalto, i tot el seu front 
estava en bones condicions i amb bons establi-
ments comercials. Eren cases més recents que les 
de la resta del barri i corresponents al moment de 
l’obertura del carrer. Hi havia negocis força bons. 
El que vam fer va ser limitar l’operació als entorns 

del carrer de Sant Pau, esponjar l’entorn de l’església 
romànica de Sant Pau del Camp, gestionada histò-
ricament pels benedictins del monestir de Montser-
rat, plantejar habitatges socials al carrer de l’Om i 
una residència per als avis als buits aconseguits dar-
rere del carrer Nou de la Rambla. Les finques entre 
Tàpies i Sant Pau eren de grans dimensions, cosa 
que va permetre tancar la zona per esponjar-la. Vam 
passar a ser propietaris del Teatre Diana i de la sala 
Barcelona de Noche, avui desapareguts i substituïts 
per espais lliures públics i per un equipament es-
portiu. En aquells moments, quan Joan de Sagarra 
va ser designat delegat de Cultura, el Diana era un 
teatre alternatiu i «anarquista», que incomplia les 
condicions de seguretat perquè era tot de fusta.

Llar del Jubilat, al centre cívic del carrer Nou de la Rambla
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La comissió municipal executiva del 24 de febrer de 1977

En aquesta comissió, a la vista de la manca de sòl 
per desenvolupar equipaments, espais lliures i un 
programa d’habitatges, vaig fer aprovar quatre 
expedients d’expropiació dels àmbits següents: 
el centre direccional de Meridiana, delimitat pel 
Pla general metropolità, excloent-ne les finques de 
l’interior ocupades per habitatges, però que incloïa 
l’extensa terminal de mercaderies de Sant Andreu 
Arenal; els terrenys de l’España Industrial, qualifi-
cats d’equipaments generals en el Pla general me-
tropolità; la finca del Castell de l’Oreneta, qualifi-
cada de parc urbà; i, pel procediment d’urgència, 
els terrenys propietat de la Maquinista Terrestre y 
Marítima a la Barceloneta.

Cal explicar la raó dels àmbits escollits. El 
centre direccional era l’operació proposada pel Pla 
general metropolità per qualificar el conjunt dels 
nous Nou Barris, aprofitant el buit que havia deixat 
el tancament de l’estació de mercaderies de Renfe a 
Sant Andreu Arenal i les finques veïnes, juntament 
amb les servituds de policia mortuòria del cemen-
tiri de Sant Andreu, que havien estat ocupades per 
barraques. Després de la cobertura de la Meridiana 
i la nova estació de mercaderies de l’Hospitalet (al 
final del carrer dels Motors i sobre una reserva de 
zona esportiva del Pla comarcal de 1953) l’estació 
havia quedat sense ús i calia actuar-hi atesa la seva 
posició central a tots els Nou Barris. 

Per altra banda, la pressió dels veïns de Sants 
va fer que impulsés l’expropiació de la gran facto-
ria de l’España Industrial, en la part qualificada de 
sistema d’equipaments generals, que el pla parcial 
havia reservat. No ens havíem atrevit a afectar més 
espai però la zona de remodelació privada ja era una 
disminució de sostre respecte a la del pla parcial 
aprovat. L’expropiació no abraçava la totalitat de la 
finca pendent d’edificar-se, com faria després l’any 

1979. L’expropiació parcial introduïa pressió a la 
propietat que no volia, dins del sector, equipaments 
per a la gent del barri sinó privats al servei dels nous 
habitatges i em permetia resoldre part del dèficit 
d’equipaments que demanaven les associacions de 
veïns de Sants i Hostafrancs. Els promotors prete-
nien fer una zona esportiva al servei exclusiu dels 
propietaris dels innombrables futurs pisos aprovats 
per l’anterior administració, i el nostre objectiu era 
obrir-los a dotacions al servei de tothom. 

L’expropiació del Castell de l’Oreneta fou la 
resposta a la proposta que el regidor Cañellas em 
presentà respecte d’aquesta finca, que suposava ca-
ramullar-la amb habitatges unifamiliars, projecte 
que va fer redactar, amb tota la mala intenció, a 
l’arquitecte Emili Donato, que gaudia de la consi-
deració de ser un home d’esquerres. La propietat, 
assessorada pel regidor, havia anat a cercar un ar-
quitecte amb bon predicament arquitectònic i polí-
tic per veure si així ens entendríem. Per demostrar 
que amb les zones de parc urbà s’havia acabat el joc 
d’altres èpoques, la resposta fou que si volien mate-
rialitzar el valor de la finca l’expropiaríem. D’altra 
banda, l’àmbit era la incorporació més important 
que quedava per fer penetrar el parc de Collserola 
dins de la ciutat i, a més, en un punt geogràfica-
ment rellevant en ser una aresta prominent entre la 
vall de Can Caralleu i la del Frare Blanc. La propie-
tat va exigir després l’expropiació de la totalitat de la 
finca, incloent la part afectada per la ronda de Dalt i 
una estreta franja edificable que donava al carrer de 
Montevideo. El parc l’ampliaré més endavant com-
plementant-lo amb la finca dita de la Creu Roja. 

L’expropiació de la finca de la Maquinista 
Terrestre y Marítima a la Barceloneta es va fer 
per avançar-nos que no la compressin els privats. 
Encara que al Pla General l’havíem afectat de 

remodelació pública, sempre hi podia haver qui 
cregués que la passarien a remodelació privada, 
com sorprenentment va passar a la Vall d’Hebron 
amb la bòbila dels germans Puigfel quan ja no es-
tava a l’Ajuntament. A l’alcalde li havia arribat que 
el Banc de Bilbao la tenia en venda. Era la gran 
esperança per equipar el barri de la Barceloneta 
i, amb la part que el Pla General havia reservat 
a habitatges, aconseguir desdoblar els habitatges 
de quart per passar-los a mig, per assegurar unes 
condicions d’habitabilitat millors per als veïns. 
Una anàlisi que Manuel de Solà-Morales i Mercè 
Tatjer havien fet en el seu treball sobre el barri. 
Vaig poder encarregar el projecte als arquitectes 
Bohigas, Martorell i Mackay, però quan s’acaba-
ren les obres dels nous habitatges ja havia marxat 
de l’Ajuntament, per la qual cosa no vaig poder 
assegurar la finalitat amb la qual havíem posat en 
marxa l’actuació. Altres els ocuparen i perdérem la 
possibilitat de fer estàndard el veïnat.

El pont grua de la Maquinista, que va ser preservat  
a la nova zona escolar
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Les expropiacions del terrenys de Renfe

En aquesta comissió vaig proposar acordar l’ex-
propiació de més terrenys de Renfe fora de servei. 
D’una banda, els tallers situats al Clot, qualificats 
de parc urbà segons el Pla general metropolità (allà 
on, en aquell moment, hi havia tancada la fàbrica de 
ballestes de vagons) i, de l’altra, les vies i el dipòsit de 
màquines de vapor, qualificat d’equipaments al Pla 
general metropolità. Cal assenyalar que les expropi-
acions de Renfe foren iniciativa del mateix alcalde 
Socias. Mai vaig saber si per darrere em va facilitar 
les negociacions amb la direcció, mentre jo les soste-
nia amb el director de Patrimoni, José María Mar-
tínez. En el lot inicial mancava l’Estació del Nord 
fins a la plaça de les Glòries, perquè en aquells mo-
ments es parlava que hi estava interessat el Ministeri 
de l’Interior per traslladar tots els serveis de la Via 
Laietana, i alguns altres ministeris per construir-hi 
les seves delegacions. Un cop el Ministeri d’Interior 
va adquirir la finca de Can Vilardell, prop de les 
tristament històriques instal·lacions de la Via Laie-
tana, ja no hi va haver obstacle perquè l’Ajuntament 
adquirís tots els terrenys d’aquella estació.

El parc de Sant Martí de Provençals i la 
substitució de l’escola de la Perona

Atès el greu problema de l’escola del veïnat gitano 
de barraques de la Perona, que en anterioritat havi-
en estat instal·lades en un vell tramvia, vaig portar 
també l’expedient d’expropiació dels terrenys dedi-
cats a equipaments a la Verneda de Sant Martí de 
Provençals, per a l’execució de les obres de l’escola 
Los Pinillos. Tot el conjunt de masies i camps eren 
a l’entorn de l’església de Sant Martí de Provençals.

La plaça d’Antoni Gaudí

També en aquella sessió vaig encarregar al Servei 
Municipal de Parcs i Jardins el desenvolupament 
del projecte d’enjardinament de la plaça d’Antoni 
Gaudí, situada davant la façana del Naixement del 
temple de la Sagrada Família, segons la concep-
ció de l’arquitecte Nicolau Maria Rubió i Tudurí. 
Aquest encàrrec tenia també una finalitat política: 
recuperar la figura del més prestigiós arquitecte 
paisatgista que ha tingut la ciutat i que es va veure 
obligat a exiliar-se per les represàlies del franquisme. 

A l’arquitecte, de noranta-tres anys, l’al-
calde va fer que se li reconegués la pensió que li 
corresponia pels anys que havia treballat al servei 
de l’Ajuntament de Barcelona, des de l’època de 
formació amb l’arquitecte francès Jean Claude Ni-
colas Forestier, que havia fet venir Cambó per a 
la recuperació de la muntanya de Montjuïc com 

a parc i que va iniciar amb l’enjardinament de la 
Font del Gat i el mirador de Miramar. Rubió, a 
més, tenia l’avantatge que havia tractat Gaudí i, 
per tant, ens semblava que seria qui millor podia 
treballar davant de la seva obra.

L’acord em facilitava, d’altra banda, els des-
nonaments de la plaça, que eren contestats pels tre-
balladors dels tres solars, on hi havia instal·lacions 
a precari, i en especial pels de l’empresa de prefa-
bricats de formigó Bein, que amb el crit i pancar-
tes de «Més llocs de treball i menys zones verdes» 
rebutjaven que s’obrís el parc al servei dels veïns del 
barri. Tristament, l’arquitecte no va poder dirigir 
les obres perquè, malgrat la qualificació de parc, 
els veïns del Guinardó pretenien emplaçar-hi una 
zona esportiva. L’any 1979 la iniciativa va ser consi-
derada pel tercer tinent d’alcalde, que havia estat, a 
més, president d’aquella associació de veïns. A des-
grat que hi havia millors alternatives per emplaçar 

La Perona, a la ronda de Sant Martí

La comissió municipal executiva del 28 de febrer de 1977
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la zona esportiva (al carrer de Padilla, amb un pro-
jecte al costat del nou mercat municipal, obra dels 
arquitectes Pere Llimona i Xavier Ruiz-Vallès, o al 
de Cartagena, com així ho fou després) no volien 
cedir a la seva demanda de zona esportiva. Fins que 
no es va trobar el solar per a la zona esportiva, el 
parc que demanava l’obra de Gaudí va estar aturat. 

El temps pres per l’absurda discussió, com-
plementat per les obres del metro, foren la causa que 
Rubió, amb avançada edat, no aguantés l’espera i 
morís. El parc que es va construir és una interpre-
tació barroera del que s’havia de construir feta pels 
Servei de Parcs i Jardins. Com que en el moment de 
les obres jo ja no era a l’Ajuntament, no vaig poder 
transmetre les explicacions que l’arquitecte m’havia 
exposat oralment de com havien de ser l’obra, els 
materials i la selecció de plantes i arbres. 

A més de l’estany on s’havia de reflectir la 
façana original de Gaudí —fet que l’inquietava, 
ja que mai havia projectat un espill d’aigua tan 
vast—, la visió de la façana s’havia de fer a tra-
vés d’unes llotges de basalt de Castellfollit de la 
Roca, o festejadors que en deia ell, cobertes per 
unes pèrgoles que havien de permetre veure la fa-
çana des de diferents enquadraments i angles però 
mai de manera oberta i sencera. L’únic punt en 
què es faria així seria des del cantó frontal oposat 
a la façana del Naixement i això filtrat per un fons 
d’alzines. Unes motes de pedra mal posades sobre 
l’estany són les proves de la traïció del projecte i 
les bases on s’havien d’aixecar les llotges que el 
Servei de Parcs no van saber identificar què eren. 
Esperem que algun dia es refarà el parc sota la idea 
original de Rubió i Tudurí. 

Havíem encarregat l’obra a algú que havia 
tractat personalment Gaudí i que, per tant, a més 
de la seva vàlua, ho feia amb gran respecte per la 
seva obra, i al final el vam trair. Recordo l’ira de 
Rubió davant les peregrines idees de Joan Basse-
goda Nonell quan se li adreçà assenyalant-li que al 
jardinet de davant hi havia de fer créixer totes les 
plantes que Gaudí havia representat a la façana del 
naixement. Que no sigui una altra més!

A la comissió executiva del dia 5 de juny 
de 1977 vaig portar l’adquisició dels 4.426 m2 de 
Bein SA, per tretze milions de pessetes, que incloïa 
la indemnització fixada en virtut d’avinença per la 
desocupació de les finques números 403-405 del 
carrer de Mallorca, del 266 al 280 de Marina, i  
del 452 al 456 de Provença, que eren claus per 
construir els jardins d’Antoni Gaudí.

Esbós inicial de Rubió i Tudurí per a l’enjardinament 
de la plaça d’Antoni Gaudí Primeres indicacions sobre les diferents masses vegetals i puntuacions singulars L’estany en l’actualitat
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Terrenys per a espais lliures i equipaments  
a la vila de Gràcia. El vapor Puigmartí

En aquesta comissió executiva vaig incoar l’expe-
dient d’expropiació dels terrenys del vapor Puig-
martí qualificats de transformació a espais lliures 
(clau 17-6) pel Pla general metropolità, amb un 
front de 57 m al carrer de Siracusa, entre el de 
Milà i Fontanals i el de Mare de Déu de l’Empa-
ra, amb la finalitat de dedicar-los a parc públic i 
a petites dotacions per a la vila de Gràcia. Calia 
dedicar una gran atenció als problemes de Gràcia 
i, encara que més endavant podríem fer-nos amb 
altres finques importants per reduir-ne els dèfi-
cits, la primera que ens va semblar més fàcil de fer 
caure, per l’estat d’inactivitat del vell vapor, fou 
aquest terreny.

L’ordenació dels usos no es va tramitar fins 
a la comissió executiva del dia 22 de febrer de 
1979, un cop els usos públics quedaren delimitats. 
L’acord fou: aprovar inicialment el pla especial de 
reforma interior del sector delimitat pels carrers 
de Puigmartí, Milà i Fontanals, Siracusa i de la 
Mare de Déu de l’Empara (antiga fàbrica Puig-
martí), amb la finalitat de precisar els límits de la 
zona de jardí urbà prevista pel Pla General i situar 
la dotació assistencial geriàtrica programada; sot-
metre’l a informació pública pel termini d’un mes, 
i en el supòsit que no es presentessin al·legacions, 
donar-lo per aprovat provisionalment.

A la comissió del 17 de juny del mateix any 
ja vaig poder portar, per 19,3 milions de pessetes, 
l’adquisició de la finca d’Indústries Ferrer Bernadas 
SA al carrer de Siracusa, de 1.454 m2 d’extensió, 
per dotar de més espais lliures al barri de Gràcia. 
Més tard, als terrenys del carrer de Siracusa s’hi 
va establir en condicions precàries una escola que 
es va anomenar Univers, que no va guadir d’ins-
tal·lacions adequades fins que l’any 2009, amb els 
ajuntaments democràtics, es va poder traslladar a 
la nova seu del carrer Bailén, al solar d’un garatge 
que el Pla general metropolità havia afectat per a 
equipaments. 

La comissió municipal executiva del 28 de març de 1977

Perspectiva i vista aèria del nou espai
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El consell plenari del 4 d’abril de 1977

L’hospici del Port

En aquest consell plenari, després que Basilià 
González, dirigent veïnal del barri del Port i exes-
colapi, posés en coneixement de l’alcalde el pèssim 
funcionament de l’hospici de Nostra Senyora de 
Port —crec que ell també en sabia alguna cosa ja 
que el fill de l’alcalde treballava a la impremta 
municipal emplaçada a l’edifici—, es portà la re-
solució del contracte de gestió del centre amb els 
germans de la Doctrina Cristiana de la Salle i 

El parc de Can Sabater 

En aquest consell també es va tractar el problema 
del parc de Can Sabater. Em va tocar fer l’adqui-
sició dels pisos i atendre l’acabament de la zona 
de parc, de 14.152 m2, emplaçat a l’interior d’una 
gran illa al barri de la Zona Franca. Valorada la 
seva afectació al Pla General, no s’havia portat 
a terme en no garantir-se’n la cessió per part del 
promotor de l’ordenació singular que havia redac-
tat Antoni Bonet Castellana. Tampoc estava asse-
gurada l’obertura pel carrer de la Mineria. 

La principal dificultat era l’expropiació i 
trasllat de la foneria que hi havia al fons de l’in-
terior de la gran illa; fet que portàrem a terme 
durant els tres anys i ja en el primer any d’ajunta-
ments democràtics es va assegurar l’obertura pel 
carrer de la Mineria, vinculada a la llicència que 
es va donar per tapar la mitgera. Amb anterioritat 
a l’atorgament d’aquella llicència, en una altra lli-
cència que es tramitava per al carrer Mare de Déu 
de Port, vaig obligar a executar un accés porxat al 
parc, no previst, amb la finalitat que l’espai lliure 
no prengués la forma d’un gran fons de sac. L’acta 
d’escriptura de l’expropiació de la foneria no es 
va materialitzar aleshores, un fet que no s’acon-
seguí fins al seu trasllat a Martorell al setembre 
de 1981. Però em va tocar sofrir els problemes de 
l’industrial.

El conjunt Estrellas Altas des del parc de Can Sabater. Arquitecte: Antoni Bonet Castellana

amb la Ciudad de los Muchachos. L’orfenat es va 
tancar i la nova assistència es contractà amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona, en concret 
amb el grup de Formación de Educadores Especi-
ales, i als nois se’ls posà a viure en unes estructu-
res de tipus familiar, en pisos de l’actuació privada 
anomenada Estrellas Altas, per aconseguir un canvi 
substancial en l’atenció que rebien.
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Accés al parc pel carrer de la Mineria i el porxo des del carrer del PortVisió aèria del parc de Can Sabater

El Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 
Històrico-artístic de Barcelona

En aquest mateix consell plenari vaig portar a 
aprovació inicial el Catàleg del Patrimoni Arqui-
tectònic Històric-artístic de la ciutat, així com 
l’ordenança per a la protecció de l’esmentat patri-
moni, i el sotmetiment de l’expedient a informació 
pú blica pel termini d’un mes. M’havia trobat 
redactat el Catàleg, però amb algunes errades im-
portants, especialment pel que feia a l’arquitectura 
modernista i racionalista dels anys deu i trenta del 
segle passat, i amb debats a les dues comissions 

in formatives que no s’acabaven mai, tant entre els 
tècnics de la casa com entre els regidors. L’excusa 
que es donava per no aprovar-lo eren els continus 
canvis a l’alcaldia. Crec que no els venia bé afec-
tar certes finques amb la catalogació. No hauríem 
tingut els casos de la Casa Trinxet i de la Casa 
Golferichs, aquest acabat bé, si la ciutat hagués 
tingut un catàleg aprovat. Si res restringeix ofici-
alment els aprofitaments no es pot demanar 
aquesta protecció a la sensibilitat dels particulars, 
especialment si els propietaris tenen clar que la 
protecció els representa una greu minva d’edifica-
bilitat. El pla es va sotmetre a informació pública 

per un període de dos mesos i l’alcalde va dema-
nar que constés en acta l’agraïment a la meva per-
sona per haver-lo tret del pou. Fou una manera de 
contrarestar la petició d’alguns regidors que pre-
tenien fer constar l’agraïment als delegats que no 
l’havien tramitat i que eren de la seva època i se-
gurament d’igual manera de pensar. Es va apro-
var provisionalment en el plenari del 31 de juliol 
de 1978, després de l’estudi de les al·legacions 
presentades i l’estimació d’algunes de les deman-
des del Servei de Protecció del Patrimoni Arqui-
tectònic de Catalunya (SERPAC) del Col·legi 
d’Arquitectes.
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Els equipaments per al veïnat de les cases 
barates d’Eduard Aunós

En aquesta comissió vaig portar la compra de 
11.042 m2 als carrers d’Acer, Motors i Arnes per 
valor de 24,3 milions de pessetes per fer-hi un cen-
tre escolar per al veïnat d’Eduard Aunós a la Zona 
Franca. Era dins l’àmbit d’un antic conjunt de cases 
barates construïdes sota la Llei de 1911, que va ser 
remodelat posteriorment, a l’època dels alcaldes 
Maragall i Clos, i la seva població traslladada als 
terrenys de Metalco al passeig de la Zona Franca 
i en part en el mateix lloc. L’indret, ampliat amb 
part de la zona industrial adjacent, es pretendrà 
transformar a residencial i terciari amb l’operació 
de l’alcalde Clos anomenada de la Marina del Prat 
Vermell, de moment aturada per les dificultats de 
reparcel·lació, les càrregues del terciari i la comple-
xitat de la distribució de les càrregues urbanístiques.

Canyelles

En aquesta comissió i en moltes d’altres vaig se-
guir comprant la vella parcel·lació que es trobava 
al centre del sector de Canyelles. Una operació 
iniciada a instàncies del Patronat de l’Habitatge 
en anteriors legislatures però que vaig accelerar 
per poder construir el centre del barri. Vaig en-
carregar el projecte a Lluís Cantallops i Valeri, 
José Antonio Martínez Lapeña i Elias Torres Tur. 
No vaig aturar tot aquell munt d’expropiacions 
que havien de permetre que s’acabés bé el barri de 
Canyelles. Vaig passar a demolir el que quedava 
de la vella parcel·lació amb les cases modestes als 
carrers de Vandellòs, Bata, passatge de la Guine-
ueta, Masroig, de la Font Canyelles, la Pina i Riu-
daura, de la capçalera de la riera de Sant Andreu, 
Ulldemolins, les Ciències i Portallada. Tot l’àm-
bit va quedar esborrat del mapa per poder donar 

La comissió municipal executiva del 25 d’abril de 1977

Proposta no acceptada d’ordenació del centre de Canyelles. Planta i perspectiva

pas al nou centre cívic al servei de les noves altes 
construccions aixecades resseguint el perímetre 
del polígon, com els agradava anomenar aquestes 
actuacions a les autoritats de l’època. Un nom, tot 
sigui dit de pas, que m’ha semblat sempre horro-
rós. Havíem de ser conseqüents amb el que es va 
aprovar, malgrat que segurament no hauríem fet 
avui el pla que ens vam trobar aprovat.

Els veïns tampoc em van acceptar el do-
cument que vaig plantejar arran dels treballs dels 
esmentats arquitectes. La raó: la por, per part 
dels nouvinguts, que comandava la María Án-
geles Rivas, de trencar l’estructura social obrera 
del barri, ja que cregueren que la proposta per hu-
manitzar el centre —amb uns espais d’escala hu-
mana relacionats amb els nous equipaments que 
no s’havien fet i estructurats al llarg d’una rambla 
central— donaria lloc a l’entrada de grassrooters 
de coll blanc. No me’n vaig sortir, malgrat les 
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promeses de mantenir el caràcter d’habitatge de 
protecció i dedicat a gent amb aquells nivells d’in-
gressos. D’altra banda, el fet que els enterraments 
s‘havien de fer en un garatge per no haver-hi cap 
sala de vetlla m’apressava per resoldre una situa-
ció que preocupava el cardenal Jubany, el qual em 
feia arribar a través de mossèn Portusach com ho 
podíem arreglar.

Canyelles era resultat d’un canvi de cro-
mos entre el Patronat de l’Habitatge i la Comissió 
d’Urbanisme. El Patronat, esgotada l’actuació del 
sud-oest del Besòs, va comprar unes excel·lents fin-
ques a Cerdanyola, al sector anomenat de Canale-
tes, mentre la Comissió, després de fer el sector de 
la Guineueta, que va inaugurar el Generalísimo 
en una visita a Barcelona, va adquirir els terrenys 
lliures a la vora de la Font Canyelles, però mai va 
adquirir les cases que hi havia i menys va fer la 
ingrata feina d’haver de treure les famílies de casa 

seva, herència que vaig rebre. Per tant, la troca de 
terrenys entre els dos organismes mai va ser justa 
per a Barcelona, encara que ningú sabia tampoc 
sobre la base de quina llei el Patronat de Barcelona 
podia operar en un terme municipal que no era el 
seu.Tot plegat foren expedients i despeses de mili-
ons de pessetes. No relaciono amb detall la feinada 
que va donar.

La recompra de l’Orfenat Ribas per a 
institut de BUP i escola de Formació 
Professional

En la mateixa comissió executiva i data, els Ser-
veis de Cultura cediren l’edifici de l’Orfenat 
Ribas per a escola de batxillerat polivalent (BUP) 
i de Formació Professional. Encara que la finca 
havia estat adquirida per l’alcalde Masó, ho fou, 
en el fons, només sobre el paper, ja que no havia 
estat pagada ni ocupada. Les presses per adqui-
rir-la s’expliquen més per ajudar a resoldre els 
problemes de la immobiliària que havia fet l’ac-
tuació dels blocs de planta baixa i tretze plantes 
del carrers de Judea i Tir, que depenia del Banc 
de Madrid, en aquell moment en caiguda lliure, 
que per objectius municipals. Resultat: vaig haver 
de córrer a pagar la finca, obra de l’arquitecte 
Sagnier, més els interessos de demora, que bé 
s’ho valia, perquè la delegació de Cultura havia 
contractat un projecte de 73 milions de pessetes 
per adequar l’edifici a les noves finalitat d’institut 
d’ensenyament secundari.

Vista aèria i façana de l’Orfenat Ribas, a la Vall d’Hebron. 
L’operació incloïa impedir l’aparició de més habitatges  
i la demolició de l’edifici de l’arquitecte Enric Sagnier

Les cases del sector que em va tocar allotjar o indemnitzar, 
dins del polígon de Canyelles
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La comissió municipal executiva del 9 de maig de 1977

En aquesta comissió vaig portar-hi les primeres 
ordenacions de les illes que confrontaven amb la 
Diagonal.

La Diagonal

La pressió dels veïns de les Corts per afectar els 
sòls lliures de l’avinguda de la Diagonal per a 
equipaments i parcs, va mobilitzar els propietaris 
dels terrenys que hi confrontaven. Quan el 1959 
l’arquitecte Xavier Subias va aconseguir, amb visió 
de futur, que li aprovessin el seu pla parcial d’orde-
nació del tram entre la plaça aleshores anomenada 
de Calvo Sotelo fins al Palau de Pedralbes, entre 
els carrers d’Europa i Bori Fontestà, els propieta-
ris que tenien capacitat per aguantar sense edifi-
car van protestar la disminució de l’edificabilitat 
de 4,5 m2st/m2s a 2,25 m2st/m2s. Recordo la sèrie 
d’articles de l’arquitecte Rodríguez Lloveras a La 
Vanguardia per protestar reiteradament contra 
aquell document. La pressió fou tan forta que 
Oriol Bohigas va sortir en defensa de Subias a la 
revista Meridiano. Un article insòlit per l’època, 
ja que anava en contra els propietaris i suposava 
veure l’Oriol defensar en Xavier. La por per la 
disminució d’aprofitaments del Pla general me-
tropolità i la pressió dels veïns, va provocar que 
els propietaris de les illes retingudes a l’espera de 
millors temps urbanístics, llegeixi’s de requalifi-
cacions, es mobilitzessin per por de perdre-ho tot. 
La situació va permetre que en comptes d’orde-
nacions obertes, puntejades de petits parterres, 
pogués obligar a agrupar-los en jardins i espais 
lliures públics amb suficient identitat i, a l’empara 
de la Llei del sòl de 1975, obligar-los a la cessió de 
sòls per a dotacions públiques locals.

La primera de les ordenacions aprovades i 
gestionades fou la dels carrers avinguda del Gene-
ralísimo Franco (Diagonal), Agustina Saragossa, 
Numància i avinguda de Sarrià.

De seguida vaig poder portar, l’11 de juliol 
del mateix any 1977, l’estudi de detall per a l’orde-
nació de volums del sector comprès entre l’avingu-
da del Generalísimo Franco i els carrers de Nu-
mància, Europa i Joan Güell, amb les modificacions 
introduïdes per l’escrit presentat el 2 de juny de 
1977 per Indufisa SA, Peninsular de Mediaciones y 
Servicios SA, Diagonal Anstalt SA, Unión Indus-
trial Bancaria SA i Magín Alfonso SA; i el seu pro-
jecte de reparcel·lació, que constava de memòria, 
plànols d’ordenació, informació, adjudicació i so-
breposat d’informació i adjudicació, criteris de va-
loració i bases generals de l’adjudicació, juntament 

La Diagonal, entre els carrers de Numància i Joan Güell

amb sis annexos signats pels arquitectes Joaquim 
Viñas Peris i Isabel Espiau Espiau, amb les rectifi-
cacions introduïdes en l’escrit abans esmentat, i que 
responia al canvi de criteris que vaig fixar per apro-
var-lo, en particular l’emplaçament i extensió dels 
espais de jardí públic. Pel supòsit que al llarg del 
tràmit d’informació pública no es formulessin re-
clamacions, es va acordar tenir-lo per aprovat amb 
caràcter definitiu i donar compte a la Corporació 
Metropolitana de l’aprovació definitiva de l’ordena-
ció, d’acord amb el que disposava l’article 35 del 
text refós de la Llei del sòl.

L’actuació va representar per a la ciutat els 
jardins avui coneguts amb el nom de jardins de 
Maria Dolors Bargalló i Clara Campoamor. El més 
important, no obstant això, fou la localització dels 
primers edificis «moderns» d’oficines i la galeria 
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L’Illa Diagonal, entre avinguda de Sarrià i el carrer de Numància

comercial que juntament amb el Corte Inglés adja-
cent començaren a configurar el potent mall terciari 
que va esdevenir aquest tram de l’avinguda, reforçat 
més tard per l’operació d’Espiau i Sanahuja a l’illa 
de l’antic hospital de Sant Joan de Déu, amb el pro-
jecte de Manuel de Solà-Morales Rubió i Rafael 
Moneo per a l’Illa Diagonal.

Vaig fer excloure el front de cases del carrer 
d’Anglesola, que seguia la vella línia del tramvia 
59 que feien servir els seguidors del FC Barcelona 
per anar al camp de les Corts, perquè hi havia pen-
dent encara la reivindicació de l’edifici modernista 
de la Cristalleria Planell de les Corts, que vaig in-
tentar recuperar per la ciutat. Però no s’hi va fer 
res i es deixà perdre pel vandalisme. Seria bo saber 
on van anar a parar alguns vitralls modernistes 
d’alt valor artístic que no es troben en la magnífica 

rehabilitació feta recentment. L’aprovació provisi-
onal tingué lloc el 18 d’agost de 1978.

Un cas diferent fou el de la superilla delimi-
tada per l’avinguda de la Victoria (avui de Pedral-
bes), passeig de Manuel Girona, carrer del Dr. Fer-
ran i l’avinguda del Generalísimo Franco. El 2 de 
desembre de 1977, després d’una sentència, vaig 
haver de tornar a aprovar provisionalment l’ordena-
ció de l’illa i supeditar la vigència de l’ordenació a 
la cessió gratuïta al municipi, lliure de càrregues, 
gravàmens i ocupants, de la parcel·la senyalada 
amb la lletra N en el plànol d’ordenació, que es 
transformà d’edificable a zona verda pública (situa-
da confrontant el passeig de Manuel Girona entre 
uns carrers de servei i el del doctor Ferran). També 
vaig aconseguir que la primera plantació d’aquest 
jardí es fes sense cap cost per el municipi.

Si hi va haver o no hi va haver extorsió sobre 
el director de la Caixa del Mont de Pietat per part 
d’un funcionari municipal, mai ho vaig compro-
var, però el fet fou que aquest funcionari havia im-
pugnat i anul·lat l’esmentada ordenació per posar 
en evidència la pràctica indeguda emprada en les 
llicències de les ordenacions de la Diagonal. Els 
serveis de llicències entenien que res impedia ultra-
passar l’edificabilitat fixada pel pla parcial i perme-
tien desdoblar la planta baixa en un semisoterrani 
i un entresol i la construcció d’àtics sobre els blocs 
definits. És cert que aquella pràctica estava recolli-
da i permesa en altres zones del municipi i que el 
pla parcial no deia res concret sobre la planta baixa 
i els àtics, però en el pla de la Diagonal hi havia 
un sostre màxim i aquest no es podia ultrapassar. 
Tan arrelada estava aquesta pràctica que després 
de la sentència d’aquella illa de la Diagonal entre 
l’església de Sant Ot i avinguda de Pedralbes, vaig 
haver d’obligar a corregir els projectes de Catalana 
Occidente i del Banc Industrial de Catalunya, que 
venien amb els seus projectes fent ús d’aquella pra-
xis. Els arquitectes d’ambdós edificis es mostraren 
contrariats, ja que argumentaren que sempre s’ha-
via interpretat d’aquella manera l’edificabilitat del 
pla. La sentència m’emparava i deixava clar que el 
sostre no podia ultrapassar l’edificabilitat del pla 
parcial i que les ordenances generals d’edificació 
no eren extrapolables a aquell sector. Corregiren 
els projectes. Amb l’ordenació que aprovàrem per 
supeditar-nos a la sentència, teníem la sort que 
estàvem a temps de compensar l’excés de volum 
construït, ja que no estava edificat el volum del 
solar N, que passà a ampliar els espais lliures pú-
blics de la ciutat. 
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L’ampliació de l’àmbit del parc Güell

A la mateixa comissió executiva vaig obrir el parc 
Güell fins a l’avinguda del Coll del Portell, nú-
meros 78 a 82, per 4 milions de pessetes i vam 
ampliar la zona esportiva de Sarrià a Can Caralleu 
afegint-hi 10.206 m2, per valor de 10,2 milions 
de pessetes. És l’àmbit on s’establí part dels nous 
camps de futbol i la pista de frontó coberta del 
complex esportiu de Can Caralleu, sota l’escola 
Costa i Llobera. 

La cessió de les dominiques a Pedralbes:  
una jugada a tres bandes 

No sé si per efecte de les negociacions per la compra 
dels terrenys de l’antic convent dels Àngels a Ciutat 
Vella, o com a resultat de les llicències per a fin-
ques de l’orde que donaven al carrer de Cavallers, 
el fet fou que la superiora del monestir de Nostra 
Senyora dels Àngels de les Monges Dominiques va 
cedir a la ciutat 8.450 m2 per a equipaments pú-
blics a la carretera d’Esplugues, cantonada amb el 
carrer de l’Abadessa Olzet. Més tard aquesta cessió 
em va permetre fer un intercanvi a tres bandes: 
aconseguir per a la ciutat recuperar el convent de 

Sant Agustí del carrer del Comerç, pertanyent al 
patrimoni del ministeri de Defensa; cedir la finca 
de les dominiques a l’organització nacional de cecs, 
ONCE, que hi construí una escola especial per a 
orbs; i que ells cedissin en contrapartida a l’Ajunta-
ment la vella central del primer Banc d’Espanya a 
la plaça del Duc de Medinaceli (aquesta és la que, 
donant per darrere a l’ampliada plaça de la Mercè, 
permutaríem amb l’exèrcit espanyol pel convent de 
Sant Agustí, on, a part del servei de reclutament, 
hi tenien material del cos d’enginyers).

Terreny cedit en permuta a l’ONCE, a Pedralbes, per l’edifici  
de l’antic Banc d’Espanya a la plaça del Duc de Medinaceli

El convent de Sant Agustí, al carrer del Comerç, obtingut 
per permuta amb l’ONCE i amb el patrimoni de Defensa

L’obertura del parc Güell sobre el Coll de Portell
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L’adquisició d’un solar del carrer de 
Balmes per pressió de l’Associació de Pares 
d’Alumnes de l’escola República Argentina

En la mateixa sessió vaig haver de fer front al di-
pòsit del líquid imposable de la finca del carrer de 
Balmes 298 (on aleshores hi havia l’escola anome-
nada República Argentina, avui Poeta Foix), de la 
qual l’alcalde Viola havia iniciat l’expropiació per 
la pressió dels pares i veïns de Gràcia. L’alcalde 
Viola es va decidir a adquirir-la sense avaluar-ne 
ni els costos ni la idoneïtat de l’edifici. Es trac-
tava d’un vell casalot historicista que més aviat 
semblava una obra de Rodrigo Gil de Hontañón 
que una escola. Només el dipòsit de l’expropiació 
del solar, edificable fins a sis plantes pis amb una 
fondària de 26 m, va pujar a 823.000 pessetes. 
El preu que el Jurat Provincial d’Expropiació va 
donar finalment a la finca urbana, amb el vell i 
florit palau com a cirereta, va suposar-nos una for-
tuna. En aquelles dates, amb aquell preu i amb la 
crisi aconseguies diverses hectàrees de terreny per 
posar bé l’escola i altres equipaments més. I sense 
els problemes de construcció amb què després es 
va topar l’arquitecte Benedito per poder tenir un 
minipati assolellat i unes aules adequades. Aquest 
expedient em va vacunar per no caure en popu-
lismes per més que la gent m’escridassés. Era un 
mal ús dels diners de tots per acabar finalment 
emplaçant l’escola sense les adequades condicions 
pedagògiques. 

La compra de la finca de la Creu Roja 

En la mateixa sessió del dia 9 de maig de 1977 
vaig tancar per avinença l’adquisició de la finca de 
76.492 m2 de la Creu Roja Espanyola, situada a 
Pedralbes, per un preu de 118 milions de pesse-
tes, que incloïa a l’interior els terrenys, la vegeta-
ció i algunes edícules. El tancament m’ajudava 
a fixar indirectament el preu d’expropiació de la 
finca veïna, la pròpiament anomenada del Castell 
de l’Oreneta, que, com ja s’ha explicat, el regidor 
Cañellas Sidós pretenia requalificar per a ciutat 
jardí.

L’inici material del parc del Castell de 
l’Oreneta i el parc de les Aigües

Encara que la materialització de la compra de les fin-
ques del Castell de l’Oreneta i del Parc de les Aigües 
no cristal·litzaren fins a l’executiva del 30 de març de 
l’any següent, el tancament del preu de la finca de la 
Creu Roja va facilitar les converses de cara a accele-
rar els tràmits del tancament del preu de la finca 
veïna. També les converses amb el director tècnic de 
la Societat General d’Aigües de Barcelona per a la 
permuta de les finques municipals al costat de la de-
puradora del Bogatell amb la del Parc de les Aigües. 

El parc del Castell de l’Oreneta, l’ampliació de Can Caralleu i l’escola Costa i Llobera
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L’expropiació dels terrenys fora d’ús 
pertanyents a Renfe dins de la ciutat de 
Barcelona

L’11 de juny l’alcalde havia signat un conveni amb 
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles que su-
posava el traspàs a l’Ajuntament de totes les finques 
relatives a l’estació de Barcelona-Vilanova, l’estació 
de Sant Andreu Arenal, el dipòsit de màquines de 
vapor del Clot i la fàbrica de ballestes veïna, amb 
destinació a vials, zona verda, equipaments i cen-
tre direccional, d’acord amb las previsions del Pla 

general metropolità, per la xifra de 250 milions de 
pessetes. Ara començàvem a tenir sòl per obtenir 
resultats, començàvem a anar en la bona direcció. 
Mai vaig saber si en el tancament del conveni tin-
gueren alguna cosa a veure les eleccions constitu-
ents del 15 de juny al Congrés i al Senat. Després 
de cinc mesos de treballar amb l’alcalde colze a 
colze, asseguraria que va jugar aquesta carta amb 
el govern central de cara a les importants eleccions 
que tindrien lloc dies després. 

La comissió municipal executiva del 17 de juny de 1977

Els terrenys de Sant Andreu Arenal, 
Vilanova–Nord, i el dipòsit de màquines de 
vapor del Clot amb la fàbrica de ballestes

Les relacions amb l’arquitecte cap de Patri-
moni de Renfe les vaig portar personalment jo i 
foren més que cordials, especialment després de les 
visites a la Casa del Rei de la Màgia del carrer de la 
Princesa. No sé qui dels dos feia els jocs de mans, si 
l’un o l’altre, però a la vista de les posteriors dificul-
tats amb García Perrote, quan vaig seguir tractant 
amb el patrimoni de Renfe a l’Institut Català del 
Sòl, ja a la Generalitat, crec que un 90% del mèrit 
del tancament del conveni li deu la ciutat a l’al-
calde Socias i l’altre 10%, als jocs de mans que el 
funcionari es comprava al Rei de la Màgia.
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L’actuació a Can Farrero  
(passeig de la Zona Franca)

En aquell moment s’estava assistint a una intensa 
edificació d’una gran illa sense edificar que donava 
al passeig de la Zona Franca, delimitada pels car-
rers d’Alts Forns, Mare de Déu de Port i del Foc, 
on s’havien construït 800 pisos. Bé que s’anunciava 
un parc privat a l’interior de l’illa, la pretensió real 
era edificar-la completament pels quatre cantons, 
incloent a l’interior locals de negoci. Llavors s’inicià 
una campanya de llençols dels veïns amb els lemes 
«Farrero, embustero» i «Obrero, no gastes tu dine-
ro en pisos de Farrero», la qual cosa provocà que 
l’empresa posés querelles contra els estadants que no 
retiraven les pancartes, fet que va ser contrarestat 
per aquells deixant de pagar les hipoteques. En el 
tema s’hi va immiscir el regidor Gonzalo Quesada, 
que em va venir a veure acompanyat de l’aparella-
dor de l’empresa, senyor Otto, suposo que per prec 

de les immobiliàries relacionades amb el Banc de 
Madrid. Els vaig fer entendre que l’illa, com que 
es trobava sense edificar, no podia executar-se amb 
mançana tancada sinó que s’havia d’haver aplicat 
l’annex 12 de les ordenances municipals i, per tant, 
l’edificabilitat només era d’1,80 m2st/m2s, amb les 
reserves de parc de cessió que corresponien per 
aquest sostre. La negociació fou dura per tractar-se 
d’una empresa pertanyent al grup del Banc de Ma-
drid, en moments que el banc ja no anava bé. El 
seu aferrissament per mantenir sense cessions el 
sostre total fou important. El problema esdevingué 

brutal per les ocupacions que els veïns feren de la 
finca, contestades amb accions prop de Govern 
Civil i querelles sobre els afectats. Al final accepta-
ren la solució proposada i com que la superfície que 
cedien per a espais lliures ultrapassava les cessions 
exigides, s’hagué d’expropiar l’excés.

Per a mi era fonamental mantenir la llengua 
lliure d’edificació que al llarg del carrer del Foc per-
metia fer arribar el parc de Montjuïc fins al passeig 
de la Zona Franca, com així s’endegà i enjardinà, 
amb els jardins de Cal Sèbio, a excepció de l’escola 
Enric Granados, mal emplaçada, que ja vam tobar 
edificada de manenra que feia un cert tap, i que hau-
ria estat millor en posició perpendicular al passeig de 
la Zona Franca. L’acte administratiu no el vaig poder 
tancar jo pel temps que portà l’expedient de valoració 
de la part de 2.999,71 m2 que s’hagueren d’expropiar 
a la societat Aleix SA i els 11.059 m2 ulteriors, ja que 
només 16.221 m2 s’obtingueren per cessió gratuïta. 
Després l’Ajuntament recuperà part d’aquests diners 
amb els habitatges socials que cobriren les dues mit-
geres que quedaven a la vista dels atapeïts edificis de 
Can Farrero. L’important fou aconseguir el magnífic 
casalot de Can Farrero per a la ciutat, amb la seva 
avinguda de plataners, avui Centre Cívic de la Casa 
del Rellotge. Llàstima no haver pogut enquadrar els 
serveis i el club de la petanca dels pensionistes dins 
de l’edifici principal. Aquell edifici, al costat de l’im-
ponent Centre, sembla la caseta del gos.

Totes les baranes aparegueren plenes de llençols  
amb pancartes Els espais recuperats

Els espais recuperats i la baixada de Montjuïc fins al passeig de la zona Franca
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La comissió municipal executiva del 27 de juny de 1977

L’ampliació dels sòls de parc del Tibidabo

Vam adquirir 61.936 m2 de la finca de la Font de 
la Meca, a la muntanya del Tibidabo, per a parc 
urbà, per valor de 9,7 milions de pessetes i just 
preu fixat per l’Audiència Territorial. L’actuació 
sobre Montbau era important per impedir una 
incipient parcel·lació il·legal de l’entorn d’aquesta 
font que amb l’expropiació es va poder blocar.

Les cessions convingudes amb Valls Sistachs 
a la Sagrera

En aquella sessió vam formalitzar també l’ob-
tenció, per cessió gratuïta i lliure de càrregues i 
ocupants, de l’oferta feta per Valls Sistachs SA en 
la informació pública del Pla general metropolità, 
dels terrenys amb els números 1-41 del carrer de 
la Sagrera i d’extensió de 15.239 m2, dels quals 
3.088 eren per a vial, 12.063 m2 per a verd públic 
i 87 m2 per a equipaments. Va ser una operació 
important, a cavall del carrer de Felip II i el carrer 
de la Sagrera, per crear un jardí sobre l’eix territo-
rial històric del carrer de la Sagrera, avui anome-
nat plaça del General Moragues, i que en part són 
els terrenys on es troba el poliesportiu municipal 
de la Sagrera.

Terrenys cedits per l’empresa de ferros Valls Sistachs



227L’acció de govern. L’urbanisme de la Transició a Barcelona

Comissió municipal executiva extraordinària del 7 de juliol de 1977

El Programa d’Actuació Municipal 
d’Urgència

En aquesta comissió vam portar l’aprovació defini-
tiva del Programa d’Actuació Municipal d’Urgència 
(vegeu els annexos, pàgina 341), anualitats 1977-
1978, amb excepció del que tenia a veure amb la 
programació urbanística, que s’aprovaria amb caràc-
ter provisional, ja que la definitiva, d’acord amb la 
Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, text refós 
de 9 d’abril de 1976, corresponia fer-la a la Comissió 
d’Urbanisme. Una fita fonamental per enquadrar 
les converses amb la Federació de Veïns i ordenar 
les prioritats dels recursos. A més, l’acceleració que, 
gràcies a la Carta Especial de Barcelona, l’aprovació 
del Programa d’Actuació imprimia a certs tràmits 
burocràtics ens anava molt bé, entre altres coses per 
la reducció a la meitat dels temps d’exposició al pú-
blic i la supressió d’alguns tràmits previs. El consell 
plenari el va aprovar l’endemà mateix.

El debat del ple va afegir dos aspectes de-
rivats del moment. D’una banda, es va parlar de 
com incorporar els partits polítics i les associaci-
ons de veïns de manera més institucionalitzada 
a la discussió del Programa, i s’acordà fer-los una 
oferta de col·laboració, d’enteniment, de consulta i 
de compromís entre l’administració municipal i els 
partits polítics per institucionalitzar les oportunes 
comissions amb la finalitat de fer una tasca comu-
na en benefici de la ciutat; de l’altra, es va oferir 
a l’Instituto Nacional de Previsión, en el barri de 
Nostra Senyora de Port, el solar de la Bàscula (on 
els camions de Foment pesaven la recollida de la 
brossa) per emplaçar un ambulatori de la Segure-
tat Social. L’oferta no va entrar en el Programa per 
deixar clar que no s’incloïa cap mena de despesa 
financera a càrrec de l’Ajuntament.

El Programa d’Habitatge de Protecció 
Pública

En la mateixa comissió municipal vaig portar el 
primer programa de cessió de sòl perquè l’Insti-
tuto Nacional de la Vivienda pogués finançar un 
conjunt d’habitatges de protecció pública. Cal as-
senyalar que en aquell moment, al marge de certes 
urgències ben concretes, però no generalitzades, la 
finalitat de la política d’habitatge de protecció pú-
blica s’orientava a l’allotjament dels desnonats per 
les actuacions urbanístiques del Programa d’Actu-
ació Municipal per a la reestructuració urbana, i a 
la millora del dramàtic parc d’habitatges de cases 
barates i d’algunes edificacions d’autoconstrucció 
i de barraquisme de la ciutat.

Vam oferir a l’Instituto Nacional de la Vi-
vienda la cessió gratuïta dels terrenys exigits per a 
les actuacions de Can Carreras, Pi i Molist, Can 
Clos, Ciutat Vella (carrer de l’Om), centre direcci-
onal Meridiana i el Carmel; i mentre s’efectuessin 

els tràmits de cessió, autoritzàrem l’ocupació dels 
terrenys a fi de reduir els terminis de construcció, 
atesa la seva urgència. Volíem tenir-los llestos al cap 
de 18 mesos a partir de la signatura del conveni. 
Les negociacions, que foren fàcils durant el perí-
ode Díez de Ulzurrún en la presidència d’aquell 
institut, se’m complicaren quan el substituïren per 
Rebollo, un enginyer de camins que provenia de 
Renfe. No sé si la complicació provenia precisa-
ment de l’adquisició que havíem fet de les finques 
de Renfe. Quan vaig anar a signar un segon conve-
ni les negociacions foren molt més àrdues.

Els projectes els encarregàrem a Julio La-
viña, Pilar de la Villa i Sergi Gòdia (Can Carrera), 
a Enric Sòria i Jordi Garcés (els de Pi i Molist), a 
David Ferrer i Isabel Meléndez (els de Can Clos), 
a Joan Tarrús, Santi Vives i Jordi Bosch (els del 
carrer de l’Om a Ciutat Vella), i a Lluís Nadal (els 
del centre direccional de la Meridiana-Renfe).

El consell plenari ho aprovà en el consell 
urgent i extraordinari del dia 16 de juliol. 

Alçat de l’obra de Can Clos. Arquitectes: David Ferrer i Isabel Meléndez
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Perspectiva i alçat de l’obra del carrer de l’Om. Arquitectes: Joan Tarrús, Santi Vives i Jordi Bosch

Perspectiva de l’obra de Pi i Molist. Arquitectes: Enric Sòria i Jordi Garcés
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Les comissions municipals executives de l’11 i el 26 de juliol de 1977

A la comissió executiva de l’11 de juliol vaig portar 
l’ordenació del front de la Diagonal, entre els car-
rers de Joan Güell i Numància, que s’ha exposat 
anteriorment en tractar de l’aturada que patien les 
ordenacions de les finques que confrontaven amb 
la Diagonal. 

A la comissió municipal executiva de data 
26 de juliol vam portar un primer desenvolupa-
ment del Programa d’Actuació Municipal d’Ur-
gència. Es va aprovar la realització immediata de 
les actuacions urbanístiques que integraven una 
primera etapa d’execució del Programa, per un 
import de 233.000.000 de pessetes; i es va ordenar 
als serveis tècnics municipals que tramitessin al 
més ràpid possible els corresponents expedients i 
que, prèvia l’oportuna aprovació, es realitzessin els 
tràmits procedents per a l’execució urgent.

La cinquena moció d’aquella comissió fou 
incoar expedients d’expropiació de les finques que 
apareixen a les taules 1 i 2, en un primer desenvo-
lupament de l’esmentat Programa d’Actuació.

La sisena moció, dels delegats de Serveis 
d’Urbanisme i Promoció Ciutadana, va ser incoar 
expedient de cessió gratuïta i lliure de càrregues 
dels terrenys de propietat municipal que es delimi-
taven per a la construcció, per part del Ministerio 
de Trabajo, d’onze guarderies laborals (taula 3).

Taula 1. Equipaments i dotacions

Núm. Sector Carrers o paratges

1 Sant Genís dels Agudells. Zona 7b. Aprox. 15.000 m2 Torre Groga. Sidó, avinguda del Jordà

2 Canyelles. Horta. Zona 7b. Aprox. 12.000 m2 Carretera alta de Roquetes, torrent de Can Quintana.  
Per a escola i espai esportiu

3 Verneda Alta, Zona 7a i 9. Aprox. 7.000 m2 Santander, ronda de Sant Martí, pont del Treball

4 Maresme. S-O del Besòs. Aprox. 10.000 m2 Illa Pallars, Puigcerdà, Pujades i General Manso

5 Sant Martí de Provençals. 6.000 m2 Carrers d’Andrade, Treball, avinguda de José Antonio i Selva de Mar

6 Sagrera Per determinar la localització

7 Roquetes. Aprox. 4.000 m2 Carrer de la Mina de la Ciutat, continuació Vidal i Guasch, i sense 
nom a continuació del carrer del Pla dels Cirerers

8 Poblenou. Aprox. 10.000 m2, 4.000 m2 no municipals Protecció de menors, Wad-Ras, Àlaba, Enna, Pamplona, en la part 
que no era de propietat municipal cedida al Tutelar de Menors

Taula 2. Parcs urbans i forestals

1 El Coll. Zona 6a. 80.000 m2 Parc de la Creueta del Coll

2 Barri de Porta. Aprox. 18.000 m2 Plaça de Sóller

3 Can Mariné. Horta. Aprox. 15.000 m2 Prolongació del carrer pintor Josep Pinós, entre Canigó i Toda

4 Canyelles. 700.000 m2 Polígon Canyelles i Roquetes

Taula 3. Guarderies laborals

1 Maresme-S-O Besòs Prim, Pujadas, Maresme 7 Prosperitat-Verdum Tissó-Via Favència

2 Verneda Prim, Menorca, Carrer 16 8 Torre Baró Font dels Eucaliptus

3 Poblenou Perú, Selva de Mar 9 Eduardo Aunós Entre Ascó, Acer i Cisell

4 Prosperitat Rio de Janeiro, Valldaura 10 Guineueta De la Gasela

5 Trinitat Nova La Forca-Pedrosa 11 Canyelles Zona b2 del Pla Parcial

6 Ciutat Meridiana Vallcibera, Rasos de Peguera
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En aquesta comissió Joan Angelet, que havia por-
tat a terme la tramitació del Programa d’Actuació 
Municipal, va accedir al càrrec de delegat d’Hisen-
da i assistí per primer cop a la comissió executiva. 
Faria una tasca important per aclarir la situació de 
les companyies de transport, metro i autobusos, 
amb l’auditoria que posà en marxa amb la col·la-
boració d’Enric Ribas Miràngels. Al consell ple-
nari de l’1 de desembre es donà compte del decret 
de l’alcaldia de 12 de setembre de 1977 pel qual 
Joan Angelet Cladellas substituïa Enrique Casany 
Cortada.

La compra dels terrenys de la Maquinista 
Terrestre y Marítima a la Barceloneta

En aquesta comissió vaig tancar per avinença i 
per 320 milions de pessetes (el preu just per tots 
els conceptes, inclosa la indemnització pel trasllat 
industrial i el lucre cessant, lliure de càrregues i 
ocupants) la compra de la finca de 28.618 m2 
d’extensió, propietat de la Maquinista Terrestre y 
Marítima SA a la Barceloneta, afectada pel Pla ge-
neral metropolità, part com a zona de remodelació 
urbana, transformació de l’ús a equipaments (17-
7), i part com a zona de remodelació pública (14a).

En aquests terrenys hi vam construir centres 
educatius i habitatges. Els edificis escolars per a 
institut i escola d’Ensenyament General Bàsic es 
van encarregar a l’arquitecte Enric Stegmann i el 
projecte de la zona d’habitatges, a la zona qua-
lificada pel Pla General de remodelació pública, 
a Oriol Bohigas, Josep Maria Martorell i David 
Mackay. A Enric Stegmann, se li imposà l’obli-
gació de conservar l’estructura del pont grua de 
la Maquinista pel seu valor patrimonial (vegeu la 

pàgina 204), que havia d’integrar en el projecte, i 
a l’equip BMM se li fixaren criteris d’estructura-
ció general de la zona residencial, entre els quals 
la conservació de la porta d’ingrés a la fàbrica i 
el manteniment de certs eixos i directrius del pla 
parcial de la Maquinista, així com temes d’altures 
màximes. Vaig sostenir una discussió amb Josep 
Maria Martorell pel tema dels accessos als habi-
tatges pels corredors emplaçats al llarg de la faça-
na principal, en contra de l’habitual, per darrere, 
per l’afectació que ocasionaven a la intimitat dels 
habitatges.

La comissió municipal executiva del 30 de setembre de 1977

Plànol de l’estat d’edificació 
i usos de La Maquinista

Oficines de La Maquinista



231L’acció de govern. L’urbanisme de la Transició a Barcelona

A la sessió següent, del dia 2 de novembre, 
vaig completar l’actuació de la Maquinista a la Bar-
celoneta amb l’expropiació de la peça que la Unión 
Naval de Levante tenia al carrer d’Andrea Dòria 
núm. 55-71, afectada també en part d’equipaments 
(17-7) i en part de remodelació pública (14a). I que 
era fonamental per obrir el conjunt al Passeig 
Marítim.

Les converses amb el representant del Banc 
de Bilbao per a l’adquisició de la Maquinista a la 
Barceloneta van facilitar que li tragués la cessió dels 
sòls afectats de vial als terrenys de la Maquinista 
a Sant Andreu Comtal. A la comissió executiva 
del dia 30 de gener de l’any següent acceptàrem la 
cessió gratuïta oferta per la Maquinista Terrestre 
y Marítima SA de 11.343 m2 de superfície, dels 
quals 540 m2 estaven afectats de protecció de sis-
temes generals i 10.807 m2 de xarxa viària bàsica, 
corresponent a la finca núm. 2-64 del carrer de 
Ferran Junoy, i es va formalitzar la cessió a favor 
de l’Ajuntament. Quan els terrenys, al cap d’uns 
anys, revertiren a GEC-Alsthom ningú es va preo-
cupar d’exercir els drets de la part municipal. Com 
que el sector no es va dedicar a usos industrials no 
sé el règim que l’Ajuntament aplicà al sector.

A la comissió del 13 de març de 1979 con-
tractava les demolicions de la Barceloneta (edificis 
i instal·lacions de la Maquinista Terrestre y Marí-
tima i de la Unión Naval de Levante, ubicats a la 
zona delimitada pel passeig marítim del General 
Acedo Colunga i els carrers d’Andrea Dòria, Sa-
lamanca, Cermeño i Ginebra) per poder fer els 
equipaments i els habitatges de protecció. El text 
presentat a la comissió fou aquest: «aprovar el plec 
de condicions especials pel qual ha de regir-se 
el contracte relatiu als treballs de demolició dels 
edificis i instal·lacions de la Maquinista Terrestre 

y Marítima i Unión Naval de Levante, ubicats a 
la zona delimitada pel Passeig Marítim del Gene-
ral Acedo Colunga i els carrers d’Andrea Dòria, 
Salamanca, Cermeño i Ginebra necessaris per a la 
construcció de dos centres d’ensenyança i les seves 
instal·lacions complementàries per part del Minis-
terio de Educación y Ciencia; fixar de conformitat 
amb l’esmentat plec, en 3 milions de pessetes el 
tipus mínim de licitació, a satisfer a l’Ajuntament 
per l’adjudicatari, declarant l’excepció licitatòria a 
l’empara de l’art. 116,e) del Reial Decret 3046/77 
de 6 d’octubre, i quant a la resta, amb càrrec a 
la partida 12 del mateix Decret; sotmetre el plec 
de condicions a informació pública pel termini de 
vuit dies, d’acord amb el que preceptua l’art. 24 
del Reglament de Contractació de les Corporaci-
ons locals, i pel supòsit que no es formulessin re-
clamacions, convocar concurs, a l’empara de l’art. 

115.3 del Reial-Decret 3046/77, de 6 d’octubre 
per a l’adjudicació d’aquelles prestacions, amb re-
ducció dels terminis a la meitat».

Ordenació de dos centres educatius, d’EGB i FP,  
a la Barceloneta

L’actuació de La Maquinista, a la Barceloneta. Arquitectes: Martorell, Bohigas, MacKay
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La comissió municipal executiva del 2 de novembre de 1977

La Farinera del Clot

A aquesta comissió vaig portar la compra de la 
Farinera del Clot que els veïns exigien per a tota 
mena de finalitats, bé que amb discussions dins 
la junta de l’associació entre els membres perta-
nyents al Partit del Treball i els del PSUC. L’edi-
fici presentava un gran valor patrimonial i, quan 
el vaig visitar, fins i tot d’arqueologia industrial 
per les instal·lacions de fusta, del segle xix, que 
contenia. Avui és el Centre Cultural del Clot. 

Discrepo de la intervenció arquitectònica 
que s’hi va fer posteriorment. L’adquisició es feu 
per avinença per un valor de 32 milions de pes-
setes, el just preu per tots els conceptes, inclòs la 
desocupació de la nau modernista de 831 m2 que 
es troba en la cantonada de l’avinguda Meridiana 
i la plaça de les Glòries Catalanes (finca amb els 
núm. 78-82 de l’avinguda de la Meridiana i 823-
825 de la de José Antonio, d’extensió 3.715 m2). La 
compra la va facilitar la seva afectació per a zona 
de transformació en ús d’equipaments (17-7) del 
Pla general metropolità.

La plaça de les Glòries

L’adquisició de l’Estació del Nord va permetre plan-
tejar el tema de les plaça de les Glòries Catalanes. El 
meu objectiu era construir-hi un gran aparcament, 
park and ride, per als trànsits que provenien del 
Maresme al final del canvi de secció de l’autopista 
de Mataró en carrer de l’Eixample, en Gran Via. 
L’objectiu: emprar l’estació del tren de Vilanova 
Bifurcació, i l’estació fantasma del metro que es va 
fer notícia al febrer de 2016 com a conseqüència de 
l’incendi que hi va tenir lloc, convertida en aixopluc 

dels sense sostre de la ciutat. Hi tenia les dues línies 
del tren més la línia 1 del metro de Glòries, cosa que 
permetia evitar que els vehicles entressin dins de la 
ciutat. El parc s’iniciava allà per, a través de la Meri-
diana, entrar sobre el parc de la Ciutadella i l’Arc de 
Triomf, via parc de l’Estació del Nord.

Vaig encarregar el projecte a Pere Llimona i 
Xavier Ruiz Vallès. Pere Llimona, juntament amb 
Lluís Iglesias, eren els dos arquitectes de la genera-
ció anterior a la nostra que, a més de bons arquitec-
tes, s’havien especialitzat en projectes i construcció 
de parcs. Vaig posar la condició d’utilitzar en el 
projecte l’estructura de fosa que havíem recuperat 
de la llicència que s’havia donat sobre els magat-
zems de l’editorial Seix i Barral, entre els carrers de 
Provença i Rosselló, que no estava protegida i pro-
venia de l’anterior hípica que s’havia establert en 
aquell lloc, aprofitada posteriorment per l’editorial 
com a magatzem de llibres. 

El projecte de Glòries no es va aprofitar en 
els mandats següents. I menys la idea de la cons-
trucció de l’aparcament de dissuasió en el punt de 
trencament del règim de circulació lliure al règim 
de circulació semaforitzada de la ciutat. Un espai 
situat, a més, sobre diverses línies de transport pú-
blic i ferroviari.

Projectes per a la plaça de les Glòries
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La guerra de les llicències d’edificació

En la mateixa comissió del 2 de novembre el regi-
dor Ferrater va presentar la moció que tot seguit 
recullo. Mantinc el text original en castellà, com 
també la meva resposta, tal com es va reproduir a 
la Gaseta Municipal:

Según llega a conocimiento de este Concejal, se está 
produciendo un proceso de demoras en la otorga-
ción de licencias municipales de edificación. No 
cabe ninguna duda que el Delegado de Servicios de 
Urbanismo ha realizado una positiva labor que ex-
presamente he reconocido instando tal reconocimi-
ento en las actas de esta Comisión Ejecutiva. Pero es 
un hecho cierto que las circunstancias actuales pre-
sentan graves problemas de paro, restricción de ini-
ciativa empresarial y actividad laboral, en general, 
por lo que se estima aconsejable la posible acelera-
ción y facilitación del trámite de licencias.
Se formula la presente moción en el sentido de rogar 
información sobre la situación real de los trámites 
indicados, en general, y en su caso, promover la ace-
leración y viabilidad de los mismos, todo ello sal-
vando el obvio respeto a las normas legales sobre la 
materia.
Respecto de la precedente moción, el Delegado de 
Servicios de Urbanismo, señor Solans, manifiesta:
«La moción presentada pretende imputar de modo 
simple la actual situación del sector de la construc-
ción al modo como este Ayuntamiento resuelve el 
otorgamiento de licencias de edificación, cuando sin 
querer ocultar la excepcional concentración de soli-
citudes de licencia, debidas al régimen Transitorio 
que contempló el Planeamiento General, y que son 
la causa de demoras también excepcionales, aquel 
modo no influye sobre la situación del sector.

Más bien la menor edificabilidad introducida por 
el vigente Plan General Metropolitano, respecto al 
anterior Plan General de Ordenación Urbana de 
1953, motivó, acogiéndose a aquel anterior régimen 
urbanístico, una oferta artificial de licencias de la 
que en el actual estado de la coyuntura económica y 
política, pudiera haberse esperado.
Sólo en base a estos condicionantes singulares que 
operaron sobre la comarca de Barcelona, se explica 
que durante 1974, 1975 y 1976, se mantuvieran unos 
volúmenes de licencias año sobre los 2.800.000 m2 
de techo edificable año y las 25.000 viviendas, que 
exceden de las del excepcional año 1973. Todo esto 
sucede en igual período en que en todo el Estado, el 
valor añadido y la obra construida ofrecían tasas de 
crecimiento interanuales negativas de -1,6%, -1,1%, 
y -4,3% y -0,8% respectivamente para el período 
74-75 y 75-76 (Fuente: Informe anual del Banco de 
España). El número de viviendas construidas des-
cendió de las 50.000 de promedio al mes en 1973, 
a las 28.000 en 1976 y el paro estimado en el sector 
de la construcción pasó de 31.000 personas en 1973 
a 209.000 en marzo de 1977 (Fuente: Ministerio de 
Trabajo).
Centrándonos en la provincia de Barcelona, las ven-
tas de cemento se redujeron en un 11,7% en 1975 
respecto a 1974 y en un 6,5% en 1976, respecto a 
1975. (Fuente: OFICEMEN) y el paro estimado 
pasó, en un solo año, de 26.500 obreros en diciem-
bre de 1975, a 39.500 en diciembre de 1976 (Fuente: 
Ministerio de Trabajo).
Si a las anteriores cifras de 1976, sumamos los 
1.400.000 m2 de techo con licencia concedida a fi-
nales de octubre de 1977 (lo que permite esperar que 
se alcancen los 1.900.000 m2 de techo al final del 
año), resulta un volumen aproximado de 40.000 vi-
viendas las que en estos momentos deberían hallarse 

en construcción o entrando en construcción, lo que 
a todas luces no se da, bien por la retención especu-
lativa del suelo con licencia, bien por no ejecutarse 
un gran número de las licencias concedidas, debido 
a las actuales perspectivas económicas.
No obstante, esta Delegación está estudiando medi-
das tendentes a reducir de forma general los plazos 
de trámite y a otorgarlas coyunturalmente en orden 
preferente, según el compromiso firme y pública-
mente controlado de su inicio.

Com ja s’ha explicat en un altre punt, la 
meva designació no va agradar als promotors i 
constructors de Barcelona. Les raons: haver estat 
el redactor del Pla general metropolità amb el 
contingut que li havia donat. Però per primer 
cop al capdavant de la Delegació hi havia un ar-
quitecte que es mirava amb lupa els expedients 
que li portaven a la signatura. Això vol dir que 
si detectava desajustos respecte de l’ordenança o 
problemes respecte del parc construït, si obser-
vava emparedament de les obertures dels veïns 
o mala aplicació de les altures o de les intensi-
tats per raó del pendent del terreny, l’expedient 
retornava motivat als serveis tècnics. Quan per 
alguna d’aquestes raons vaig tenir problemes amb 
els veïns, cas de la cantonada d’Espronceda amb 
l’avinguda de la Meridiana o del cas Rosell al 
passatge de Jaume Roig o Mendieta, els serveis 
tècnics mai donaren la cara. Al contrari: quan els 
promotors els preguntaven per les seves llicències, 
la culpa mai era del temps perdut pel pas dels 
expedients de servei en servei sinó que la culpa la 
donaven sistemàticament al delegat, que dibuixa-
ven com un ogre.

Per aquest motiu, vaig institucionalitzar 
dues menes de reunions, ja que les demandes 
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provenien, unes, de l’APCE, l’Associació de Pro-
motors i Constructors d’Espanya, que a Catalu-
nya en aquell moment dirigia Lluís Marsà Abad; 
i les altres, d’un grup estrany els caps visibles del 
qual eren l’Eduardo Bueno Ferrer, el del «bueno 
para Cataluña», de la campanya d’Aliança Popu-
lar a la Generalitat del 1984, i Eduard Molas 
Rifà, que deien que incorporava certs sindicats de 
la construcció. 

La voluntat fou que els expedients d’aques-
tes dues agrupacions no es demoressin pels pres-
tatges dels serveis. L’alcalde, com s’ha exposat, em 
deixà incorporar un company de la Corporació 
Metropolitana, l’arquitecte Antoni Terrisse, per 
poder perseguir els expedients encallats als serveis. 
Mentre l’APCE era una associació seriosa, l’altra 
associació va desistir ràpidament. Terrisse em va 
ajudar a agilitzar els tràmits dels expedients que 
eren correctes. Molts expedients eren retinguts 
perquè no interessava als seus impulsors que 
s’atorguessin les llicències, bé perquè no tenien els 
solars buits i a punt, bé perquè, per la incertesa del 
moment econòmic, no volien que se’ls donés la 
llicència i els correguessin els terminis de caduci-
tat. Els divendres ens miràvem totes les llicències 
que ens havien relacionat fins al mínim detall, i si 
estaven ben informades signava el decret d’atorga-
ment. A partir d’aquests canvis s’acabà el proble-
ma. L’Antoni, fent-se obrir els armaris perquè els 
expedients no quedessin retinguts indegudament 
als serveis, va tenir més d’una sorpresa. Algun fun-
cionari tenia ordres expresses de retenir-los. 

La reposició dels monuments retirats

En aquella mateixa comissió va anar-hi l’acord, 
adoptat per una comissió mixta creada entre l’Ajun-
tament i el Foment de les Arts Decoratives, per de-
cidir l’emplaçament del monument al Dr. Robert, 
desmuntat a la postguerra, perquè l’històric empla-
çament de la plaça de la Universitat ja no podia 
suportar el pes de l’escultura pel tipus de forjat de 
l’estació de la línia 2 del metro que s’havia cons-
truït en l’ínterim en aquella plaça. La decisió de la 
comissió fou alçar-lo de nou a la plaça de Tetuan. 
El problema era com reconstruir el trencaclosques 
del monument modernista de l’escultor Llimona 
perquè ressorgís el projecte original, ja que ningú 
va numerar les peces en desmuntar-lo per saber on 
anaven. Encara rai que els funcionaris municipals 
les van preservar. En veure’l per terra i a trossos, 
devien pensar que mai hi hauria ningú capaç de 
tornar a reconstruir l’original. 

Per aquestes dates ja s’havia tret la placa de 
marbre de la porta de l’Ajuntament amb el darrer 
ban de la Guerra Civil, situada al costat de l’escul-
tura de Fiveller. També es va treure la placa amb la 
relació dels funcionaris d’un cantó caiguts durant 
la guerra i situada al costat de la porta de l’ascen-
sor de l’alcaldia, i finalment, la que va costar més, 
l’elogi al general Camilo Alonso Vega per l’ator-
gament de la Carta Especial de Barcelona que era 
en el Saló de la Reina Regent. En aquest cas, amb 
una amalgama de resina, epòxid i pols de marbre 
del mateix to del de la base es va farcir el cisellat 
de l’elogi al general que havia fet escriure l’alcalde 
Porcioles en agraïment. Al final de l’operació no es 
notava res, com si mai hi hagués estat.

D’altra banda, l’escultura de Rafael de Ca-
sanova havia tornat al seu lloc de la ronda de Sant 
Pere amb el carrer d’Alí Bei.

Monument al doctor Robert, a la plaça de Tetuan.  
MUHBA
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La comissió municipal executiva del 2 de desembre de 1977

L’enllaç de la Meridiana amb el cinturó de 
ronda

A la sessió d’aquesta comissió vaig portar l’ad-
quisició de l’espai lliure per fer l’enllaç de la Via 
Favència, avui ronda de Dalt, amb la Meridiana 
en el tram que donava davant l’antic carrer de la 
Cooperació, entre Vesuvi i Via Favència. Una finca 
de 31.200 m2 per la qual vam pagar el preu que 
havia fixat el Jurat, quasi 25 milions de pessetes.

La nova escola Costa i Llobera  
a Can Caralleu

En la mateixa sessió vam informar favorablement, 
a l’empara del que preveia l’article 216-1 de les 
Normes Urbanístiques del Pla general metropoli-
tà, la petició formulada per Pro pedagògic SA, per 
a la construcció d’un escola de titularitat privada, 
en zona d’equipaments previst pel Pla General, en 
una finca de 5.175 m2 a la zona de Can Caralleu. 
S’hi va emplaçar el futur centre escolar Costa i 
Llobera, sota projecte dels arquitectes Oriol Bohi-
gas, Josep Maria Martorell i David Mackay.

Els problemes sorgiren de no exercir la pre-
ferència pública i amb la posició de la tanca sud i 
el bosc de pins. L’escola exigia una tanca i, d’altra 
banda, hi havia el problema de preservar el bosc 
de pins.

La plaça de les Corts al barri del seu nom

També es va aprovar la delimitació de la unitat 
d’actuació del sector comprès entre els carrers 
d’Equador, Taquígraf Serra, Numància, Marquès 
de Sentmenat i Travessera de les Corts. Es va sot-
metre a informació pública pel termini de 15 dies 
per, pel supòsit que no es formulessin reclamaci-
ons, tenir-lo per aprovat provisionalment, i es va 
determinar que l’execució es realitzaria mitjan-
çant el sistema de cooperació. Aquesta era una 
actuació difícil per la delimitació heretada i el fet 
que el Pla general metropolità va suprimir un bloc 
per poder fer el parc. El lloc, a més, era valuós per 
la seva posició urbana. La reparcel·lació ens havia 
de permetre fer-nos amb els terrenys de zona verda 

que el Pla general metropolità havia afectat entre 
els carrers de Nicaragua i Numància, tot afectant 
un bloc sencer d’habitatges iguals als que hi ha 
confrontant amb Marquès de Sentmenat. Els jar-
dins són avui coneguts com a plaça de les Corts, 
amb aquell fals riu sense inici i mal acabament 
que malmet en diagonal l’ús de l’ampli espai lliu-
re públic. Cal assenyalar que l’artífex de la concer-
tació entre els diferents particulars, afectats per 
fer la cessió, fou el Dr. Entrena Cuesta, al qual 
agraeixo la resolució d’una reparcel·lació tan difí-
cil i ho dic amb coneixement de causa per les pres-
sions que l’alcalde Viola rebé perquè decaigués tal 
afectació i que ell va mantenir heroicament la nit 
preparatòria de l’aprovació provisional del Pla 
General. 

Plaça de les Corts. MUHBA
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La comissió municipal executiva del 23 de desembre de 1977

La compra dels laboratoris del Doctor 
Ferran al barri del Congrés

En aquesta comissió vaig portar la important ad-
quisició dels terrenys dels laboratoris del Dr. Fer-
ran. Per avinença, en 110 milions de pessetes, vam 
fixar el just preu per tots els conceptes, inclosa la 
desocupació de la finca situada entre els carrers 
de la Manigua, Acàcies, Garcilaso i el passatge 
de Salvador Riera, de 9.527 m2 d’extensió, afec-
tada de renovació urbana, transformació de l’ús 
per equipaments (17-7). Era propietat de Pro-
motora Bàrcino SA. A l’illa hi emplaçàrem un 
centre d’Educació General Bàsica i un institut, i 

encarregàrem el projecte a Jaume Bach i Gabriel 
Mora. S’hi emplacen actualment l’escola Jaume 
Ferran i Clua, l’Institut l’Alzina i una escola bres-
sol municipal.

Més endavant vaig poder completar l’única 
peça que ens faltava de l’illa amb l’acord de data 
10 de novembre de 1978 pel qual, per 2 milions de 
pessetes, es fixava el just preu per tots els conceptes 
de la finca situada al passatge de Salvador Riera, 
s/n, afectada de renovació urbana, transformació 
de l’ús existent per a equipaments comunitaris i 
dotacions (17-7) i propietat d’un particular hereu 
del famós Dr. Ferran, el Pasteur català, o del qui 
Pasteur prengué la idea de la vacuna.

Una nova escola pública a Horta

També per avinença vaig portar l’adquisició, per 36 
milions de pessetes, el just preu per tots els concep-
tes, inclosa la desocupació, de la finca situada al 
passeig de Valldaura, núm. 6-14, de 6.137,50 m2 
d’extensió, afectada en part d’equipaments comu-
nitaris i dotacions de nova creació en àmbit local 
(7b), i en part de xarxa viària (5) pel Pla general me-
tropolità, propietat de la Cooperativa de Viviendas 
para Funcionarios Laye. Aquesta peça em permetia 
cobrir les necessitats d’espai per a una nova escola 
pública a Horta, avui l’escola Mare Nostrum. 

El projecte dels arquitectes Bach i Mora, que en en aquella època treballaven junts
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La supressió de les barraques de Can Tunis 

També en aquesta data prenem l’acord d’abonar al 
Ministerio de Obras Públicas, V Jefatura Regional 
de Carreteras, la quantitat de 27,5 milions de pes-
setes en concepte de col·laboració econòmica per 
l’execució del projecte de construcció de la nova 
carretera d’accés a la Zona Franca, pertanyent al 
cinturó litoral, obra important perquè ens treia els 
camions de dins de la ciutat. L’obra ens va obligar a 
expropiar la fàbrica de Rivière i treure les barraques 
de Can Tunis, els habitants de les quals allotjàrem 
en habitatges que vam construir al costat de l’es-
tació del Morrot, un projecte redactat per Jaume 
Sanmartí i Verdaguer. El projecte va incorporar, 
gràcies a Basilià González, l’escolarització dels fills 
dels residents d’ètnia gitana en una escola especial 

sota la direcció de Maria Teresa Codina, que deixà 
la direcció de l’escola Talitha, que per aquest mo-
ment ja s’havia convertit en l’escola Orlandai, per 
dedicar-se a l’educació especial amb una pedago-
gia específica. Cal dir que la vella escola Talitha, 
l’aconseguiré per a la ciutat com a cessió per les 
llicències de les finques que van des del carrer de 
Sentmenat i Via Augusta 321-325 fins als jardins 
Salvador Escamilla, per part de la Immobiliària del 
Mar del grup La Llave de Oro. La rehabilitació de 
l’antiga Casa Galve, sota projecte dels arquitectes 
Ravetllat i Ribas, per a Centre Cívic Casa Orlandai 
no es va fer durant el meu període.

 

El projecte de veïnat, aixecat per poder fer la ronda del Litoral i millorar l’accés al port, 
posteriorment va ser demolit pel Port de Barcelona

Antigues barraques de Can Tunis Construcció per als barraquistes de Can Tunis
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La comissió municipal executiva extraordinària de 25 de gener de 1978: la condemna de l’assassinat de l’exalcalde Viola

Aquell dia es convocà d’urgència una comissió 
extraordinària en què l’alcalde Socias va donar 
compte als membres de la Corporació de l’assassi-
nat de l’exalcalde Joaquim Viola Sauret i de la seva 
esposa, Montserrat Tarragona Corbella. S’aprovà 
per unanimitat la declaració següent, presentada 
per l’alcalde: 

Un acto incalificable, un hecho terrorista, ha 
conmovido nuestra Ciudad. El asesinato del que fue 
Alcalde de Barcelona don Joaquín Viola y su mujer 
doña Montserrat Tarragona Corbella, constituye un 
abierto atentado contra el orden, la libertad y la paz 
ciudadana.
El Ayuntamiento, la Casa de la Ciutat, expresa en 
momentos de grave inquietud, el sentido de dolor de 
los ciudadanos y de la Corporación a sus familiares 
y une la repulsa y condena por el execrable atentado 
que ha conmovido a Barcelona.
Con serenidad, pero con firmeza, pedimos una ac-
ción enérgica del Gobierno que garantice el orden 
ciudadano, y que el ejercicio de las libertades públi-
cas e individuales perturbadas por acciones violen-
tas, sea restablecido por la Justicia.

El dia del funeral a l’església dels Àngels del 
carrer de Balmes, a l’acabament de l’acte religiós, 
hi va haver una manifestació ultra amb braços en-
laire, cantant El cara al sol i enormes crits. Anton 
Cañellas va haver d’ajudar el president Tarradellas 
a sortir i verificàrem que els perills d’una involució 
seguien ben vius. Vaig sortir preocupat i molt trist. 
A més, estranyava que la tècnica emprada coincidís 
amb la que havien utilitzat amb Josep Maria Bultó 
Marquès i que sortosament no s’utilitzà mai més.

Portada de La Vanguardia del 27 de gener de 1978
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La comissió municipal executiva del 30 de gener de 1978

Les tensions amb la Dirección General de 
Transportes i Renfe per la cobertura de 
l’estació de Sants

En aquesta comissió executiva vaig portar-hi, 
d’acord amb l’interès de l’alcaldia per sortir del 
punt mort en què es trobaven les negociacions amb 
l’administració central, el pla especial d’ordenació 
dels entorns de l’estació de Sants, des de la plaça 
de Salvador Anglada fins al carrer de Tarragona, 
redactat pels serveis tècnics municipals seguint els 
criteris defensats per l’Ajuntament de Barcelona.

A requeriment de la presidència, vaig infor-
mar dels problemes que es derivaven de la construc-
ció de la nova estació de Sants, tot indicant las pre-
visions relatives a rampes i escales per enllaçar amb 
les zones urbanes situades als dos cantons de la pla-
taforma, entre l’avinguda de Roma i la plaça de Sal-
vador Anglada; i vaig subratllar la urgència d’arribar 
a un acord amb el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo per a l’ordenació urbanística de la super-
fície de la plataforma. Vaig denunciar que el Minis-
teri actuava sense les oportunes llicències municipals 
perquè estava fent un aparcament per a la Renfe en 
un espai que el Pla General l’havia afectat de parc, 
fet que sotmetria als serveis d’inspecció urbanística 
de l’Ajuntament. Pretenien, on després es va cons-
truir la plaça dels Països Catalans i la plaça de l’altre 
cantó, emplaçar-hi un aparcament de superfície, 
clos i de pagament. Els vam proposar que el poses-
sin aixecat sobre l’edifici de l’estació, com després es 
feu, ja que consideràvem innegociable el parc. Les 
raons que esgrimien en contra de destinar la super-
fície de la nova plataforma a parc eren que l’estruc-
tura no suportaria el pes dels arbres. En canvi, curi-
osament sí que aguantaria la càrrega rodant dels 
cotxes de l’aparcament... En el pla especial vaig 

assegurar la cessió del sobre de l’estació soterrada per 
a parc urbà, a les dues bandes de l’estació. Al final, 
quan el primer ajuntament democràtic va encarre-
gar a Helio Piñón i Albert Viaplana l’ordenació de 
l’espai, tots dos van haver de fer una plaça dura per 
donar resposta a les exigències de la Renfe d’asse-
gurar l’estructura de cobriment de l’estació. Cons-
truïda després de l’ampliació de la plaça urbana de la 
Mercè, va córrer per tot Europa la nova tendència 
barcelonina per resoldre de manera sostenible les 
zones verdes, convertint-se en les famoses «places 
dures» que Oriol Bohigas defensà a mort i totes 
transformades en pistes immillorables per la pràcti-
ca del monopatí. 

A la sessió de la comissió executiva de 13 de 
març de 1979 vaig portar el pla. L’acord fou apro-
var inicialment el pla especial de reforma interior, 
ordenació de l’entorn de l’estació de Sants, des de 
plaça de Salvador Anglada al carrer de Tarragona, 
1a Fase, tram comprès entre la plaça de Salvador 
Anglada i el carrer de Premià; sotmetre’l a informa-
ció pública pel termini d’un mes i, si no es formula-
ven reclamacions, tenir-lo aprovat provisionalment.

El parc de Vil·la Cecília i el centre cívic  
de Sarrià

En la mateixa sessió de 30 de gener de 1978 vaig 
portar l’acord d’aprovar, en el que era de compe-
tència municipal, la proposta formulada per les 
societats Inmobiliaria Sta. Amelia SA, Herfra SA 
i Orbesa SA, propietàries de terrenys i edificis 
existents a la mançana delimitada pels carrers del 
Cardenal Vives i Tutó, Riu de l’Or, Santa Amèlia, 
Eduardo Conde i Trinquet. Es feia en els termes 
de la compareixença de 9 de gener de 1977 i en 

atenció a la suspensió de l’execució del Pla gene-
ral metropolità de Barcelona, disposada el 19 de 
gener de 1977 pel Ministerio de la Vivienda pel 
referit sector; i donar-ne compte a la Corporació 
Metropolitana de Barcelona i al Ministerio de 
Obras Públicas y de Urbanismo, als efectes de la 
resolució estimada pel ministre d’Obres Públiques 
i Urbanisme del recurs d’alçada interposat per 
l’Associació de Veïns de Sarrià, contra l’aprovació 
definitiva de l’expressat Pla General. 

En una paraula, vista la suspensió del Pla que 
el director general d’Urbanisme Bernardo Ynzenga 
havia decretat, a la vista de l’al·legació presentada 
per l’Associació de Veïns de Sarrià, veïns i propieta-
ris, per no perdre la totalitat dels seus aprofitaments 
urbanístics, van arribar a un acord pel qual la ciutat 
rebia en cessió la finca Vil·la Cecília amb la magnífi-
ca casa històrica, que es dedicaria a Centre Cívic de 
Sarrià. Un parc que, juntament amb els jardins de 
la Vil·la Amèlia, constitueixen un conjunt de gran 
valor per la qualitat de seva jardineria. L’ordenació 
de restauració s’encarregà a Elias Torres Tur i a Jero-
ni Moner, ja en període democràtic. 

Jardins de Santa Amèlia amb els nous de Santa Cecília
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Les tensions amb el Ministerio de Educación 
y Ciencia

En la mateixa sessió l’alcalde va tenir molt interès 
a prendre un acord davant de l’incompliment dels 
acords per a la construcció de vuit centres d’EGB 
que s’havien previst en el pressupost de 1977 del 
Ministerio de Educación y Ciencia, projectes que 
no havien estat retornats aprovats pel Ministerio. 
L’acord és el següent: 

Instar con urgencia al Ministerio de Educación y 
Ciencia la efectividad del compromiso adquirido 
por el mismo de la construcción de los ocho grupos 
escolares previstos en el Presupuesto ministerial 
de construcciones escolares, de 1977, respecto a los 
cuales, el Ayuntamiento ya cumplió en el pasado 
ejercicio con la obligación de aportar los terrenos 
necesarios para su construcción, manifestando los 
graves perjuicios que la demora en las obras causa a la 
política municipal de equipamientos escolares y a los 
presupuestos de construcción correspondientes, ero-
sionados desde la redacción de los proyectos en 1975.

Les actuacions per materialitzar el gran parc 
de Sant Martí de Provençals

En aquesta mateixa sessió vaig elevar una moció 
perquè s’autoritzés l’alcaldia a sol·licitar del Con-
sejo de Ministros, a l’empara del que disposava 
l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa i 56 del 
seu reglament, la declaració d’urgent ocupació de 
la finca de 21.953 m2 d’extensió, afectada d’equi-
pament (7b) i zona verda pel Pla general metropo-
lità, i situada entre els carrers de Menorca, Pont 
del Treball, Rector de Vallfogona i ronda de Sant 

Martí. Posava en marxa la compra del gran parc 
de Sant Martí de Provençals, a l’entorn de l’antiga 
església parroquial de Sant Martí, de gran valor 
per als veïns dels barris que havien sorgit prop al 
llarg dels anys cinquanta i seixanta. El sector, a 
més, conservava a l’interior un conjunt de masos 
de gran interès històric i patrimonial. Avui en 
aquest àmbit han trobat cabuda la llar d’infants 
Joan XXIII, el camp municipal de futbol Menorca 
i l’escola l’Arc de Sant Martí. Una part és dedicada 
a horts urbans i al mercat municipal de Provençals.

A més, dins del mateix sector del parc vaig 
portar a la comissió el tancament de la compra de 
la finca de SA. Abonos Orgánicos per avinença i 
per 23 milions de pessetes, el just preu per tots els 
conceptes, inclosos les construccions i el trasllat de 
la indústria. Una finca de 7.242 m2 situada a la 
ronda de Sant Martí amb el carrer del Fondo de 
Sant Martí, afectada de zona verda. 

Parc de Sant Martí

Encara que el 25 d’abril de 1977 ja havia 
portat a terme l’adquisició d’una primera i peti-
ta finca situada a la ronda de Sant Martí, s/n, de 
5.046,41 m2 d’extensió, afectada de parc urbà, per 
un just preu de 15,2 milions de pessetes, el 28 de 
febrer de 1978 vaig haver de canviar-la de parti-
da pressupostària per poder-la ocupar ràpidament, 
ja que els pagaments s’havien de fer d’immediat. 
Així, juntament amb la finca d’Abonos, es va 
poder passar a fer l’actuació sense més dilacions. 

L’any següent, a la comissió executiva del 12 
de juliol, vaig portar dos expedients més per acabar 
de completar el parc de Sant Martí, en què es dema-
nava fixar, en virtut d’avinença, en 2,2 milions de 
pessetes el just preu per tots els conceptes, inclosa la 
desocupació, de la finca de 804 m2 d’extensió situ-
ada a la confluència dels carrers Santander i ronda 
de Sant Martí, afectada d’equipaments comuni-
taris (7a) i xarxa viària bàsica (5a), que pertanyia 
a dues propietàries; pagar el preu a la propietat si 
justificava mitjançant certificat registral el domini 
i la llibertat de càrregues de la finca; i consignar-lo 
per ocupar l’esmentat immoble.

Escola del carrer de Mallorca amb el de Selva del Mar. 
Arquitecte: José M. González



241L’acció de govern. L’urbanisme de la Transició a Barcelona

També es demanava fixar en virtut d’avinen-
ça en cinc milions de pessetes, el just preu per tots 
els conceptes, inclosa la desocupació, de la finca 
de 1.063 m2 d’extensió situada a la confluència 
dels carrers del Pont del Treball i la ronda de Sant 
Martí, afectada d’equipaments comunitaris (7a), 
xarxa viària (5), propietat d’un conjunt de cosins; i 
pagar el preu a la propietat si justificava mitjançant 
certificat registral el domini i la llibertat de càrre-
gues; i consignar-lo per ocupar l’esmentat immoble.

El parc de l’Escorxador i la demolició de les 
antigues instal·lacions

En aquesta comissió vam portar las bases per al 
concurs d’avantprojectes per a l’ordenació del parc 
urbà de l’Escorxador, en el sector comprès entre els 
carrers de Tarragona, Diputació, Vilamarí i Aragó. 
L’escorxador municipal havia quedat sense ús pel 
trasllat de moltes de les instal·lacions a Mercabarna 
i l’aparició dels escorxadors privats de resultes de les 
directives europees en la matèria. Les naus, d’inte-
rès modernista pels revestiments de ceràmica de les 
parets, tenien l’estructura completament arruïnada 
a la base pels purins i els lixiviats. En pitjor estat, 
la nau dels porcs. Els suids són els que generen els 
purins més agressius. No es va veure com salvar les 
velles estructures de reblonat pel punt de la falla i es 
decidí aterrar-les i fer el gran parc de l’esquerra de 
l’Eixample, una previsió que ja incloïa el Pla general 
metropolità i una demanda dels veïns d’aquella part 
de l’Eixample. Obrírem el concurs que, pel temps 
atorgat per a la redacció dels projectes, no resolgué-
rem nosaltres sinó el primer Ajuntament democràtic 
amb Oriol Bohigas de delegat d’Urbanisme. No va 
guanyar el teatre d’Epidaure que presentava el taller 

de Ricardo Bofill sinó el projecte d’Antoni Solanas 
i Beth Galí. 

El parc es va batejar amb el nom de Joan 
Miró per l’escultura que Bohigas li va encarregar, 
anomenada Dona i Ocell. El parc ha estat malmès 
per la irregular edificació d’un centre de bom-
bers que l’alcalde Hereu va assegurar que era una 
construcció provisional però que, ara per ara, i ja 
fa molts anys, no es mou, mentre el solar on eren 
abans els bombers, al costat del mercat del Ninot, 
resta buit. Malament quan la justificació és que es 
tracta d’una obra provisional, en un país on tot és a 
precari. Encara recordo la batalla amb el rector Fer-
rater per l’escola de Telecomunicacions de la UPC 
que havia de ser provisional per poc temps i la feina 
que vam tenir per traslladar-la a la seu definitiva. 

El desplaçament de l’escorxador d’aquest lloc 
portà com a conseqüència el buidat d’un gran nom-
bre de coberts emplaçats a l’altre cantó del carrer 
de Tarragona, on radicaven un conjunt d’estables 
que impedien la transformació urbana i que eren 
motiu de greus molèsties als veïns. Es va perdre l’es-
pectacle i el contrallum de la fotografia matinal de 
corrues de xais, cavalls i someres travessant el carrer 
de Tarragona per anar a l’escorxador, això sí, parant 
la circulació rodada durant molta estona. El parc, 
a una banda, i els coberts sense ús a l’altra, foren 
aprofitats per Joan Busquets, en el període d’asses-
sor municipal, per plantejar, amb projecte de Gar-
cés i Sòria, un dels nous eixos d’activitat econòmica 
proposats, amb edificis d’oficines de vidre i altures 
singulars. Algun d’aquests solars encara està avui 
sense edificar per l’absurd emmascarament a què 
s’havien de sotmetre els edificis d’habitatge de set 
plantes perquè semblessin d’oficines. Amb aquesta 
finalitat s’havien d’avançar tres metres sobre l’antiga 
alineació perquè uns tercers, que res tenien a veure 

amb les finques d’habitatges, els adossessin un cos 
de tres metres que amagués les terrasses i els cossos 
volats construïts. El tema planteja problemes no 
sols tècnics sinó també de titularitat i gestió, ja que 
els habitatges als quals s’havia de fer el lifting no 
estaven inclosos dins del pla especial dels nous eixos 
d’activitat. D’altra banda, des de dalt de Montjuïc 
es pot veure com els edificis singulars, començant 
per l’hotel amb façana a la plaça d’Espanya, es 
projecten malament a causa de l’angle obtús que 
conforma el carrer Tarragona amb l’avinguda de la 
reina Maria Cristina.

Recuperació dels terrenys de l’antic Escorxador

Estat en què es 
trobaven els terrenys 
de l’antic Escorxador
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La comissió executiva del 25 d’abril de 1978 

La Harry Walker del barri de la Prosperitat

En aquesta comissió vaig portar l’adquisició de 
la resta dels terrenys de l’empresa Autoaccesorios 
Harry Walker SA del passeig de Valldaura per 52,3 
milions de pessetes. Era la manera de poder empla-
çar el centre d’assistència primària i l’institut que 
demanava el veïnat de la Prosperitat, comandat per 
l’esgotador Andrés Naya. Suposo que em va ajudar 
tant la fallida de l’empresa com la mala situació del 
Banc de Madrid, de la qual aquella venda depenia. 
Vaig encarregar el projecte als dos arquitectes que 
assessoraven l’associació de veïns, Ferran Navarro 
Acebes i Ferran Sagarra Trias, per evitar els pro-
blemes que havia tingut amb el projecte d’habitat-
ges de Lluís Nadal a l’avinguda de Rio de Janeiro. 
L’aprovació provisional de l’ordenació la vaig poder 
portar el 18 d’agost de 1978.

Un acord següent fou cedir les dues finques 
de Autoaccesorios Harry Walker al Ministerio de 
Educación y Ciencia, amb dret de superfície sobre 
una porció de finca de propietat municipal de 
2.713,50 m2 d’extensió, situada al carrer de Bado-
sa, en la mançana delimitada per l’avinguda de 
Rio de Janeiro i els carrers de Baltasar Gracián, 
Badosa, Sant Francesc Xavier i passeig de Valldau-
ra, dedicada a equipaments comunitaris, amb 
l’obligació d’edificar-la amb les finalitats de centre 
d’Ensenyança General Bàsica i de segona ense-
nyança dintre del termini d’un any. La duració de 
la cessió es va fixar en cinquanta anys. També es va 
sol·licitar del Ministerio del Interior la correspo-
nent autorització per, una cop obtinguda, forma-
litzar la constitució del dret de superfície en escrip-
tura pública amb subjecció a les condicions 
establertes en el plec adjunt, i inscriure el dret en el 
registre de la propietat. Vam inaugurar aquí un 

nou sistema de relació amb el Ministeri: només 
cedir temporalment.

La bondat del dret de superfície de què 
havia gaudit el Tribunal Tutelar de Menors, de-
pendent del Ministeri de Justícia, de tota una illa 
de l’Eixample, em va permetre que, en abando-
nar-se aquest servei a les finques de Wad-Ras, les 
recuperés per a la ciutat trencant les dificultats 
que normalment solien posar i em va ense-
nyar que hauria d’introduir clàusules semblants 
en totes les cessions de finques de l’Ajuntament 
als minis teris. 

A la sessió següent de la comissió muni-
cipal executiva, la de data 28 de maig de 1978, 
portàvem a l’aprovació inicial el pla Especial per 
la concreció del tipus d’equipament i per l’orde-
nació volumètrica de la mançana delimitada per 
l’avinguda de Rio de Janeiro, carrers de Baltasar 
Gracián, Badosa, Sant Francesc Xavier i passeig de 
Valldaura, a l’empara del que disposaven els arti-
cles 214 i 218 de les normes urbanístiques del Pla 
general metropolità; per sotmetre’l a informació 
pública i, en el supòsit que no es formulessin re-
clamacions, tenir-lo per aprovat provisionalment.

Ordenació dels equipaments de l’illa de la Harry Walker. Arquitectes: Ferran Navarro i Ferran Sagarra
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La plaça «de les rates» de la Sagrera i la 
cessió de la Pegaso

En aquella mateixa sessió vaig poder portar l’ad-
quisició de la que els veïns de la Sagrera anome-
naven la plaça «de les rates», per la proliferació 
que n’hi havia a causa del ferroveller que hi estava 
instal·lat. Avui els jardins reben el nom de plaça 
de l’Assemblea de Catalunya. El preu de reserva, 
de la resolució definitiva dels recursos interposats, 
fou de 20,7 milions de pessetes per tots els con-
ceptes, lliure d’ocupants, per una finca de 5.931 
m2 d’extensió, situada entre els carrers de Dalmau 
de Mur (avui, Vallès i Ribot), Antilles, Filipines i 
Coll, afectada de parc urbà. L’acord comportava 
pagar el preu a la propietat sempre que justifiqués 
—mitjançant certificat registral— el domini i la 
llibertat de càrregues de la finca. 

Dins de les dificultats per millorar el barri 
de la Sagrera aquesta era una primera peça. Tot 
seguit vindria la batalla amb l’empresa Compañía 
Española de Viviendas de Alquiler SA per avançar 
la cessió de la Pegaso, els terrenys de la vella Enasa, 
que ens els havíem trobat requalificats, i que ens 
hauria de permetre construir la gran escola de tres 
línies de la Pegaso i el parc encarregat als arquitec-
tes Roig i Batlle. L’Ajuntament feia els pagaments 
en diferit i vaig avançar els que faltaven per poder 
ocupar la part escolar i la del parc.

La demanda dels pares de la futura escola 
Pegaso fou de les més fortes que vam patir. El cen-
tre, amb les tres línies, no sé si fou el més encertat, 
ja que presentava una complexitat arquitectònica 
molt alta atesa la forma del solar. La plaça «de les rates» i els terrenys de l’escola la Pegaso, al parc del mateix nom. El parc es va encarregar l’any 1980
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Els nous equipaments per al barri de la 
Teixonera. L’espectacular projecte d’Emili 
Donato

En la mateixa sessió vaig demanar fixar, en virtut 
de avinença, en 18,5 milions de pessetes, el just 
preu per tots els conceptes, inclosa la desocupació, 
per la finca de 6.110 m2 d’extensió afectada d’equi-
paments comunitaris de nova creació (7b), situada 
entre els carrers de Pantà de Tremp, Fama, Xinxó i 
Lisboa. El projecte de l’escola, en un terreny difícil 
per la condició abrupta del solar, es va encarregar 
a l’arquitecte Emili Donato i més tard es va com-
pletar amb una residència per a la tercera edat del 
mateix autor. El projecte va ajudar a ordenar el 
perfil desordenat de les zones del Carmel que eren 
visibles des de la Vall d’Hebron i a dotar els veïnats 
de la Teixonera i la Clota de millors serveis i d’un 
cert perfil urbà i millor caràcter del que sorgeix 
de les cases que s’esgraonen relleu avall, amb una 
pèssima orientació.

Projecte d’Emili Donato al barri de la Teixonera
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La comissió municipal executiva del 28 de febrer de 1978

Projectes de la concertació ministerial per 
recuperar una gran part dels dèficits 

En aquesta cessió de febrer l’alcalde va voler fer un 
tour de force per remoure els ministeris. Teníem 
prou sòl adquirit i era el moment de fer-lo jugar 
en profunditat al servei de la recuperació dels grans 
dèficits que la ciutat presentava. Em va fer preparar 
la cessió als ministeris del dret de superfície d’un 
conjunt de solars municipals per a equipaments 
amb l’objectiu d’aconseguir una resposta del go-
vern. Ell personalment, després de deixar-me pre-
sentar els llocs i el nombre d’equipaments de cada 
tipus, va informar detalladament de l’operació 
d’oferta i de cessió de terrenys a diversos ministe-
ris per a la construcció d’escoles, centres sanitaris 
i assistencials, i d’un nou paquet per a habitatges. 

La moció estava relacionada amb la imme-
diata construcció de vuit grups d’EGB, nou de 
BUP i dos de Formació Professional, que perme-
trien escolaritzar 20.000 alumnes. En sanitat vam 
oferir la base física per al desenvolupament del 
programa sanitari municipal amb la construcció 
de dos hospitals de zona. El delegat Serrat va afe-
gir que aquests dos hospitals haurien de situar-se 
en els sectors est i oest de la ciutat i permetrien 
avançar el pla de la reforma sanitària; el mateix 
pla preveia la cessió per a centres bàsics de salut, 
en substitució dels antics ambulatoris, per situ-
ar als voltants de les zones d’equipaments socials 
dels diferents barris. L’alcalde resumí la moció 
en les interrelacions que s’establien entre els di-
ferents equipaments en execució i en projecte va 
destacar, pel que fa als habitatges, el conveni que 
havia signat el dia 14 de febrer consistent en un 
protocol addicional del conveni marc signat l’any 
anterior amb el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo; els equipaments escolars esmentats; 
el pla d’escoles bressol; i, finalment, l’oferta al 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, que 
segons el subsecretari del Ministerio, tindria res-
posta en el termini de 10 dies, de cinc solars per 
als esmentats centres de salut bàsica. 

Finalment declarà que totes aquestes dispo-
sicions eren factibles gràcies a l’eficaç política d’ad-
quisició de sòl que havíem portat a terme al llarg 
de 1977 i que feia que l’Ajuntament de Barcelona 
no es trobés ara amb els problemes que presenta-
ven molts altres municipis, que no podien oferir 
els solars per a inversions socials, que estaven pro-
gramats en els Pactes de la Moncloa, per valor de 
10.000 milions de pessetes.

El text que s’aprovà fou el següent: 

Del Delegado de Servicios de Urbanismo: 
Disponer los once solares representados en el plano 
adjunto, junto a otro cuyo emplazamiento se elegirá 
posteriormente, para el cumplimiento del Convenio 
con el Ministerio de Educación y Ciencia de cons-
trucción de doce Centros de Educación General 
Básica, durante el ejercicio de 1978.
Ofrecer en derecho de superficie, los siete solares 
representados en el plano adjunto, junto a otros dos 
cuyo emplazamiento se elegirá posteriormente, para 
el cumplimiento del Convenio con el Ministerio de 
Educación y Ciencia de construcción de 9 Centros 
de Bachillerato Unificado Polivalente durante el 
ejercicio de 1978. 
Ofrecer en derecho de superficie, el solar representa-
do en el plano adjunto, junto a otro cuyo emplaza-
miento se elegirá posteriormente, para el cumplimi-
ento del Convenio con el Ministerio de Educación y 
Ciencia de construcción de 2 Centros de Formación 
Profesional, durante el ejercicio de 1978. 

Modificar el acuerdo de cesión al Ministerio de Tra-
bajo con derecho de reversión a este Municipio caso 
de cesar la prestación del servicio, de doce solares 
para guarderías infantiles, según emplazamiento re-
presentado en el plano adjunto, por la cesión de estos 
sobres, junto a otros dos nuevos emplazamientos que 
se representan en el citado plano, al Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social para el mismo fin. 
Ofrecer al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
la cesión de cinco solares para Centros Integrados de 
Salud y Hospitales de Sector, en los emplazamientos, 
representados en el plano adjunto.

Llancem la casa per la teulada per resoldre el 
tema de l’escola pública

En la mateixa sessió es van aprovar projectes 
d’obres de construcció dels vuit grups escolars 
d’EGB.

Un grup escolar de 16 unitats al polígon 
Canyelles (avui escola Tomàs Moro) per un im-
port de 62,5 milions pessetes; dels quals 50 mili-
ons de pessetes a càrrec de la subvenció concedida 
pel Ministerio de Educación y Ciencia, i la resta, a 
càrrec del pressupost extraordinari d’infraestruc-
tures i equipaments socials. Es contractarien di-
rectament els treballs i es facultava l’alcaldia per a 
l’adjudicació, mitjançant la concurrència d’ofertes 
entre empreses de reconeguda solvència.

També es va aprovar el projecte de les obres 
de construcció del grup escolar del passeig de 
Valldaura, carrer de Sant Francesc Xavier i Harry 
Walker (avui escola Santiago Rusiñol), per un im-
port de 49,8 milions de pessetes; dels quals 39,8 
milions de pessetes a càrrec a la subvenció concedi-
da peI Ministerio de Educación y Ciencia, i la resta 
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amb càrrec a la partida 14 del pressupost extraordi-
nari d’infraestructures i equipaments socials. 

Així mateix, es va aprovar el projecte de 
construcció d’un grup escolar de 16 unitats als 
carrers Enna, Pamplona i avinguda del Bogatell 
(avui escola Bogatell), d’import 54,9 milions de 
pessetes, 43,9 amb càrrec a la subvenció concedida 
pel Ministerio de Educación y Ciencia, i la resta 
amb càrrec a la mateixa partida 14 de l’esmentat 
pressupost extraordinari. 

Un altre projecte aprovat va ser un grup 
escolar de 16 unitats al carrer de Perú (cantona-
da carrer de Fluvià, avui escola Catalònia, amb 
projecte de Raimon Torres, fill del gran arquitec-
te Torres Clavé), d’un import de 44,1 milions de 
pessetes; 35,3 milions de pessetes amb càrrec a la 
subvenció concedida pel Ministerio de Educación 
y Ciencia, i la resta amb càrrec a la mateixa partida 
del pressupost extraordinari. 

Al Clot es va aprovar el projecte de les obres 
de construcció d’un grup escolar de 16 unitats al 
carrer d’Hernán Cortés (avui l’escola Farigola), 
d’import 55,2 milions de pessetes de despesa, 39,7 
milions amb càrrec a la subvenció concedida pel 
Ministerio de Educación y Ciencia, i la resta amb 
càrrec a l’esmentada partida 14. El projecte es deu 
a Joan Tarrús, Santiago Vives i Jordi Bosch, d’in-
terès arquitectònic per l’organització interior al 
llarg d’un carrer cobert.

Les altres tres escoles aprovades van ser el 
projecte de construcció del grup escolar La Ver-
neda-carrers Menorca-Treball, d’un import 48,6 
milions de pessetes (38,9 amb càrrec a la sub-
venció concedida pel Ministerio de Educación y 
Ciencia, i la resta amb càrrec a la partida 14 del 
pressupost pxtraordinari); el grup escolar Pas-
seig de Valldaura-Salses-Eduard Toda (avui es-
cola Mare Nostrum), d’import 46,7 milions de 

Escola CatalòniaPlanta de l’escola Santiago Rusiñol. Arquitecte: Raimon Torres

pessetes (37,3 milions amb càrrec a la subvenció 
del Ministerio i la resta amb càrrec a la partida 
14 del pressupost extraordinari). I finalment, un 
grup escolar a les Corts (carrer d’Eugeni d’Ors) 
d’un import 52,2 milions de pessetes (41,8 amb 
càrrec a la subvenció concedida pel Ministerio i 
la resta amb càrrec a la partida 14 del pressupost 
extraordinari). 
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Projecte de l’escola Farigola. Arquitectes: Tarrús,  
Bosch i Vives

Aquesta darrera escola es va situar sobre les 
finques de la Fiat que vaig adquirir quan l’empresa 
italiana va abandonar la Seat, on es trobaven els 
tallers centrals de l’empresa, a l’avinguda de Car-
les III. L’escola avui no existeix perquè en el seu 
lloc es va permetre la construcció d’uns cinemes 
Lauren. Inexplicable, però cert. Avui també des-
apareguts, com la majoria de les sales d’Antoni 
Llorens arreu de Catalunya. Caldria que algú 
expliqués la malversació dels recursos públics que 
costà el projecte de la nova escola, malgrat la uti-
lització, en part, de les estructures dels tallers. Un 
premi FAD malversat pel primer Ajuntament de-
mocràtic, en favor d’uns suposats efectes benèfics 
pel barri dels negocis del senyor Llorens.
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La comissió municipal executiva del 30 de març de 1978

La compra del Castell de l’Oreneta  
i del parc de les Aigües

A la comissió del 30 de març vam poder portar 
dos temes importants per la política de parcs de la 
ciutat. Vam cloure la compra de la finca del Cas-
tell de l’Oreneta, la que tenia originàriament la 
casa. L’acord fou fixar, en virtut d’avinença, en 
76,5 milions de pessetes el just preu per tots els 
conceptes, inclosa la desocupació, de la finca de-
nominada Buenavista en el carrer de Montevideo, 
de 75.730 m2, afectada en la seva major part de 
parc i jardí urbà (clau 6c en el Pla general metro-
polità); i pagar aquest import a la propietat, si 
justificava mitjançant certificat registral el domini 
i la llibertat de càrregues de la finca, o en altre cas, 
consignar-lo; i, fet això, ocupar l’esmentat immo-
ble. La propietat es va desprendre de la totalitat i, 
per tant, en aquell preu s’incloïa la part afectada 
per la ronda de Dalt i la zona urbana del carrer de 
Montevideo, avui sistematitzada per a parc, un 
cop fet el pas soterrani de la ronda de Dalt.

A la mateixa comissió vaig portar la permu-
ta amb la Societat General d’Aigües de Barcelona 
SA de la finca de propietat municipal situada a 
l’avinguda del Capità López Varela, que limita-
va amb aquesta avinguda, els carrers del Cérvol 
i Vallgorguina, i altres terrenys municipals adja-
cents a l’estació depuradora d’aigües del Bogatell, 
de 12.570 m2 d’extensió, qualificades de zona de 
serveis públics, per una altra finca propietat de 
l’esmentada Societat, confrontant amb els carrers 
de Camèlies, Abd el-Kader i plaça Alfons el Savi, 
de 21.838 m2 d’extensió; qualificada de parcs i 
jardins de caràcter local, valorades respectiva-
ment en 41,2 milions de pessetes i 43,6 milions 
de pessetes, que s’estimaven equivalents als efectes 

de l’esmentada permuta per haver renunciat la So-
cietat d’Aigües al màxim valor al seu favor. Es va 
assenyalar que es donaria compte d’aquesta per-
muta al Ministerio del Interior.

Les negociacions les vaig tenir amb Josep 
Bernis, el director tècnic de la companyia. No sé si 
per darrere l’alcalde va fer alguna gestió amb Josep 
Antoni Linati i Bosch, directiu de la companyia (i 
també curiós cavaller i secretari general de l’orde 
de Malta) o anà més amunt, directament al presi-
dent de la Societat, en aquella època Mariano Cal-
viño de Sabucedo y Gras. Mai em va dir res al 
respecte. Però ja es veia que no era un tema tècnic. 
La companyia feia servir aquella finca per guardar 
tubs que podien necessitar en cas de reparacions 
urgents en la xarxa de la ciutat. Era vergonyant 
veure enmig dels parterres dels jardins de la finca, 
els tubs escampats de qualsevol manera. L’histori-
cista casalot moresc de fines columnes presentava 
ruïna. La majoria d’aquestes columnes estaven es-
berlades per la inadequada esveltesa que presenta-
ven, fora de qualsevol regla mecànica, per la qual 
cosa el dia de la inauguració no es va permetre 
l’accés a aquesta zona. La finca que els oferíem en 
contrapartida era la part afectada per l’ampliació 
de la depuradora del Bogatell i la gent que vivia al 
seu cantó la vam situar al barri de Canyelles, ja 
que les condicions ambientals eren greus. Algunes 
famílies d’avançada edat van prendre les indem-
nitzacions i se n’anaren a viure amb els fills. La 
permuta va durar poc perquè quan Oriol Bohigas 
va projectar la Vil·la Olímpica es va carregar l’esta-
ció depuradora i aquest magatzem de la Societat 
d’Aigües de Barcelona. 

Vam obrir al públic el parc del Castell de 
l’Oreneta i, al Guinardó, el parc de les Aigües l’1 de 
maig de 1978, com mostren les plaques inaugurals 

que encara avui dia es conserven a les dues portes. 
Aquell dia vaig voler que m’acompanyés el meu fill 
Job, que no havia d’anar a l’escola. Ell encara re-
corda l’emoció que, als seus sis anys, va causar-li el 
cotxe oficial de l’alcalde Socias Humbert escortat 
per la secció motoritzada de la Guàrdia Urbana. 
Era previst fer-ho el dia de la festa del Treball al 
migdia i vam haver-ne d’avançar l’obertura per evi-
tar entrar en conflicte amb la manifestació que ens 
havien convocat a migdia a les portes del parc de 
les Aigües. A les nou del matí obrírem les portes 
del parc de les Aigües al públic i, a les deu, les del 
Castell de l’Oreneta. En aquest darrer, l’arbrat era 
imponent però fet una selva pels anys d’abandó i 
per això, vam encarregar al viverista Pepito Batlle, 
de Premià, que amb pagesos del Maresme ens el 
netegessin per poder recuperar els vells camins de 
la finca i treure volum al sotabosc però conservant 
les arbustives d’interès: cireretes d’arboç, festucs, 
galzerans, etcètera. 

El parc de les Aigües, completat posteriorment amb  
les finques per a jardins del carrer de Thous
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Les expropiacions al costat de la planta  
del Bogatell per permetre la permuta amb  
el parc de les Aigües

Per poder fer la permuta que permetria l’adquisi-
ció del parc de les Aigües havia de fer una única 
peça dels terrenys expropiats al costat de la depu-
radora del Bogatell, ja que no podia justificar com 
a espai per a zona de serveis tècnics (clau 4a) els 
antics carrers del Cérvol, Vallgorguina i del pas-
satge Pirineu. Per fer un únic solar calia alterar 
prèviament l’antiga ordenació i amb aquesta fi-
nalitat vaig tramitar en aquella mateixa comissió 
municipal l’expedient, aprovat inicialment, del pla 
especial de reforma interior del sector delimitat 
per l’avinguda d’Icària i els carrers Cérvol, Vall-
gorguina, passatge del Pirineu (Polígon Docks) i 
modificació de les alineacions de la ronda d’Icària 
en el tram comprès entre el carrer de Wellington i 
l’avinguda del Bogatell, sotmetent-lo a informació 
pública pel termini d’un mes i pel supòsit que no 
es formulessin reclamacions, tenir-lo per aprovat 
provisionalment.

L’escola Catalònia a Provençals del Poblenou

En aquesta sessió vaig portar a aprovació el projec-
te de reparcel·lació del polígon delimitat per l’avin-
guda de José Antonio i els carrers de Selva de Mar, 
Perú i Fluvià, núm. 15 del Sector Llevant Sud, on 
s’emplaçaria l’escola Catalònia i, per la seva gran 
extensió, la zona esportiva annexa. El projecte fou 
de l’esmentat Raimon Torres.

El centre d’equipaments dels Quinze.  
Plaça del Virrei Amat

En la mateixa comissió vaig portar l’adquisició, 
per avinença i per 48 milions de pessetes el just 
preu per tots els conceptes, inclosa la desocupa-
ció, de la finca de 6.122 m2 d’extensió, afectada de 
transformació d’ús d’equipaments (17-7), situada a 
l’avinguda de Borbó i als carrers de Serrano, Baró 
d’Esponellà i Joan Alcover, propietat de Santaló 
Hermanos SA. Aquesta actuació iniciava la con-
formació d’un seguit d’illes de creació de centres 
de barri, que havien d’incorporar dos o tres equi-
paments amb una alta qualitat arquitectònica. La 
plaça del Virrei Amat, anomenada popularment 
els Quinze, era un lloc apropiat per estructurar el 
veïnat a partir d’aquest punt. Un lloc subratllat per 
l’ampliació dels jardins que conformaven la plaça. 
El projecte es va encarregar a l’arquitecte Manuel 
Brullet i s’hi troben l’Institut Barcelona Congrés, 
el pavelló esportiu Virrei Amat i la Secció Esporti-
va Santa Eulàlia.

Escola Catalònia

Fotografia i maqueta de la plaça del Virrei Amat, 1979

Aquesta actuació la volíem reforçar amb 
una altra a les cotxeres de l’avinguda de Borbó i 
les expropiacions que estàvem portant a terme als 
carrers de Ramon Albó i d’Arnau d’Oms —per 
eixamplar-los i evitar l’estretament que feien en 
creuar Fabra i Puig— per permetre una sortida de 
la ronda del Guinardó a la Meridiana per l’avingu-
da de Rio de Janeiro. Es va fer molt més tard, en 
l’època de l’alcalde Clos.
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La compra de Can Butsems a la Font  
de la Guatlla

També, i per 59 milions de pessetes, el just preu 
per tots els conceptes, inclosa la desocupació, es va 
aprovar l’adquisició d’una finca de 11.430 m2 d’ex-
tensió, afectada de transformació d’ús, (clau 17-7 
en el Pla general metropolità), dels quals 8.230 m2 
eren dedicats a equipaments i 3.200 m2 a vial i 
zona verda, situada al carrer de Rabí Rubén s/n, 
propietat de Butsems Sociedad Anónima. L’actu-
ació tenia interès per resoldre l’entrega del veïnat 
de la Font de la Guatlla amb el parc de Montjuïc, 
dificultada sobretot pel bloqueig que suposava la 
fàbrica de Can Casaramona, ocupada per la secció 
a cavall de la policia armada, avui arranjada com a 
Caixaforum, en substitució del magnífic projecte 
no construït de l’arquitecte Ieoh Ming Pei per a 
l’exposició de l’obra d’art de la Caixa i que s’em-
plaçava a Can Marcet, a Sant Cugat del Vallès. 
D’altra banda, els veïns demanaven un institut i 
el lloc ens semblava adequat. I així vam encarre-
gar un projecte als arquitectes Bartumeus, Casas 
i Garriga, que no es va portar a terme. L’actual 
Institut XXV Olimpíada no té res a veure amb 
el projecte aleshores encarregat. Tampoc les traces 
viàries finalment obertes. 

Butsems es va desdir de quedar-se amb la 
part no afectada per a equipaments i va oferir-nos 
la part de la finca edificable per a habitatges i que 
inicialment no l’havíem adquirit per no incremen-
tar el preu, però més tard la mateixa societat no la 
va voler utilitzar i ens la va oferir al mateix preu 
que havíem pagat per la finca afectada d’equipa-
ments. L’Ajuntament, doncs, la va adquirir. Avui 
s’hi aixeca un conjunt d’habitatges socials cons-
truït pel Patronat Municipal de l’Habitatge. S’hi 

ha construït també el Centre Cívic de la Font de la 
Guatlla i l’escola La Muntanyeta. 

A l’inici de 1979 Butsems havia fet números 
i havia arribat a la conclusió que no li interessava 
quedar-se la part que, d’acord amb el pla, podia 
edificar per a habitatges. S’adonà que havia d’urba-
nitzar el carrer amb el qual confrontaven els nous 
solars i l’oferí a l’Ajuntament. Ens vam fer els des-
menjats, ja que la nostra voluntat era resoldre el 
tema de l’institut, que, a més, ens el reclamava la 
Maria Jesús Cebrián, la delegada del Ministerio de 
Educación y Ciencia a Barcelona, i els habitatges 
no ens entraven en el programa de l’any per manca 
d’atenció del nou director del Instituto Nacional 
de la Vivienda, Rafael Rebollo García de la Barga. 

Però aprofitant aquell oferiment, vaig sot-
metre a la comissió executiva del 30 de gener de 
1979 l’acord d’adquirir per 4,8 milions de pessetes 
de just preu i per tots els conceptes per l’expropia-
ció la porció de terreny de 1.052,50 m2 d’extensió, 
procedent de la finca s/n del carrer Rabí Rubén, 
afectada en part pel Pla general metropolità per a 
vials de nova obertura i propietat de Butsems SA. 

El 13 de març de 1979 vaig poder portar a 
Comissió l’aprovació de l’ordenació pel nou insti-
tut: l’aprovació del pla especial de reforma interior 
del sector delimitat pels carrers de Sant Fructuós, 
Mèxic, avinguda del Marquès de Comillas, Dàlia, 
Crisantem, la Guatlla i Indíbil per sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un mes i, en el 
supòsit que no es formulessin al·legacions, tenir-lo 
per aprovat provisionalment.

Cal assenyalar que no es va seguir després 
aquesta ordenació sinó que molt més tard es feu 
sota altres criteris i projecte arquitectònic però 
amb els mateixos objectius públics.

La solució de les barraques de Raimon 
Casellas

Un altre dels expedients fou l’adquisició per set 
milions de pessetes de just preu per tots els con-
ceptes, inclosa la desocupació, de la finca de 1.942 
m2 situada al carrer de Raimon Casellas núm. 
6-12, dedicada a la construcció d’habitatges so-
cials amb càrrec al pressupost extraordinari d’in-
fraestructures i equipaments socials. La compra 
tenia gran interès per eradicar les barraques del 
Carmel, als carrers de Raimon Caselles i Albert 
Llanas. L’operació s’encarregarà als arquitectes 
que assessoraven l’associació de veïns (Fonollà, 

Secció del centre educatiu de Can Butsems.  
Arquitectes: Bartumeus, Casas i Garriga



251L’acció de govern. L’urbanisme de la Transició a Barcelona

Araujo, Maristany i Vila), comandats per la di-
rigent de l’associació de veïns dels barraquistes, 
María Custodio, en aquells temps fumadora em-
pedreïda de Marlboro. En les llargues reunions 
amb l’associació de veïns deixava la sala enfosqui-
da pel fum. En algunes, amb presència de l’alcal-
de, l’intercanvi de cigarretes era habitual. No sé si 
ho hauríem de considerar una manera subliminal 
de xantatge, ja que les reunions esdevenien inso-
fribles. Si com a fumador passiu algun dia pateixo 
algun trastorn derivat del tabac, ja sé a qui dema-
nar responsabilitats... 

El 25 de maig de 1978 vaig poder fer caure 
una altra finca que ens feia falta per a l’actuació. 
Per tres milions de pessetes ens adjudicàrem la 
finca núm. 12 del carrer d’Albert Llanas, de 474 m2 
d’extensió, propietat de Piensos Hens SA. 

El 5 de desembre del mateix any vaig portar 
a la comissió executiva, per al reallotjament de les 
barraques del Pare Alegre i de Raimon Caselles, el 
document de planejament que determinava l’orde-
nació d’acord amb el projecte arquitectònic redactat 
pels arquitectes Fonollà, Araujo, Maristany i Vila. 
Vam procedir a l’aprovació inicial del pla especial de 
reforma interior del sector delimitat pels carrers de 
Joan Cortada, Josep Millán González, carretera del 
Carmel, carrer sense nom, Albert Llanas, Raimon 
Casellas i Teodoro Baró, i la modificació d’aline-
acions i rasants dels carrers Joan Cortada i Josep 
Millán González, per a l’eradicació del barraquisme 
i la promoció de l’habitatge social en el sector; per 
sotmetre-ho a informació pública pel termini d’un 
mes i, pel supòsit que no es formulessin reclamaci-
ons, tenir-lo per aprovat provisionalment.

A la sessió del 22 de febrer de 1979 vaig 
poder portar les indemnitzacions perquè els veïns 
s’establissin en uns barracons provisionals per així 

Ocupació del solar per les barraques i remodelació 
construïda. Arquitectes: Fonollà, Araujo, Maristany i Vila

construir els nous habitatges on abans hi havia les 
barraques. Es va abonar la quantitat de dos milions 
de pessetes als ocupants de les construccions exis-
tents al carrer de Raimon Casellas, segons la llista 
que es relacionava en un document adjunt, en con-
cepte d’indemnització per les despeses de trasllat i 
desocupació de les construccions provisionals.

A la mateixa sessió del 22 de febrer vam 
portar un pressupost de 9.107.735 pessetes per les 
indemnitzacions de despeses de trasllat temporal 
i execució de les construccions provisionals i les 
instal·lacions complementàries de portada d’ai-
gües i escomeses d’electricitat, i una quantitat de 
409.150 pessetes per al pagament de la instal·lació 
de comptadors individualitzats per a cada cons-
trucció, amb destinació als aleshores ocupants 
dels terrenys, per als quals el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo havia de portar a terme la 
construcció dels habitatges de protecció oficial 
en els carrers Albert Llanas i Raimon Casellas, 
al Carmel, de propietat municipal. Es va encar-
regar la realització de les esmentades prestacions a 
Construcciones Antonio Aragón, sota la direcció i 
inspecció dels serveis tècnics municipals. 

En aquella comissió vaig informar detalla-
dament sobre el contingut d’aquesta moció pel 
trasllat dels barraquistes i les negociacions porta-
des a terme amb els afectats amb la finalitat de 
trobar una solució satisfactòria que permetés resol-
dre la construcció dels nous habitatges al damunt 
d’on eren les barraques i vaig proposar modificar 
la proposta suprimint l’incís que tractava de l’em-
plaçament de les construccions provisionals, a fi de 
poder-les situar segons les necessitats de l’obra (ho 
vaig eliminar perquè començava a haver-hi veus al 
barri que s’oposaven a la construcció dels allotja-
ments provisionals).
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No assenyalar el lloc exacte tenia per ob-
jectiu, en concret, evitar un prematur rebuig dels 
veïns de la Cooperativa Gracienca emplaçats sobre 
l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat. El 
més curiós és que la principal oposició provingué 
del nou regidor del districte dotzè, César López 
Vera, que, a més, no es creia que faríem els habitat-
ges i li feia por que els habitatges precaris esdevin-
guessin eterns. Després, quan el vaig tractar com a 
alcalde de Martorell, vaig comprovar la poca pre-
paració que presentava per exercir d’alcalde, cosa 
que dividí el partit dins la vila i li va costar l’alcal-
dia al Partit dels Socialistes de Catalunya, i això 
que el reforçaren allà amb un comissari polític. 

La plaça de Sóller al barri de Porta

A la mateixa sessió vam aconseguir fer caure 
a favor de l’Ajuntament la meitat de la plaça de 
Sóller, cosa que havia de facilitar la negociació de 
l’altra part. Per 10,4 milions de pessetes fixàrem el 
just preu de compra, per tots els conceptes, inclosa 
la desocupació, de la meitat indivisa de la finca de 
4.896,50 m2 d’extensió, afectada de zona verda i 
situada a la plaça de Sóller amb façana al carrer 
de Deià. Una peça clau per a l’estructuració del 
barri de Porta, especialment si tenim en compte 
que sense l’afectació del Pla General ara estaria 
edificada amb diversos blocs d’habitatges.

L’escola Palma de Mallorca 

Finalment, adquirits tots els terrenys necessaris i 
redactat el projecte, el 30 de març de 1979 vaig 
poder portar a la comissió executiva la construcció 
de l’escola Palma de Mallorca, al costat de la plaça 

de Sóller. Es va donar el cas que, havent-se pre-
sentat Josep Maria Pujadas (delegat d’Obres Públi-
ques) per a regidor a les llistes d’Aliança Popular, 
l’alcalde em va designar que portés des de gener 
les dues delegacions, la d’Urbanisme i la d’Obres 
Públiques, i això explica que fos qui elevés aquest 
expedient a la comissió executiva. 

Es tractava d’un centre d’EGB de 16 unitats, 
d’un import de 54,4 milions de pessetes, 32,8 mili-
ons de pessetes en càrrec a la subvenció del Minis-
terio de Educación y Ciencia, i la resta amb càrrec 
al pressupost ordinari de 1977 (pròrroga de 1976). 
En la mateixa comissió es va adjudicar l’execució 
dels treballs a Visa, Empresa Constructora SA en el 
termini màxim de cent tres dies naturals.

El problema de Sucesores de Francisco Vila  
a la Verneda baixa

Un altre tema important d’aquella comissió fou l’en-
degament de la crisi de la mançana de Sucesores de 
Francisco Vila. Els veïns de la Verneda, comandats 
per Marc Genestar, un menorquí mestre d’ensenya-
ment secundari, «havien afectat» amb el seu «pla 
popular» les finques dels propietaris de Gerplex i de 
Sucesores de Francisco Vila. La primera per ampliar 
l’escola Montserrat, l’altra perquè era tota una illa 
de l’Eixample edificada amb la vella fàbrica. D’altra 
banda, els propietaris havien presentat sol·licitud de 
llicències. L’illa no estava afectada pel Pla General, 
fet que feia la solució del conflicte molt difícil.

La solució que vam negociar amb la propie-
tat fou que, tractant-se d’una mançana mancada 
d’edificació residencial, s’havia d’aplicar l’aprofita-
ment que per l’annex 12 de l’ordenança municipal 
li corresponia i, per tant, no tota l’illa era edificable 
en mançana tancada. Els veïns volien tota l’illa 
lliure, malgrat que no estava afectada pel Pla gene-
ral metropolità i en van aconseguir la cessió gratu-
ïta de la meitat. En conseqüència, el que vaig pro-
posar a la comissió fou aprovar inicialment l’estudi 
de detall d’ordenació volumètrica de la mançana 
compresa entre els carrers de Huelva, Cantàbria, 
Guipúscoa i Puigcerdà; determinar que en la su-
perfície de sostre edificable no es computaria l’espai 
que per a l’edificació es dediqués a patis d’il·lumi-
nació i ventilació en les llicències en execució de 
l’ordenació que s’aprovés; i sotmetre l’expressat es-
tudi de detall a informació pública pel termini 
d’un mes. La solució, evidentment, no va agradar a 
ningú i menys a la propietat, però la ciutat recupe-
rava un important espai, més de la meitat d’una illa 
de l’Eixample, a més de l’obertura del carrer.Avantprojecte per a la plaça Sóller
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Els jardins que sortiren en digueren del 
Ram de l’Aigua. Però l’Ajuntament en posteri-
tat traí el conveni amb la propietat perquè en el 
període democràtic s’edificà, sobre la part de parc 
i en ocupació molt superior de la permesa per les 
construccions sobre zona de parc, la residència as-
sistida per a la gent gran de la Verneda. La meva 
intenció era concentrar els esforços, com me’n vaig 
sortir més endavant, en la creació de la plaça de la 
Verneda, confrontant amb el carrer de Puigcerdà 
i el final del carrer de Menorca. L’aprovació pro-
visional de l’illa de Sucesores de Francisco Vila la 
vaig poder portar el 18 d’agost de 1978, però fins 
al 30 de gener de 1979 no vaig poder arribar amb 
un acord definitiu amb els propietaris. 

Com hem dit, pel fet de no estar edificada 
per a habitatge era d’aplicació l’annex 12 de les 
ordenances i això em va permetre posar la míni-
ma edificabilitat que en virtut d’aquella ordenan-
ça els corresponia acumulada en una part, però 
havia d’indemnitzar la part que l’ordenança no 
obligava a cedir com a espai lliure. La negocia-
ció amb els dos germans propietaris no fou fàcil, 
però entre l’oferta de la delegació i la radicalitat 
dels veïns de la totalitat de la illa, s’avingueren 
a la proposta municipal, que d’altra banda tenia 
base jurídica per defensar-la davant dels tribunals. 
L’acord explica l’inferior cost respecte d’altres ad-
quisicions, ja que no s’indemnitzà sostre sinó sòl 
lliure i per a dotacions. L’acord que vaig portar a 
aprovació fou adquirir per 18 milions de pessetes 
el just preu per tots els conceptes de la finca pro-
pietat de Sucesores de Francisco Vila, SA, situada 
a la mançana limitada pels carrers de Cantàbria, 
Huelva, Puigcerdà i Guipúscoa, de 5.791’80 m2, 
dels quals 4.234 m2 es destinaven a zones verdes, i 
1.567,80 m2 a vials. 

Els habitatges municipals de protecció  
del carrer de Sant Joan de Malta

Una altra qüestió important de cara a clarificar 
el front de la Gran Via era l’ordenació de l’àm-
bit delimitat per l’avinguda de José Antonio i els 
carrers de Bilbao, Perú i Llacuna, sector núm. 4 
del pla parcial anomenat Llevant Sud. El tema 
m’interessava, ja que l’Ajuntament havia portat a 
terme un seguit d’expropiacions al final del carrer 
de Sant Joan de Malta que em donaven dret a 
solars edificables que interessava dedicar a habi-
tatges de protecció pública. 

El projecte l’encarregàrem a l’estudi PER, 
format pels prestigiosos arquitectes Lluís Clotet, 
Oscar Tusquets, Pep Bonet i Cristian Cirici. La 
solució del bloc a redent era molt interessant per 
treure quatre habitatges per planta amb una gran 
qualitat ambiental perquè totes les estances eren 
exteriors. Per tot això, vaig proposar aprovar ini-
cialment l’estudi de detall del polígon delimitat 
així com el projecte de reparcel·lació amb els seus 
annexos, aprovats per l’Assemblea General de Pro-
pietaris el 16 de gener de 1978; determinar l’obli-
gació dels propietaris de costejar íntegrament la 
urbanització, de conformitat amb el planejament 
vigent i amb el sistema d’actuació per compensa-
ció aprovat, així com les despeses de reparcel·lació; 
i sotmetre ambdós projectes a informació pública 
pel termini d’un mes; i pel supòsit de no presen-
tar-se reclamacions, tenir-los por aprovats provisi-
onalment i elevar-los a la Corporació Metropoli-
tana de Barcelona pel la seva aprovació definitiva. 
L’aprovació provisional es va portar a la comissió 
executiva del 30 d’octubre de 1978. 

El 10 de novembre de 1978 l’Ajuntament 
adquiria més pes dins de la junta de compensació 

en prendre l’acord d’adquirir dues finques més en 
aquell sector: la núm. 87 del carrer de Sant Joan 
de Malta, propietat d’un particular, inclosa en el 
polígon núm. 4, sector Llevant Sud, per 2,2 mi-
lions de pessetes. I la finca núm. 83 del mateix 
carrer, inclosa també en el polígon núm. 4 del sec-
tor Llevant Sud, i propietat d’un particular, per 
1,2 milions de pessetes.

El bloc projectat per l’estudi PER, 1980
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Equipaments per a Torre Baró  
i Ciutat Meridiana

El primer punt de l’ordre del dia d’aquesta comissió 
fou la cessió del terreny de la Font dels Eucaliptus, 
de 9.800 m2, al Ministerio de Educación y Ciencia 
perquè hi fes un institut de segona ensenyança, avui 
Pablo Ruiz Picasso. El projecte el vam encarregar 
a Albert Viaplana i enteníem que havia de tenir un 
paper clau en la millora de la relació entre els bar-
ris veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, just 
al costat de l’estació de Renfe, punt d’arribada en 
tren a ambdós barris. El projecte, força interessant, 
va endarrerir-se per les dificultats de desnonar un 
ferroveller amb onze fills que va arribar a amena-
çar amb una navalla el mateix alcalde i que feia 
trucar a un arxipreste, no sé si d’Hita, però sí de la 
província de Guadalajara, que ens demanava que 
no el traguéssim. Finalment i sense haver de fer ús 
del Libro del buen amor, tots els problemes es van 
poder resoldre i l’obra, executar-se.

Al mateix barri de Ciutat Meridiana vam 
portar a terme la construcció de l’escola Ferrer i 
Guàrdia, promoguda per mestres llibertaris que, 
de passada, reivindicaven la memòria de l’històric 
pedagog de l’Escola Moderna que la burgesia de 
l’època, bé per la vida que portava, bé per l’es-
càndol que els creava, li imputà tots el mals de 
la Setmana Tràgica. El lloc on s’aixecà fou el que 

demanaven aquells mestres i l’únic espai que que-
dava lliure de la trista operació immobiliària de la 
Banca Rotschild a Barcelona, amb l’inefable arqui-
tecte català del nord, Salsas, i els capitals de polítics 
catalans del règim de l’època. 

La plaça de Nou Barris a la Prosperitat

En aquesta comissió municipal executiva vaig por-
tar també una important compra per estructurar 
el sector de llevant del barri de la Prosperitat que 
pal·liés en certa manera l’agressió de la ronda de 
Dalt fent que el barri mirés endins. La compra 
es va fixar, en virtut d’avinença, en 55 milions en 
pessetes, el just preu per tots els conceptes. L’ad-
quisició comprenia la finca situada als carrers de 
Vesuvi, Florida i Formentera afectada pel Pla ge-
neral metropolità de parc urbà i equipaments. En 
l’àmbit d’aquella finca avui hi ha la plaça de Nou 
Barris i l’escola Mercè Rodoreda.

Ciutat Meridiana

Escola Ferrer i Guàrdia a Ciutat Meridiana.  
Arquitecte: Jordi Griñó

La comissió municipal executiva del 21 d’abril de 1978

Plaça de la Prosperitat i escola Mercè Rodoreda
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Els habitatges municipals de protecció  
a la Gran Via al Poblenou

També es va acordar la compra, en virtut de avinen-
ça i per 45 milions de pessetes el just preu per tots 
els conceptes, de la finca situada al carrer d’Espron-
ceda, núm. 213-217, de 5.413,75 m2 afectada pel Pla 
general metropolità, part de 7a (equipaments comu-
nitaris existents) i part de zona 18 (conservació de la 
volumetria específica existent), propietat de Comer-
cial Maderera SA. Aquesta actuació, a semblança de 
la del carrer de Sant Joan de Malta, ens permetia 
adquirir un gran pes dins de la futura reparcel·lació 
i poder desenvolupar un programa d’habitatges de 
protecció pública. El projecte el vam encarregar, per 
la bona valoració que havia tingut el seu projecte de 
l’escola del Clot al solar del dipòsit de màquines de 
Renfe, als arquitectes Joan Tarrús, Santiago Vives i 
Jordi Bosch. A més, ampliàvem els terrenys per a 
l’escola Poblenou, que ja existia al carrer de Perú 139 
cantonada amb Espronceda.

El parc de la Creueta del Coll

Dins de la política de recuperació de grans parcs 
per a la ciutat, el dels tres turons del Coll, la Rovira 
i el Carmel es presentava com un tema central. 
Aquests, a més, s’ampliaven amb els oberts al Gui-
nardó (sense acabar) i el parc Güell, també sense 
completar per la part de Vallcarca. Amb la crisi 
d’aquells anys Piedras y Derivados havia tancat la 
pedrera de la Creueta del Coll i l’oportunitat es 
presentava única. Calia actuar abans que el sector 
de la construcció es recuperés i tornessin les ex-
traccions. Es van tramitar dos expedients: un per 
la part de transformació de l’ús a parc i l’altre per la 
part afectada de parc. L’acord que vam prendre fou 
fixar, en virtut d’avinença, en 2,5 milions de pes-
setes, el just preu de compra per tots els conceptes, 
de la finca de 3.170,45 m2 afectada de parc urbà 
(17-6) pel Pla general metropolità propietat de Pi-
edras y Derivados SA.

També a la mateixa sessió es va decidir l’ad-
quisició de la resta de turó necessari per crear el 
parc: per 61,1 milions de pessetes es va acordar 
comprar la finca de 76.350 m2 d’extensió situada 
en el paratge anomenat la Creueta del Coll, a la 
zona verda delimitada pels carrers de Castellterçol, 
Nostra Senyora del Coll, passatge de Manlleu i 
Taradell.

El projecte es va encarregar al despatx BMM 
(Bohigas, Martorell i MacKay), i l’escultura que es 
reflecteix a l’estany és de l’escultor basc Eduardo 
Chillida. Es va inaugurar a l’inici dels ajuntaments 
democràtics. 

Habitatges de protecció oficial a la Gran Via

Parc de la Creueta del Coll
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El tema d’Urbasa a cavall de la Vall 
d’Hebron i la Teixonera

Quan vaig comprovar el mal estat econòmic de 
la immobiliària de tramvies de Barcelona (Urba-
nizaciones y Transportes SA, Urbasa) i la impor-
tància, per la seva extensió, de la peça de terra de 
la Vall d’Hebron propietat seva que era adjacent 
al mercat municipal, tant de cara al barri de la 
Teixonera com del de la Vall d’Hebron, vaig or-
denar-ne l’adquisició. Inicialment la finalitat era 
permetre que una llengua de parc forestal entrés 
des de Collserola i Montbau fins a la Clota. Vaig 
demanar parer a Ramon Folch Guillén sobre els 
aspectes edàfics de la finca i el tipus de vegetació 
més adequat per portar-ho a terme de forma eco-
nòmica i seguint una reforestació natural. 

El cost nul del parc del Castell de l’Ore-
neta era el que perseguia. No vaig tenir temps de 
posar la idea en curs per la meva marxa a la Ge-
neralitat, però aquell matí del 21 d’abril de 1978, 
vaig portar a la comissió l’acord següent: fixar, 
en virtut d’avinença, en 75,0 milions de pessetes 
el just preu per tots els conceptes per l’adquisició 
de la finca de 68.665  m2 d’extensió, situada al 
passeig de la Vall d’Hebron afectada de parc urbà 
pel Pla general metropolità, propietat de Urbani-
zaciones y Transportes SA; i pagar a la propietat 
el preu si justificava mitjançant certificat registral 
el domini i la llibertat de càrregues de la finca, 
o en altre cas consignar-lo i, això fet, ocupar l’es-
mentada finca.

El problema de la Vall d’Hebron

El tema de la urbanització de la Vall d’Hebron, 
com hem vist en altres capítols, va ser central en 
l’urbanisme de la ciutat dels anys setanta, fins a 
arribar a obligar a la concessionària dels túnels del 
Tibidabo a fer un túnel que l’afavorís, ja que ni es-
tava en la concessió anunciada en primer terme ni 
tenia sentit per anar al Vallès perquè el ministeri de 
Fernández de la Mora havia construït ja lliure 
de peatge l’autopista a Sabadell i Terrassa.

La immobiliària Construcciones Españo las 
SA, de la família Figueras Bassols, tenia contro-
lats per conveni tots els propietaris de les finques 
d’aquell ampli sector i després de les actuacions a 
la Gran Via de les Corts Catalanes i sobretot de la 
ciutat satèl·lit de Cornellà, es trobava fortament 
capitalitzada i amb una gran capacitat econòmica 
que beneficiava directament el Banco Condal a 
través de les hipoteques que subscrivien els com-
pradors dels seus habitatges. Un banc que, com era 
conegut, presidia el delegat d’Urbanisme i Obres 
Públiques de la ciutat, Guillermo Bueno Hencke. 
En el seu consell d’administració hi seia l’alcal-
de Porcioles, en el despatx del qual se subscrivien 
les escriptures de compravenda. Un despatx que 
portava accidentalment, mentre l’alcalde disposés 
d’excedència, el notari Lluís Ocaña. Aquell banc, 
en aquell moment i segons la revista CAU del Col-
legi d’Aparelladors, era la moderna «taula de canvi 
de la ciutat»...

El pla de la Vall d’Hebron va haver de ser 
tramitat i aprovat dues vegades per haver-se suspès 

la  primera aprovació gràcies a una impugnació 
del Col·legi d’Arquitectes quan n’era degà Xa-
vier Subias Fages, curiosament subdirector del 
Gabinet de Programació de l’Ajuntament de 
Barcelona. Això li ocasionà molts problemes. A 
inicis de 1977 el pla tornava a estar vigent i al 
febrer de 1977 vaig haver d’atorgar dues llicències 
demanades per les societats Atlanta i Arión SA 
d’aquella companyia. Els veïns que residien en els 
blocs de la primera aprovació, els que confronten 
al passeig de la Vall d’Hebron, van ocupar els 
solars i no els deixaren edificar. Dirigia les opera-
cions d’ocupació un militant del PSUC, Francesc 
Obón. 

Vaig intentar posar l’Ajuntament dins de 
l’actuació, com una mena de cavall troià, a tra-
vés d’intentar adquirir la finca dels salesians de 
Martí Codolar i una de les dues finques de Can 
Travi, per trencar el monopoli i, com a propietari, 
reconduir-ne l’ordenació, però tots els propietaris 
estaven lligats per contractes tancats que, a més, 
no tenien data de prescripció pel supòsit d’in-
compliment, per la qual cosa no vaig poder posar 
l’Ajuntament a dins de l’actuació. 

En teoria, al final i ja en el període demo-
cràtic, per evitar que les finques fossin edificades 
l’Ajuntament adquirí a la família Figueras el sec-
tor, però més tard, amb motiu dels Jocs Olímpics, 
fou edificat sota el pretext de la necessitat d’una 
vila per als periodistes de l’esdeveniment, amb 
un projecte diferent del de Construcciones Espa-
ñolas, de l’arquitecte Carles Ferrater i promogut 
per la immobiliària de les senyores Koplowitz. 
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La comissió executiva del 25 de maig de 1978

El cim del turó de la Rovira 

En aquesta nova comissió executiva vaig poder 
portar la compra del cim del turó de la Rovira, 
dins d’aquesta mateixa política de forestar el cim 
dels tres turons: Coll, Carmel i Rovira. L’acord 
fou fixar, en virtut de avinença amb la propietat 
privada, en 8,6 milions de pessetes, el just preu 
de la finca situada al cim del turó, de 7.426 m2 
d’extensió, afectada de parc urbà.

El cinema Imperial (la Sagrera)

També en aquesta data vaig poder tancar l’adqui-
sició del vell cinema Imperial a la Sagrera, que els 
veïns volien dedicar a ateneu popular. El preu es va 
fixar, en virtut d’avinença, en 5 milions de pessetes. 
La finca, situada al carrer de Martí Molins, avui és 
l’anomenat Centre Cívic de la Sagrera «La Barraca».

Del Seminari al Liceu

Un meu company de curs d’arquitectura, Lluís 
Clotet Ballús, vivia davant del convent dels Àngels 
i, per tant, alguna tarda de diumenge del mes de 
juny havíem estudiat junts a casa seva passant-nos 
apunts i des dels balcons oberts contemplàvem 
el vell convent convertit per l’empresa de ferros 
Mateu en magatzem. Al bell mig del convent ha-
vien aixecat un pavelló prefabricat d’un sistema 
d’industrialització de la construcció que havia 
concebut l’arquitecte italià Arturo Testa per a 
l’empresa i que es va emprar, entre altres, per ai-
xecar la primera escola Aula del carrer de Nostra 
Senyora de Lorda. Ens sabia greu veure com era 

tractat l’històric monument i ens juramentàvem 
internament que hauríem de fer alguna cosa per 
salvar-lo. Pensava que xocaríem amb la família 
de l’ambaixador i primer alcalde de postguerra, 
Miquel Mateu i Pla. Ni més ni menys que el cre-
ador de la Hispano Suiza, nebot del cardenal Pla 
i Deniel i amic del Generalísimo, que amb l’Azor 
anava a veure’l a la seva finca de la punta de Gar-
bet i després s’hostatjava al castell de Peralada.

Molts cops en Lluís em repetia la importàn-
cia que constituïa l’eix que originaven el Seminari, 
la Universitat, la Casa de Misericòrdia, la Casa de 
la Caritat, el convent dels Àngels, la Casa de Con-
valescència, la Biblioteca de Catalunya, l’hospital 
de la Santa Creu, la Boqueria, el teatre Romea i el 
Liceu, i que aquest eix podia canviar la fisonomia 
del barri si aquells edificis fossin reforçats amb nous 
usos que els obrissin a la ciutat. Amb aquella vo-
luntat vaig tractar d’adquirir la Casa de la Caritat 
i el convent dels Àngels. La Diputació, fins que no 
va arribar Tarradellas, em va dir que venia la Casa 
de la Caritat i fins i tot vam acordar preu. Vaig co-
municar a Rafa Moneo, que per aquell temps era 
director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 
que li encarregàvem el projecte de rehabilitació. Al 
cap d’un temps em va suggerir que segurament el 
que havíem de fer era dedicar-lo a habitatge, cosa 
que em va preocupar, ja que no entrava ni amb la 
idea que perseguíem de l’eix atrezzatto com sug-
gerien per aquella època els italians com a manera 
de donar nova vida a les velles ciutats, ni amb la 
qualificació que li havia donat el Pla General. La 
idea de l’eix «equipat» de la qual havia begut el meu 
company Clotet, més endavant també li va vendre 
al seu amic dels escolapis Narcís Serra, que intentà 
posar-la en solfa quan arribà a l’alcaldia. A partir de 
l’octubre de 1978 s’acabà la pretensió d’obtenir la 

Casa de la Caritat, ja que el president Tarradellas va 
impedir-ne la venda. Però als serveis tècnics els vaig 
fer iniciar converses per adquirir el convent. Al final 
fructificaren, no sense dificultats per la complexitat 
del nombre de titulars i per la manca de necessi-
tat d’alguns d’ells de vendre. Finalment vaig poder 
portar a la sessió del 25 de maig l’acord següent: 

Fixar, en virtut d’avinença, en 72 milions de 
pessetes el just preu per tots els conceptes, inclosa la 
desocupació, la compra dels locals arrendats a Hijos 
de Miguel Mateu SA, dels quals 56,4 milions de 
pessetes corresponien al domini de la finca mentre 
15,6 milions més corresponien a les indemnitzaci-
ons de desocupació de la finca de 9.421,49 m2 d’ex-
tensió, denominada convent dels Àngels, situada als 
carrers Ferlandina, Montalegre, plaça dels Àngels, 
carrers dels Àngels i Pintor Fortuny i carrer en pro-
jecte, afectada en part de zona 6a (parcs i jardins) i 
en part de 7a (equipaments) pel Pla general metro-
polità, i s’acordà pagar el preu a la propietat, si mit-
jançant certificat registral justificava el domini i la 
llibertat de càrregues de la finca, i abonar la indem-
nització per desocupació a la societat arrendatària.

L’ordenació dels habitatges fou encarregada ja 
per la nova corporació democràtica a Cristian Ciri-
ci, i la del convent, a Lluís Clotet, així com també 
a ell l’ampliació feta en data posterior per cobrir la 
mitgera que quedava al descobert de les cases que 
donen al carrer de Ferlandina. Un encàrrec que 
no vaig fer jo. Sí que vaig expropiar les cases que 
donaven darrere del centre antituberculós de Sert, 
Subirana i Torres Clavé, amb la voluntat de fer peça 
amb la finca municipal on hi havia hagut el dipòsit 
de cotxes funeraris, enderrocat feia poc, ja que els 
serveis funeraris municipals s’acabaven de traslladar 
a les noves instal·lacions de Sancho d’Àvila (sortosa-
ment, reconvertit del nom de l’extremista Dávila).
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La discussió amb Huarte pels jardins  
de Joan Vinyoli (Sarrià)

Dins l’ordenació que José Antonio Coderch de 
Sentmenat va redactar per a l’empresa constructora 
Huarte en els terrenys de les cotxeres de tramvies 
de Sarrià mancava per construir un edifici singular 
d’oficines davant de la plaça dita avui de Prat de la 
Riba (abans plaça del Duc de la Victòria). Huarte 
havia obtingut aquests terrenys en contrapartida al 
pagament de les obres de construcció del primer cin-
turó, en concret de la magnífica estructura per resol-
dre el pas d’aquella via per dessota de la Diagonal. 

Els vaig discutir el valor que, com a espais 
lliures públics, tenien els espais entre les tires d’edifi-
cis residencials, amb les tanques baixes amb el rètol 
de «recinte privat», però fàcil de travessar-los obrint 
la porta. D’altra banda, de l’auditoria de les empreses 
de transports metropolitans duta a terme per Joan 
Angelet havien sorgit qüestions que els debilitaven la 
negociació. Al final, l’arquitecte Muntañola, que 
portava la negociació tècnica, i Joaquim Rovira, 
com a representant de l’empresa, accediren a cedir a 
la ciutat els terrenys que avui configuren els jardins 
de Joan Vinyoli i l’estacionament inferior de l’em-
presa municipal Aparcaments B:SM. No obstant 
això, la formalització registral no va tenir lloc fins al 
1994, quan l’empresa d’aparcaments de l’Ajunta-
ment va acabar l’aparcament públic soterrani que es 
construí sota el parc. No sé les raons del retard.

La polèmica cessió dels jardins i masia  
de Can Castelló (Sant Gervasi)

El Pla general metropolità va establir per a les illes 
en ordenació segons alineació de vial una regulació 

que anomenarem «compensació de volums» que 
permetia —complint determinades condicions 
d’edificació molt restrictives pel que feia a posi-
ció, distàncies, assolellament dels predis veïns i 
cessions de sòls públics per a la ciutat— construir 
uns edificis singulars sense ultrapassar en cap cas 
l’aprofitament del Pla general metropolità. La fi-
gura substituïa l’anterior ordenança d’edificis sin-
gulars però en aquest cas sense els superiors apro-
fitaments d’aquella figura, que aleshores venien 
coberts per la taxa fiscal de la Llei del sòl de 1956, 
que permetia fer edificis singulars pagant una taxa 
a favor de l’Ajuntament i que havia recollit l’orde-
nança d’edificació de 1958. 

Tenint present això, vam tramitar l’estudi de 
detall de la finca de Can Castelló, que ens havia 
de permetre, a canvi d’un edifici d’altura singular, 
no més alt que l’antiga i propera clínica del doctor 
Josep Soler Roig, aconseguir la cessió dels jardins i 
de la casa sense augment del sostre. Però en l’ín-
terim va sortir el reglament de la Llei del sòl i de 
valoracions de 1976, que impedia que amb la figura 
de l’estudi de detall es pogués ultrapassar les altu-
res dels plans generals. Segurament no hauria pas-
sat res si uns fets extraurbanístics no ho haguessin 
embolicat tot. Els veïns de Sant Gervasi, comandats 
per l’arquitecte Padrós i pel que després fou regi-
dor per les llistes del PSC, Josep Maria Serra Martí, 
en saber que l’Ajuntament s’havia fet amb la finca, 
va demanar poder fer un acte de celebració de la 
«seva» conquesta per al barri. Després de parlar amb 
Figueruelo, delegat de Promoció Ciutadana, se’ls va 
deixar fer-lo. La festa tingué lloc un diumenge i l’ac-
te es va convertir en un manifest del PSUC amb 
discurs d’Antoni Gutiérrez Díaz i banderes onejant 
amb la falç i el martell que semblaven tretes de la 
pel·lícula Novecento. L’endemà, a la primera 

pàgina de La Vanguardia hi havia una ressenya de la 
festa. La nota, sense l’agror de les notes de «zona 
nacional» que ens arribaven del barri de Salamanca 
de Madrid, emanava un semblant regust. 

Tot seguit, els veïns del carrer de Freixa, 
entre els quals n’hi havia alguns amb cognoms 
molt coneguts, impugnaren l’ordenació. La sen-
tència arribà quan ja no estava a l’Ajuntament, 
que mai va tornar a tramitar l’ordenació com a 
pla especial per ajustar-se als canvis del reglament 
de la Llei. El més greu és que aconseguiren una 
sentència amb ordre d’enderrocament de l’edifici 
construït que havia compensat a la propietat la ces-
sió dels jardins i de la casa. 

L’any 2000, quan deixo la Direcció Gene-
ral d’Urbanisme de la Generalitat, el tema seguia 
viu, ja que el cap de l’assessoria jurídica de l’Ajun-
tament, Jaume Galofré, encara em va preguntar 
sobre alguns aspectes de l’històric expedient que en 
aquells moments es trobava al Tribunal Suprem. 
Sortosament els veïns que adquiriren els pisos de 
bona fe, quan l’edificació era legal i que res tin-
gueren a veure amb l’embolic, segueixen a dins i 
la casa, dempeus.L’expedient que vaig portar a trà-
mit d’acord amb les normes urbanístiques del Pla 
general metropolità, que implicava la cessió dels 
terrenys i de la casa, fou el següent: aprovar inicial-
ment l’estudi de detall d’ordenació volumètrica de 
la mançana limitada pels carrers de Raset, Vallma-
jor, Freixa, Castelló i plaça de Castelló; supeditar la 
vigència de l’ordenació a la cessió gratuïta lliure de 
càrregues i ocupants de la zona de verd públic i 
de la masia allí existent, així com també l’obligació 
d’urbanitzar l’esmentada zona verda; sotmetre’l a 
informació pública, pel termini d’un mes; i en el 
supòsit que no es formulessin reclamacions, tenir-lo 
per aprovat provisionalment.
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Avui els jardins amb les seves palmes, sense 
que el morrot les hagi escapçat, com ha succeït 
desgraciadament en tantes altres parts de la ciutat, 
segueixen oberts al públic i la masia de Can Caste-
lló està dedicada a casal de la gent gran. Esperem 
que els veïns del carrer de Freixa que impugnaren 
l’ordenació ara també gaudeixin en la vellesa de 
l’equipament.

Els jardins de la Indústria (Cuines Ysamat SL)

Al carrer de la Indústria num. 115-123 hi havia la 
foneria de l’empresa de cuines econòmiques Ysa-
mat. Per efecte de les modernes plaques a gas i dels 
forns separats per encastar i, sobretot, per la ge-
neralització dels microones, aquell tipus de cuines 
havien entrat en obsolescència al final dels setanta, 
quan a inicis del segle xx foren la modernitat de les 
cases de l’Eixample.

L’entrevista amb l’empresari no fou senzilla. 
Em va deixar molt afectat, entre altres coses per la 
seva edat i estat de salut. Al final no sé si per l’estat 
econòmic de l’empresa o personal s’avingué a cedir 

per a la ciutat els jardins anomenats de la Indústria, 
on hi ha la pista de bàsquet de la Unió Esportiva 
Gaudí, a canvi de les llicències d’edificació dels nú-
meros 343-349 del carrer de Lepant i la del número 
123 del xamfrà oposat del carrer de la Indústria.

Els equipaments esportius i escolars  
per al Baix Guinardó

Però el tema central de la comissió del 25 de maig 
fou l’adquisició per avinença, i pel preu de 160 mi-
lions de pessetes, el just preu per tots els conceptes, 
inclosa la desocupació, de la finca de 36.489 m2 si-
tuada a carrer de la Verge de Montserrat, carrer del 
Telègraf, avinguda de Guinardó i carrer del Tinent 
Mèlich, denominada finca Manso Mèlich, afecta-
da d’equipaments comunitaris (7a) pel Pla general 
metropolità.

La finca fou el lloc on s’establiren després de 
la Guerra Civil els camps d’esports del Frente de 
Juventudes. Can Mèlich era la gran finca del Gui-
nardó situada sobre l’altra gran finca que va adquirir 
Pau Gil per establir el nou hospital de Sant Pau i 

de la Santa Creu. La finca havia quedat partida per 
l’obertura de l’avinguda de la Verge de Montserrat 
i l’adquirida era la part que quedava per dessota i 
que arribava fins al primer cinturó de ronda. Al seu 
cantó hi havia un altra gran finca també afectada 
pel Pla per a usos d’interès general, la dels laborato-
ris Pla i Ravetllat, els actuals jardins del doctor Pla i 
Armengol. A part de deixar lliures les vistes sobre la 
ciutat ens permetia emplaçar la gran zona esportiva 
al servei del barri del Guinardó i les dotacions esco-
lars que hi mancaven, que vaig complementar quan 
ens férem amb un altra finca al carrer de Varsòvia. 
Avui s’hi aixequen l’escola Torrent d’en Melis, 
que vaig encarregar a l’arquitecte que assessorava 
l’associació de veïns, Miquel Sodupe, i el Centre 
Esportiu Municipal Guinardó. No fou fins al 13 
de març de 1979 que vaig poder completar la peça 
amb l’adquisició de la finca del carrer de Varsòvia, 
per avinença, d’un preu de 7,5 milions de pesse-
tes, el just preu per tots els conceptes. Una finca de 
1.459,50 m2 situada al carrer del Telègraf, núm. 55, 
cantonada amb el carrer de Varsòvia, núm.  147 
afectada d’equipaments comunitaris (7a) pel Pla 
general metropolità de Barcelona.

Jardins de la Indústria. Vista dels jardins i de quatre dels edificis d’habitatges que permeteren la formalització de la cessió Finca de Can Mèlich, adquirida per a la 
zona esportiva del Guinardó
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El passeig de Colom i l’obertura del parc  
de Montjuïc fins al Paral·lel. Les Hortes de 
Sant Bertran

El Pla general metropolità va afectar tot el front del 
Poble-sec que dona al port, de manera que des de 
les Drassanes s’arribés al parc de Montjuïc a través 
d’un ample passeig (avui els jardins de Walter Ben-
jamin) i va afectar també els terrenys ocupats pels 
vells molls del carbó. Com el nom del barri indica, 
els terrenys baixos eren abans unes llacunes sobre 
les quals es van establir, un cop dessecades, unes 
hortes conegudes amb el nom d’hortes de Sant 
Bertran (per sant Bertran de le Mans, que alguns 
deien que era fill de Barcelona i protector dels ma-
riners contra les tempestes). Per aquesta raó, la gent 
de mar hi va aixecar a sobre, en la part baixa del 
turó de Montjuïc, una ermita, on avui es troben els 
jardins de la Font del Gat i que, destruïda el 1814, 
va donar nom a les hortes en la part dels aigua-
molls dessecats. Més tard, amb l’ampliació del port 
fins al Morrot, les terres baixes es feren servir per 
amuntegar el carbó, fins que la substitució general 
d’aquesta energia pels productes petrolífers i el gas 
natural les va deixar en desús. Aconseguir la propi-
etat d’aquests magatzems de carbó era una millora 
per al Poble Sec, ja que es recuperava per a parc un 
espai que permetia arribar al gran parc de Montjuïc 
des de la ciutat. Així es van incorporar els terrenys 
de les velles hortes de Sant Bertran que van seguir a 
la dessecació que cercava evitar el paludisme popi-
ciat pels vells aiguamoixos. 

Amb aquesta finalitat vaig aconseguir l’ad-
quisició dels solars confrontant al carrer Vila i 
Vilà, des de Carrera a Puig i Xoriguer, i els ter-
renys pendents d’obrir que corresponien al passeig 
de Montjuïc que s’estenia fins a tocar la muntanya. 

La negociació amb un advocat d’Hisenda que re-
presentava la propietat dels solars del carbó no fou 
senzilla però al final accedí a la venda. El mateix 
vaig pretendre amb la finca que donava a sota d’on 
arrencaven les escales que portaven a Miramar i 
avui malauradament no dedicada a parc per la 
construcció d’un parc de bombers, de bona factu-
ra arquitectònica, però mal emplaçat i contradient 
en part tot l’esforç fet en el punt de contacte del 
passeig de Walter Benjamín amb les escales que 
baixen des de Miramar, punt de trobada del pas-
seig amb la muntanya. No hem tingut sort amb 
la ulterior política d’emplaçament dels parcs de 
bombers de l’Ajuntament. Una mena de proble-
mes que ja havia creat l’emplaçament de l’Institut 
Carles III, avui Consell de Cent, on s’hagué de 
forçar la cessió del seu solar al ministeri perquè 
no impedís la continuïtat i coherència del parc. 
Esperem que algun dia aquest centre el podrem 
posar adequadament on hi ha la benzinera Ubach 
(avui de nom diferent) i el parc franc vagi des de 
les Drassanes fins a Montjuïc sense construccions, 
posant en valor, així, el front marítim de la ciutat 
en la part del Moll de Barcelona i la seva terminal 
marítima, en un moment en què les ampliacions 
de les terminals de passatgers, com a conseqüència 
de la moda dels creuers, fan aquest espai més im-
portant com a façana de la ciutat. 

La primera actuació en aquesta direcció 
va ser procedir al desnonament administratiu 
de Carbones del Nalón SA en aquesta comissió 
executiva del 25 de maig de 1978, ocupant de 
la finca situada al passeig de Colón, 36-44, per 
haver transcorregut el termini senyalat a l’article 
115 del Reglament de béns de les entitats locals. 
Amb aquesta finalitat es va acordar abonar a aque-
lla societat la quantitat de 3,5 milions de pessetes 

del full d’apreuament municipal; o en el seu cas, 
consignar-la a la Caixa municipal, per ser la seva 
quantia superior a la determinada segons el previst 
a l’article 117 del esmentat reglament, tot això sens 
perjudici de seguir l’expedient els tràmits fins a 
determinar la indemnització definitiva. 

La peça que mancava dels magatzems del carbó 

Finalment, el 22 de febrer de 1979 vaig sotmetre 
a aprovació l’acord següent (pel redactat es veu la 
perícia tant de l’assessor de l’empresa com dels ser-
veis tècnics municipals): acceptar la cessió gratuïta 
oferta per Carbones del Nalón SA del terreny de 
4.913 m2 d’extensió, afectat de parc urbà, situada a 
la mançana delimitada pels carrers Puig i Xoriguer, 
Vila i Vilà i els passeigs de Colom i de Montjuïc; 
fixar en 8,4 milions de pessetes l’import de les obres 
d’urbanització, que havien de ser costejades per la 
societat propietària i requerir-li que en el termini de 
quinze dies garantís, mitjançant aval subscrit per 
una entitat bancària d’àmbit nacional, el pagament 
de la indicada quantitat i, efectuat això i acreditat 
mitjançant certificat registral, el domini i la lliber-
tat de càrregues de l’esmentat terreny, formalitzar 
la cessió en acta administrativa.
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La comissió municipal executiva del 12 de juny de 1978

Planta i alçat de l’escola sobre l’avinguda de Rio de Janeiro. Arquitecte: Pere Pujol

L’adquisició de Can Verdaguer al centre 
direccional de Meridiana-Renfe

En el marc dels temes relacionats amb l’opera-
ció del centre direccional de Meridiana Renfe, 
era clau no centrar-se exclusivament en els ter-
renys de la ferroviària sinó també obrir-se sobre 
el barri de Porta i l’avinguda de Rio de Janeiro. 
En especial era important salvaguardar les masi-
es històriques que hi havia en aquest àmbit i en 
especial la de Can Verdaguer, en aquell moment 
una finca que ocupava la constructora Sala Amat 
i que amb la crisi havia deixat d’utilitzar. L’ad-
quisició, segons preu fixat pel Jurat Provincial 
d’Expropiació, d’11 de maig de 1978, fou de 17,1 
milions de pessetes. La finca ocupava els núme-
ros 72-92 del carrer de Piferrer, tenia 6.302 m2 
d’extensió i era afectada de zona escolar. La casa 
es va haver de refer, ja que, no utilitzada, un cop 
ocupada l’Ajuntament la va deixar perdre fins a la 
seva posterior rehabilitació. Presideix els jardins 
de Can Verdaguer.
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La reestructuració del barri de Porta

L’altra finca que vam poder portar a la comissió 
fou l’emplaçada al carrer de Deià, cantonada amb 
Escultor Ordóñez, que es trobava afectada de re-
modelació privada (14b) pel Pla general metropo-
lità de Barcelona, amb la finalitat de dedicar-la a 
guarderia infantil, sincronitzada amb l’escola Palma 
de Mallorca emplaçada en la mançana confrontant. 
El preu que ens demanaren per obtenir l’avinença 
fou de 9,7 milions de pessetes i la negociació va 
ser difícil pel fet que la remodelació no era pública 
sinó privada i, per tant, la propietat havia d’acceptar 
l’expropiació. D’altra banda, era necessària aquesta 
adquisició per les dimensions estretes de la mança-
na on emplaçàvem l’escola Palma de Mallorca, ja 
que en aquella mançana no hi cabia adequadament 
la guarderia. La finca feia 1.704,50 m2 d’extensió. 
Malgrat adquirir una finca expressa per a la guar-
deria, no sé com, ja que l’espai era insuficient, l’esco-
la bressol es va acabar emplaçant en el mateix solar 
de l’escola Palma de Mallorca, mentre que en el ter-
reny adquirit per a la guarderia s’hi va fer en poste-
rioritat una petita plaça. El 30 de gener de 1979 vaig 
poder portar a la comissió executiva l’adquisició de 
la resta de terrenys que em faltaven per tenir la tota-
litat de la plaça de Sóller i permetre l’obertura dels 
carrers limítrofs. Es tractava de sis finques.

Primerament, vaig portar-hi l’adquisició per 
10,5 milions de pessetes, el just preu per tots els 
conceptes, de la restant meitat indivisa de la finca 
de 4.896 m2 d’extensió, situada a la plaça de Só-
ller, afectada de zona verda, propietat de quatre 
germans. Per 33,8 milions de pessetes, el just preu 
per tots els conceptes, una altra finca de 8.904 m2 
d’extensió situada a la plaça de Sóller, afectada per 
l’esmentada plaça i per l’obertura dels carrers Escul-
tor Ordóñez, de l’Estudiant i passeig de Palma de 
Mallorca, propietat de la Inmobiliaria Sanahuja SA. 

També vam portar a la comissió d’aquell 
dia quatre finques més: per 35,3 milions de pes-
setes, dues finques de 7.920,36 m2 i 1.377,50 m2, 
situades a la plaça de Sóller i afectades per l’ober-
tura de l’esmentada plaça i dels carrers Escultor 
Ordóñez, Valldemossa i Estudiant, propietat d’In-
dicesa (una altra societat que pertanyia a la família 
Sanahuja). Encara una altra, de 2,1 milions de 
pessetes el just preu per tots els conceptes inclosos 
els de desocupació, situada al carrer de Maladeta 
núm. 36, de 391 m2 d’extensió, destinada a equi-
paments i propietat d’un particular. I finalment, 
una darrera de preu 2,7 milions de pessetes, el just 
preu per tots els conceptes, situada al núm. 38 del 
carrer de Maladeta, afectada pel Pla general me-
tropolità i propietat d’un particular.

La Torre Groga a Sant Genís dels Agudells

Una altra actuació, fonamental per millorar el 
barri de Sant Genís dels Agudells, fou l’adquisició 
per avinença i pel preu de 32,8 milions de pesse-
tes, el just preu per tots els conceptes, inclosa la 
desocupació, de la finca de 16.252 m2 d’extensió 
situada al carrer de Lledoner, anomenada la Torre 
Groga. En aquella època era coneguda pel seu nom 
castellà de la Casa Amarilla, que estava afectada en 
part de zona 6b i en part de zona 7b pel Pla gene-
ral metropolità de Barcelona i que era pro pietat 
de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Un 
espai clau per a l’organització d’un dels veïnats de 
més interès arquitectònic de la ciutat, que recor-
do perquè, quan era menut, a l’estiu el meu pare 
ens portava de passeig per aquell indret, avui no 
reconeixible a causa de la destrossa originada per 
les construc cions dels anys seixanta, no ajustades 

a les con dicions originàries del llogaret i, a més, 
construïda amb una factura pèssima. Una greu 
pèrdua per la ciutat. La dimensió i l’emplaçament 
d’aquest espai era fonamental per mantenir restes 
d’aquell espai i la seva millora com a punt de tro-
bada dels blocs que confronten la ronda de Dalt 
amb els carrers de l’antiga sagrera, emplaçada en 
el camí d’accés a la serra de Collserola, més tard 
substituït per la carretera de la Rabassada. Avui 
s’hi troba el Centre Cívic de la Casa Groga, els 
jardins Manuel J. Arnalot, el jardí de Violant de 
Bar i la plaça de Meguidó.

Torre Groga, a Sant Genís dels Agudells
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La comissió municipal executiva del 12 de juliol de 1978

L’adquisició dels terrenys de Pedrosa  
a Barcelona i la subsegüent frustració 

El Ministerio de la Vivienda havia decidit l’expro-
piació dels terrenys de Pedrosa. Al Pla General 
vam recollir inicialment el pla parcial del Minis-
teri, no gaire millor que el del Gornal. El cert és 
que, bé fos per la pressió dels propietaris, bé per la 
manca de diners de l’administració central, 
l’expropiació s’anava allargant i no es tancava. El 
sector prenia unes poques finques sota jurisdicció 
de l’Ajuntament de Barcelona. Les que amb el 
límit del terme amb l’Hospitalet venien delimi-
tades pels carrers de l’Alumini i del Foc. En total, 
dues propietats: una del duc de la Victòria i l’altra 
d’unes germanes de l’Hospitalet. Veient la situa-
ció d’inoperància i els problemes per allotjar els 
veïns del barri de la Perona vaig començar a fer 
gestions amb el Ministerio perquè vengués a 
l’Ajuntament de Barcelona la part de Pedrosa dins 
del nostre terme municipal, afectada per l’expro-
piació. Per aquell temps, en els terrenys de Sant 
Joan Despí i Sant Just Desvern on avui hi ha 
l’hospital Moisès Broggi i les instal·lacions de 
TV3, el Ministeri acabava de suprimir l’expropia-
ció i els havia passat a sector de compensació per-
què el desenvolupessin els propietaris privats. La 
por que es tenia era que sobre Pedrosa tampoc hi 
hagués al final una actuació pública, per la situa-
ció de fallida de l’administració central. 

Vaig aconseguir finalment un conveni 
amb l’Instituto Nacional de Urbanización perquè 
l’Ajuntament de Barcelona portés a terme l’actu-
ació dins el seu terme i vaig encarregar l’ordena-
ció a Ignacio Paricio Ansuátegui, i els aspectes a 
considerar per una bona cohesió social, a Alfonso 
Formáriz, ben coneixedor de les qüestions de la 

comunitat gitana. Uns aspectes per incorporar 
perquè en la solució urbana no es creés el conflicte 
que s’havia produït al sud-oest del Besòs i a Sant 
Roc, en no tenir en compte els aspectes antropo-
lògics i de costums que estigueren sempre rere la 
crisi del barri, per haver cregut que si es mesclaven 
una certa proporció de gitanos entremig de paios 
es «normalitzarien» a través del que anomenaven 
«enginyeria social»... No s’entén com una perso-
na com en Mensa, el funcionari que tractava més 
directament els aspectes dels barraquistes a l’Ajun-
tament de Barcelona i que anava de fandango en 
fandango a les festes gitanes, no pogués influir 
més en els greus errors que es van cometre en 
l’ordenació arquitectònica aprovada i en l’«engi-
nyeria social» que aplicaren. No és que l’esmentat 
funcionari tingués bona prèdica en tan delicada 
funció, però barrejar-s’hi i ser un bon coneixedor 
del grup sí que ho era. Un cop signat el conveni 
amb l’Instituto Nacional de Urbanización vaig 
portar a la comissió executiva d’aquell dia l’acord 
següent: fixar en els termes del conveni subscrit 
amb la Junta Mixta de Compensació pel polígon 
Pedrosa de 16 de juny de 1978, en 60 milions de 
pessetes el just preu de la totalitat dels terrenys de 
la seva propietat situats dintre del terme municipal 
de Barcelona, de 74.398 m2 d’extensió, destinats a 
la construcció d’habitatges, espais lliures i equipa-
ments complementaris.

Al cap de dos anys una sentència va anul·lar, 
curiosament, les expropiacions, amb l’argument 
que el Ministerio no havia aixecat correctament 
les actes de l’expropiació ni havia liquidat els di-
pòsits del líquid imposable a les finques del terme 
de Barcelona per tractar-se de registres de la pro-
pietat diferents. Qui va guanyar la sentència fou el 
duc de la Victòria. Els del barri, en aquell moment 

comandats pel regidor Miguel Bonilla Ruiz, del 
PSUC, van estar encantats també amb la sentèn-
cia, ja que dins el veïnat feien campanya contra 
aquella actuació. Una victòria que vam compensar 
amb l’adquisició de la finca de Sarrià on avui hi 
ha l’escola Dolors Monserdà, i en aquell moment 
l’única escola pública oberta al districte, per tole-
rant generositat de la família del duc de la Victòria. 
Més endavant diverses de les escoles formades a 
partir de cooperatives de mestres i pares, Tàber, 
Costa i Llobera, Orlandai i Solc, s’integrarien en 
el CEPEC i acabarien essent escoles públiques en el 
mateix districte.

L’arrencada de queixal al regidor Ganduxer 
Relats (Can Quintana)

Qui té diverses finques és evident que té més pro-
babilitat que li toqui alguna afectació. Era el cas 
del regidor Mariano Ganduxer Relats. No sé si, 
a més de les que tenia quan va venir a queixar-se 
en el moment del Pla general metropolità, acom-
panyat del seu fill, en tenia a Barcelona algunes 
més. A altres punts de la geografia catalana segur, 
perquè en la revisió d’altres plans em van sor-
tir els seus escrits d’al·legació. La qüestió és que 
l’expropiació de Can Quintana fou la manera 
d’equipar Canyelles amb una escola que vaig en-
carregar als arquitectes Capdevila i Corominas, 
avui Institut Escola Artística Oriol Martorell; i 
amb la zona esportiva, el camp municipal de fut-
bol Canyelles.

Era una manera de reduir-li el nombre 
d’afectacions i es va posar a to en el preu dema-
nat sense haver de procedir a cap contraprestació. 
Suposo que la guerra que el mateix Ganduxer va 
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tenir a les Corts per una benzinera que els veïns 
deien que li havien desafectat i que l’havia posat 
en el punt de mira, fou la raó de la seva sorprenent 
correcció respecte de l’actuació que va tenir en el 
moment de l’aprovació inicial del Pla. 

L’acord que vaig portar a la comissió execu-
tiva fou el següent: fixar en virtut d’avinença en 
59 milions de pessetes el just preu per tots els con-
ceptes, lliure de càrregues, gravàmens, inquilins i 
ocupants, de dues finques propietat d’Inmobiliaria 
Can Quintana SA: una de 45.562 m2 d’extensió 
situada en el passeig de Valldaura núm. 99 al 103, 
dels quals 19.200 estaven destinats a equipaments 
comunitaris i dotacions de nova creació (7b), 11.715 
a parcs i jardins de nova creació de caràcter local 
(6b) i 14.418 a vial del segon cinturó de ronda; i 
la porció d’una altra finca de 5.000 m2 d’extensió 
destinada a equipaments comunitaris de nova cre-
ació d’àmbit local que hauria de segregar-se de la 
finca principal situada entre el torrent de Valentí i 
el torrent de Canyelles, propietat de Brafa, terrenys 
de propietat municipal i d’un particular.

Obertura del carrer de Numància

En la mateixa comissió executiva es va autoritzar 
l’alcaldia perquè sol·licités del Consejo de Minis-
tros, a l’empara de l’article 52 de la Llei d’expro-
piació forçosa i 56 del seu reglament, la declaració 
d’urgent ocupació dels béns i drets afectats per 
l’obertura del tram final del carrer de Numància, 
a la cruïlla amb el carrer de Madrid i l’avinguda 
de la Infanta Carlota, avui de Josep Tarradellas. 
A l’acord, a partir d’aquest punt, es descriuen els 
noms dels propietaris i la localització postal de les 
finques del carrer de Mas Pujó; és a dir, les finques 
assenyalades amb els números 34-54, núm. 56 i la 
núm. 58, afectades de vial pel pla parcial Diagonal 

nord i barri de les Corts, aprovat l’1 de juny de 
1963 i per la xarxa viària bàsica en el Pla general 
metropolità d’ordenació urbana.

Justificada la urgència en la forma que de-
terminava l’article 40.3 del Reglament d’organit-
zació i administració municipal, les dues mocions 
s’informaren favorablement pel consell plenari.

Fotos aèries d’abans i després de l’obertura del carrer de Numància
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El Sòl de Baix, mogut pels de la colla 
psuquera de Sants

L’expropiació de l’illa del Sòl de Baix, del vell camp 
de futbol de les Corts, per emplaçar-hi una escola 
la defensava Ramon Gassiot, antic mestre de l’es-
cola Solc i veí del barri del Sòl de Baix. Un veí que 
feia pinya amb els directius de les associacions de 
veïns de Sants. Per aquesta raó, en aquest consell 
plenari de finals de juliol vam haver de demanar 
al Consejo de Ministros que autoritzés l’alcaldia a 
aconseguir la declaració d’urgent ocupació d’aques-
ta finca de 5.946 m2 d’extensió, afectada de parc 
o jardí urbà (6b) pel Pla general metropolità, amb 
front al carrer de Fígols i situada al polígon delimi-
tat per la Gran Via de Carles III, la travessera de les 
Corts, el carrer de Lluçà i l’avinguda de Madrid.

La crisi del solar de Perles Majòrica i els 
jardins dels Doctors Dolsa

L’Associació de Veïns del Sòl de Baix va conside-
rar que amb la marxa de la fàbrica Perles Majòrica 
de l’avinguda de Madrid i dels carrers de Numàn-
cia i Robrenyo, s’havien de fer cessions de zones 
verdes, atesa la densitat d’habitatges que es pre-
tenien construir en el seu solar. Van iniciar una 
sèrie de reivindicacions perquè no s’edifiqués el 
gran solar buit generat per l’enderrocament de les 
instal·lacions de l’empresa. Encara que mai s’ex-
plicità, imagino que el conflicte tenia per als veïns 
una altra dimensió. El comprador era l’empresa 
promotora immobiliària a la qual l’Ajuntament, 
amb l’obertura del cinturó de ronda del carrer 
de Badal durant el mandat de l’alcalde Porcioles, 
li havia venut la petita plaça dedicada al general 
Jofre al barri de Sants, entre els carrers de Miquel 
Àngel i Canonge Pibernat. Les tensions veïnals 
per aquesta llicència es van resoldre amb el man-
teniment de la plaça, avui ja no dedicada, no en 
sé les raons, al mariscal francès que havia presidit 
els Jocs Florals de 1920, sinó al tradicionalista 
Vázquez de Mella.

Vaig tenir diverses converses amb l’empresa 
plantejant-li la crisi. Suposo que, havent patit l’al-
tra crisi de la plaça del General Jofre, va cercar 
una solució que permetés conjugar els dos aspec-
tes: d’una banda, poder edificar una part impor-
tant, i de l’altra, deixar l’interior de l’illa i part 
del front de migdia, lliures per a zona verda. Vam 
imposar que el solar per cedir no fos un interior 
d’illa sinó que fos obert vers Robrenyo perquè, 
sense edificar una part dels solars que donaven a 
migdia, l’assolellament entrés a l’interior de l’illa 

El consell plenari del 31 de juliol de 1978

i el jardí pogués quedar obert a la gent del barri i 
no ser exclusiu dels residents dels nous habitatges. 
Així es feu i fins i tot enjardinà l’espai que avui 
constitueix els jardins Elisard Sala. L’acord va ser 
ratificat per l’associació de veïns abans de forma-
litzar-se i fou el següent: acceptar la cessió gratuïta 
oferta per Immobiliaria Bacama SA, Compañía 
General de Construcciones Guadalest SA i un 
altre propietari dels terrenys vials de la seva propi-
etat de 2.281 m2 i 940 m2 d’extensió, respectiva-
ment, corresponents a les finques números 55 i 53 
del carrer de Robrenyo afectada de zona verda; i 
un cop acreditat mitjançant certificat registral per 
la propietat el domini i la llibertat de càrregues de 
l’immoble, formalitzar-ne la cessió. 

En aquell moment va sorgir un altre tema 
greu que fou el que ha donat lloc als jardins dels 
Doctors Dolsa, entre Gran Via de Carles III, Fí-
gols i Pobla de Lillet, de 4.408,04 m2. Els veïns 
no volien que s’edifiqués en aquesta mateixa illa 
del Sòl de Baix cinc torres d’habitatges de planta 
baixa i deu plantes pis. Per mi el tema era delicat 
perquè qui promovia amb l’empara de la Caixa 
Provincial de la Diputació de Barcelona era, ni 
més ni menys, que el promotor que havia cons-
truït a l’Hospitalet i per demanda directa del seu 
alcalde, un bloc amb cinquanta-cinc pisos al mig 
de la traça del segon cinturó de ronda al barri de 
Sant Feliu. Aquell bloc que havia promogut sobre 
la traça de la ronda de Dalt l’alcalde de l’Hospi-
talet perquè l’alcalde de Barcelona no li fes passar 
els seus cinturons per damunt de la seva ciutat. 
Com ja he explicat anteriorment, aixecant la veu, 
perquè es notés qui manava, va dir: «jo ja tinc els 
meus cinturons de ronda i no necessito els de Bar-
celona trepitjant el meu terme!». Cal aclarir que el 

El Sòl de Baix, jardins i escola, i els jardins davant  
del primer cinturó
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traçat d’aquestes vies especialitzades de la xarxa 
arterial de Barcelona obeïa a projectes del Minis-
terio de Obras Públicas, en cap cas de l’alcalde 
de Barcelona, i que la traça construïda segueix 
aproximadament la que havia traçat l’enginyer 
Martín Haza l’any 1959. En qualsevol cas, abans 
dels Jocs Olímpics em va tocar traslladar aquell 
bloc perquè passés la que se’n deia la pota nord de 
la ronda de Dalt.

Amb els antecedents que els acabo de 
donar, m’han de disculpar perquè mai vaig posar 
en qüestió cap promotor però en aquest cas tenia 
prejudicis pels antecedents. Al final, amb grans 
tensions, especialment amb el seu advocat, germà 
d’un company meu de batxillerat, vaig aconseguir 
que l’empresa arronsés l’aprofitament i que s’em-
placés a l’extrem de l’avinguda de Madrid i deixés 
com a parc públic l’espai sobre el qual s’aixecaren 
els jardins dedicats als doctors Dolsa i que com-
pletaven els adquirits per als jardins i l’escola que 
se’n va dir Lavínia. La cessió gratuïta es va forma-
litzar en acabar els edificis, als quals jo els vaig 
donar la llicència l’any 1979 mantenint el sostre i 
el nombre d’habitatges, però no amb la forma de 
cinc torres aïllades. 

Proposta d’habitatges socials i escola a Vallbona

Equipaments per a Vallbona

A la mateixa sessió del consell plenari del 31 de 
juliol es portà la declaració d’urgent ocupació, per 
poder dotar d’escola el veïnat de Vallbona, d’una 
finca de 2.586 m2 d’extensió, afectada per equipa-
ments (7b) pel Pla general metropolità, situada al 
torrent Tapioles, torrent de la Torre Vella, avin-
guda de l’Alzinar i el carrer d’Orpí, propietat de 
Menalla SA.
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El Mas Casanovas al baix Guinardó

En la mateixa sessió es va fer l’aprovació inicial del 
pla especial de reforma interior de la mançana com-
presa pels carrers de Cartagena, Mas Casanovas, 
Castillejos i ronda del Guinardó; es va decidir sot-
metre’l a informació pública pel termini d’un mes 
i, pel supòsit que no es formulessin reclamacions, 
tenir-lo per aprovat provisionalment. L’objecte era 
recuperar definitivament per a escola el que, a més 
de Mas Casanovas, havia estat durant la República 
el Grup Escolar Pau Iglesias, després, per dos cops, 
caserna de la Guàrdia Civil, i que més endavant, 
quan la benemèrita es traslladà a la Travessera, es re-
cuperà com a escola amb la denominació de Grupo 
Escolar Obispo Irurita. Vam encarregar el projecte 
de reforma de l’escola pública, que era el que recollia 
l’ordenació que tramitàvem, a l’arquitecte de l’asso-
ciació de veïns Jordi Romeu. L’escola va prendre el 
nom de Mas Casanovas. Un projecte certament 
curiós, en convertir les quatre torres que enquadren 
una casa de senyors en castell de rei foll bavarès, per 
les quatre cúpules bulboses de fibra de vidre amb 
les quals l’arquitecte culminà les torres. La inaugu-
ració no es feu fins al 1989, amb la regidora Marta 
Mata. Els nens, acostumats a la imatgeria Walt 
Disney, la devien trobar la millor escola del món.

Cessió de finques per a equipaments a l’Estat

A la resta de la sessió seguiren els expedients de 
cessió de finques als ministeris per a la construc-
ció, per part de l’administració central, d’una sèrie 
d’equipaments. A la taula següent figuren resumits 
els emplaçaments, la finalitat i el ministeri al qual 
es feia la cessió: 

Ampliació del vell mas Casanovas per fer-hi una escola. Acabat de les torres. Arquitecte: Jordi Romeu 

Barri Emplaçament Finalitat Ministeri

Torre Llobeta Avinguda de Borbó i carrers de 
Serrano, Baró d’Esponellà i Joan 
Alcover

Centre de Batxillerat Unificat Polivalent Ministerio de Educación y Ciencia

Barceloneta Andrea Dòria, Salamanca, 
Cermeño i Ginebra

Centre de Batxillerat Unificat Polivalent Ministerio de Educación y Ciencia

Congrés Manigua, Acàcies, Garcilaso i 
Passatge Salvador Riera

Centre de Batxillerat Unificat Polivalent Ministerio de Educación y Ciencia

Poblenou Enna, Pamplona, Àlaba i Wad Ras Centre de Batxillerat Unificat Polivalent Ministerio de Educación y Ciencia

Gràcia Siracusa núm. 23-29, de 300 m2 
d’extensió

Casal d’avis Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social
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La comissió municipal executiva del 18 d’agost de 1978

En aquesta comissió executiva de ple estiu abun-
daren els temes de planejament, molts dels quals 
extremadament importants per la solució de 
temes reivindicats o per resoldre afectacions del 
Pla, sense haver de fer despesa municipal perquè 
s’aconseguia que les cessions i alguns cops la seva 
urbanització es resolguessin amb càrrec als parti-
culars beneficiats per l’ordenació.

La protecció de Can Serra, obra de  
Puig i Cadafalch

El primer punt fou el tema de la protecció efectiva 
i la rehabilitació de Can Serra, edifici, en la seva 
part original, projectat per Puig i Cadafalch. Un 
tema gens senzill, d’una banda per les alteracions 
que havia sofert l’edifici en el temps que va ser es-
cola de l’orde de les monges teresianes i, de l’altra, 
perquè ja es pot entendre que un solar d’aquella 
dimensió i confrontant a la Diagonal i a la rambla 
de Catalunya no seria fàcil de negociar per les ten-
sions que se’ns plantejarien davant aquells que el 
promoguessin per treure’n el màxim lucre.

Tenia al meu favor un fet que mai vaig ex-
plicar ni al mateix alcalde. De petit havia fet el 
parvulari en aquella escola i precisament en el 
moment que el constructor Amargós feia les re-
muntes de dos plantes sobre la vella construcció 
que donava a la Diagonal, on no hi havia viscut 
mai el senyor Serra. Això explica que a les finestres 
de la planta baixa que donava a la Diagonal mai 
se’ls feren els capitells i les motllures, sense saber 
si fou perquè se li acabaren els diners o perquè va 
alterar la seva voluntat d’anar-hi a viure. A més a 
més, la finca no ocupava la part del carrer de Còr-
sega, la casa de pisos on habitava el mossèn de les 

monges, el doctor Montserrat, i Puig i Cadafalch 
acabà l’edifici com pogué, malament i en bisell 
perquè no va poder fer la façana de tancament 
per xocar amb l’esmentada casa de pisos del carrer 
de Còrsega. Un defecte que l’actual rehabilitació 
posa de manifest. Alguns mitjans de comunicació 
i el màxim dirigent del SERPAC, el Servei per a 
la Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Ca-
talunya, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
argumentaven que no es podia tocar res ni fer res. 

Em va semblar que qui podia tocar millor 
el tema —per la seva dificultat, resultat de les in-
tervencions que sobre l’edifici s’havien fet— eren 
els arquitectes Federico Correa i Alfons Milà. Se’ls 
feu l’encàrrec de recuperar la casa original de Can 
Serra suprimint les parts afegides i recuperant els 
elements de la planta baixa de la Diagonal, per 
donar volum a les parts nobles de la part origi-
nal que no tenien façanes laterals i compondre la 
resta considerant les arquitectures de les altres dues 
cases de la mançana, projectades per l’arquitecte 
vigatà Josep Maria Pericas, tant la que dona al 
Cinc d’Oros, com la intermèdia on hi ha la pastis-
seria Farggi. De manera que els cossos en tribuna 
del nou edifici d’oficines als angles de la Diagonal 
amb la rambla de Catalunya i de rambla de Ca-
talunya amb Còrsega, repliquessin en dimensió i 
volum els de les tribunes de l’edifici que dona al 
Cinc d’Oros. Igual es feu amb l’acabament del nou 
edifici d’oficines que repeteix l’arcuació de l’acaba-
ment de l’edifici oposat. Crec que, al marge de la 
pèrdua d’aprofitament ocasionada per les reculades 
per deixar exempta la casa Serra, el conjunt, pel 
contrast entre l’edifici de pedra i el nou en mur 
cortina vidriat, és seriós i elegant. L’únic problema, 
difícil de quadrar, era la relació del vell amb el nou 
quan van demanar que estiguessin íntimament 

relacionats en dedicar-se ambdós volums a seu de 
la Diputació de Barcelona quan aquella adminis-
tració va haver d’abandonar el Palau de la Gene-
ralitat. L’única exigència que li posàrem fou que 
respectés minuciosament l’ordenació aprovada i 
tramitada pel promotor que l’havia adquirit a les 
monges, les assegurances el Fènix Latino, abrevi-
ada per Felatino SA. L’irònic de Federico Correa, 
en privat, em deia que més que Felatino l’empresa 
hauria d’haver-se dit Felatio per la penetració que 
el nou edifici feia sobre el vell a través del pont 
vidriat que els relacionava...

Rehabilitació de Can Serra.  
Arquitectes: Federico Correa i Alfons Milà
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En conseqüència, vaig proposar aprovar 
inicialment l’estudi de detall d’ordenació de vo-
lums de la mançana delimitada per l’avinguda 
del Generalísimo Franco, carrer de Còrsega i 
rambla de Catalunya, presentat per Felatino SA 
el 20 de març de 1978, amb les observacions 
que resultaven de l’annex número 1; sotmetre’l 
a informació pública pel termini d’un mes, amb 
citació individual als propietaris de les finques in-
closes en aquesta mançana; i en el supòsit que no 
es formulessin reclamacions, tenir-lo per aprovat 
provisionalment.

L’alcalde proposà, i així s’acordà, aprovar el 
dictamen amb la modificació de les normes que fi-
guraven en l’annex per garantir sobre la llicència el 
control arquitectònic, que no teníem assegurat en 
la data d’aprovació. Quan Antoni Dalmau i Ribal-
ta va ser designat, l’any 1983, president de la Dipu-
tació respectà escrupolosament l’estudi de detall i 
va encarregar-ne la construcció als dos arquitectes 
que en foren els redactors. Les modificacions de les 
normes de l’annex eren aquestes: 

4. Demanar, per assessorament de la Comissió 
municipal executiva, dels arquitectes don Federico 
Correa i don Alfonso Milà, criteris de projecte sobre 
la composició, qualitat i textura dels materials de 
tancament del nou edifici, a fi que aquests, estimats 
convenients, els imposi en el moment de l’aprova-
ció provisional de l’estudi de detall d’ordenació de 
volums com a condicionants per a la redacció del 
projecte d’edificació contigu a l’edifici històric.
5. L’Ajuntament fixarà els condicionants que estimi 
convenients respecte a la qualitat i textura dels mate-
rials de tancament del nou edifici, a fi de garantir els 
objectius de la nova edificació, harmonia cromàtica i 
corporeïtat volumètrica.

A la comissió executiva de 22 de febrer de 
1979 es va portar l’aprovació provisional amb 
l’acord següent: aprovar provisionalment l’estu-
di de detall d’ordenació de volums de la man-
çana delimitada per l’avinguda del Generalísimo 
Franco, carrer de Còrsega i rambla de Catalunya, 
modificada de conformitat amb les observacions 
que resulten de l’annex núm. 1, a conseqüència 
de les al·legacions formulades en el període d’in-
formació pública, amb la finalitat de millorar la 
relació de la nova edificació amb el cos d’edifici 
de Casa Serra que es conserva i protegeix. Acollir 
en tal sentit les modificacions suggerides en les 
al·legacions 5a, 6a, 7a i 10 per part del Servei per 
a la Protecció del Patrimoni Arquitectònic Català 
i elevar l’expedient a la Corporació Metropolita-
na de Barcelona als efectes del tràmit d’aprovació 
definitiva.

Com a delegat dels Serveis d’Urbanisme, 
vaig presentar en la mateixa sessió un detallat in-
forme sobre la solució urbanística de la mançana 
de Can Serra, assenyalant amb perspectives i cro-
quis les línies mestres de l’ordenació destinades a 
adequar l’edifici protegit a les noves construccions 
que es projectaven, les quals haurien de formar un 
conjunt d’iguals característiques arquitectòniques 
que els altres edificis de la mançana.

El jardins de l’avinguda de Pedralbes

Una altra conquesta important per l’assenyalat 
emplaçament fou la gran zona verda de l’avinguda 
de Pedralbes. Pel lloc, un dels solars més cars de 
la ciutat, ja us podeu imaginar que la negociació 
no fou fàcil. A més, es va escaure que vam haver 
de tractar amb el mateix advocat d’Hisenda que 

portava la negociació dels magatzems del carbó 
al Poble-sec. 

Vaig convenir que edifiquessin un circus, 
que en dirien els anglesos, per la forma el·líptica 
dels solars que donen al passeig dels Til·lers, dei-
xant la part central per a jardí públic. A més vam 
aconseguir que encarreguessin el projecte a una 
excel·lent professional del paisatge que feia poc 
havia arribat de l’Amèrica del Nord, la malagua-
nyada, pel seu prematur decés, Bet Figueras, i la 
mateixa que, juntament amb l’arquitecte Carles 
Ferrater, projectarien més endavant els jardins de 
les tres illes del Poblenou, en els terrenys de l’anti-
ga Herrería Torras SA. Amb l’ordenació aconse-
guírem gratuïtament per a la ciutat l’espai i el seu 
endegament.

S’acordà aprovar inicialment l’expedient 
l’estudi de detall relatiu a la supressió de vials apro-
vats en el sector delimitat pels carrers Sor Eulàlia 
de Anzizu, Gran Capità, Jorge Girona Salgado, 
passeig dels Til·lers i Dulcet; sotmetre’l a infor-
mació pública pel termini d’un mes i, pel supòsit 
que no es formulessin reclamacions, tenir-lo per 
aprovat provisionalment.

El 5 de desembre del mateix any vaig portar 
a aprovació, en el que era de competència muni-
cipal, la proposta d’ordenació del sector comprès 
entre el parc dels Til·lers i l’avinguda de la Vic-
toria (part occidental), formulada pels propietaris 
de l’esmentat sector. I en atenció al fet que, en 
realitat, constituïen una esmena d’aspectes no in-
corporats en l’aprovació definitiva del Pla general 
metropolità per la Comissió Provincial d’Urba-
nisme, elevar-lo a la Corporació Metropolitana de 
Barcelona, als efectes del que preveia l’article 4.3, 
en relació amb l’article 2.2 de les normes urbanís-
tiques del Pla general metropolità. 
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Alguns patricis de la ciutat es comporten 
amb total generositat i gran alçada humana

Els que, quan ens vam casar, vam marxar de l’Es-
querra de l’Eixample i ens n’anàrem a viure de 
lloguer a Sarrià, coneixíem perfectament la Torre 
Ponsich. La porta arrancava tot just al final del car-
rer del Pedró de la Creu, a la mateixa Riera Blanca, 
que anava allà a cel obert. Feia poc hi havia anat 
per verificar la llicència que el despatx BMB ens 
havia demanat per a la cantonada del carrer del 
Trinquet amb Pedró de la Creu, confrontant amb 
l’edifici construït i projectat per Emili Donato. La 
imponent torre medieval de planta rodona i el mi-
naret i la torre renaixentista amb el palau coronat 
de merlets, creaven una imatge enormement itali-
anitzant. Vam cridar el seu propietari, Josep Maria 
de Ponsich i de Sarriera pel tema de l’obertura de 

l’avinguda Foix que havia plantejat al Pla General, 
però amb una traça més serpentejant de la que més 
tard es va construir, per no malbaratar la finca i, 
per tant, més ajustada al carrer del Trinquet. La 
proposta provenia d’una idea de Xavier Subias 
respecte de l’enllaç entre el túnel de Vallvidrera 
i el primer cinturó de ronda, pels carrers Doctor 
Ferran, Eduardo Conde i enllaç mitjançant túnel 
entre Can Caralleu i Can Portabella. Una pro-
posta que s’atrevia a fer perquè en aquella època 
no estava construït l’edifici de la Caixa a la Dia-
gonal. Unes pretensions ben diferents de les que, 
per resoldre el tema de Via Augusta amb el primer 
cinturó de ronda, plantejava jo, com després el Pla 
va incorporar, a través del parell de carrers Nu-
mància i el parell Tarragona–Nicaragua, per servir 
l’Eixample i connectar amb el Paral·lel, passant en 
túnel per darrere dels salesians i les salesianes i, a 
l’altura de l’estació de Sarrià, enllaçar amb la Via 
Augusta. 

El cas fou que de la trobada a l’Ajuntament 
passà a invitar-me a anar-lo a veure a casa seva. Em 
va ensenyar el recinte. En alguns punts la molsa, a 
causa de no haver-se trepitjat el jardí en lustres, pre-
sentava un gruix considerable. Em va ensenyar el 
cementiri familiar, llibres incunables i tot seguit va 
passar a dir-me que, com a melòman que era, esta-
ria disposat a deixar la finca a la ciutat sempre que 
es dediqués a ensenyament de la música. No sabia 
com agrair-li la seva enorme generositat. El cert és 
que no vaig fer res per merèixer aquella donació, 
més aviat els que em coneixen saben que respecto 
molt la intimitat de la gent i mai m’hagués atrevit a 
demanar res. La voluntat va ser exclusivament seva. 

Això explica que, formulada la seva propos-
ta de cessió, portàrem a tràmit l’aprovació inicial 
de l’estudi de detall de l’ordenació de la mançana 

limitada pels carrers del Cardenal Vives i Tutó, 
Eduardo Conde (avui aquest tram ha estat batejat 
com a avinguda de J. V. Foix), Enric Giménez i 
Doctor Farreras Valentí, presentada per don Josep 
Antoni de Cuyàs i de Ponsich i de Sarriera i altres, 
segons plànols aportats en compareixença d’11 de 
maig i 12 de juny de 1978, amb l’excepció que la 
prolongació del carrer Doctor Farreras Valentí seria 
solament per a vianants i es conservaria la tanca del 
jardí de la Torre Ponsich en la part compresa en 
l’ordenació; i que el plànol núm. 6 d’abril de 1978, 
titulat «Incidències de l’ordenació proposada a la 
finca Ponsich» seria merament orientatiu i no tin-
dria caràcter vinculant per l’Ajuntament. També 
es va aprovar la modificació, a l’empara del que 
preveia l’article 118 de la Llei del sòl, i amb la fina-
litat de facilitar l’execució del planejament, de la 
unitat d’actuació delimitada en el plànol b-1 a es-
cala 1:10.000 del Pla general metropolità, en el 
sentit de desdoblar-lo en dos unitats separades 
per l’eix del carrer d’Eduardo Conde; determinar 
que l’execució de l’ordenació es realitzaria pel sis-
tema de cooperació; i condicionar la concessió de 
llicències d’edificació a la prèvia reparcel·lació i a 
la cessió gratuïta a l’Ajuntament dels terrenys 
vials i de verd públic així com també de la porció 
de la finca denominada Torre Ponsich, oferta pel 
seu propietari, don Josep Maria de Ponsich i de 
Sarriera, lliure de càrregues i gravàmens i ocu-
pants; i finalment sotmetre l’expedient a infor-
mació pública pel termini d’un mes, amb citació 
personal als propietaris afectats, i pel supòsit que 
no es formulessin reclamacions, tenir-lo por apro-
vat provisionalment.

Vaig informar del dictamen sobre els trà-
mits que havien culminat amb la cessió al mu-
nicipi efectuada per Josep Maria de Ponsich i de  Escola de música de Can Ponsich
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Sarriera de la finca Torre Ponsich, amb destinació 
a finalitats culturals. Crec que en la mentalització 
del senyor Ponsich a favor de la cessió de la seva 
finca a la ciutat s’hauria de reconèixer el mèrit de 
l’arquitecte autor del projecte d’ordenació de la 
resta de l’illa, Francesc Escudero i Ribot, que fou 
qui em va suggerir que la propietat no veuria ma-
lament fer la cessió de la històrica finca a la ciutat 
si fos per a usos culturals. S’aprovà el dictamen i a 
proposta de l’alcalde s’acordà agrair a Josep Maria 
de Ponsich i de Sarriera la cessió al municipi amb 
destinació a finalitats culturals de la Torre Ponsich, 
mansió senyorial d’un dels llinatges més antics de 
l’aristocràcia catalana.

No sé si amb l’escola de música que s’hi ha 
instal·lat podríem donar per complerta la voluntat 
amb què es va condicionar la cessió. L’Ajuntament 
democràtic hi traslladà també la unitat territorial 
de la Guàrdia Urbana del districte. El més greu 
fou l’estacionament que s’hi permeté, en el lloc 
on hi hauria d’haver jardins, i posteriorment, en 
època del regidor Xavier Casas, l’emplaçament, 
adherida a la torre medieval, de l’escola Orlandai, 
minvant encara més els jardins que es mereixia la 
finca.

Els noms dels carrers en català

El tema del català anava prenent normalitat a 
mesura que avançava la Transició i les demandes 
per part de l’Assemblea de Catalunya es feien cada 
cop més intenses. Cal recordar que el consistori 
amb què convivíem era el mateix del «no al català» 
que tants problemes va ocasionar a l’alcalde Masó, 
però alhora que tantes mesures de distensió va 
obligar a prendre al govern central, entre altres 
al ministre de l’Hospitalet, Cruz Esteruelas, quan 
el van designar Ministro de Educación, perquè 
no es donés un efecte bumerang que agreugés la 
reivindicació. 

A l’alcalde Socias li va semblar que havia 
arribat el moment de retolar en català els noms 
dels carrers de la ciutat. El problema era el cost i 
disposar del funcionari que ho pogués fer. Can-
viar totes les plaques de marbre blanc de Macael 
exigia un pressupost monstruós. Amb les necessi-
tats per cobrir i la situació pressupostària, no ens 
ho podíem permetre. Vaig suggerir emprar la part 
del darrera de les velles plaques de marbre Macael 
degudament polides per posar els noms en català. 
Es bellugaven de lloc, per la qual cosa darrere de 
la nova no hi ha el corresponent nom en castellà. 

Després d’una llarga malaltia, havia retor-
nat al servei del plànol de la ciutat l’arquitecte i 
matemàtic Miquel Ponsetí Vives, que més tard 
seria regidor per ERC a la primera legislatura, el 
qual, amb gran dedicació, s’hi va posar per po-
der-ho tenir acabat en breu termini. Em va dema-
nar posar sota el nom unes dades o la professió del 
personatge homenatjat perquè la gent se situés en 
cada cas, cosa que vam fer. L’arquitecte Lillo, que 

tenia la casa de làpides del carrer de Sant Gervasi 
de Cassoles, de suport del cementiri de Sant Ger-
vasi, es va oferir a treballar-hi també. Fou així 
com en aquesta comissió executiva del 18 d’agost 
de 1978, l’alcalde va portar el tema de la retolació 
al català de les vies públiques de la ciutat. Davant 
la complexitat dels problemes inherents a l’esmen-
tada retolació, va fer prendre l’acord d’encomanar 
al delegat dels Serveis d’Urbanisme que, agafant 
com a base el nomenclàtor de les vies elaborat 
pel Congrés de Cultura Catalana, es portessin a 
terme els treballs per constituir una comissió en-
carregada d’informar de les mesures relatives a 
costos i altres aspectes derivats de la retolació en 
català; i puntualitzà que l’esmentada comissió 
estaria integrada per representants dels partits po-
lítics, associacions de veïns, entitats públiques, 
l’admi nistració de Correus i organismes empresa-
rials i sindicals.

Cal assenyalar que, excepte canviar-se tot-
hom les targetes de visita i els papers impresos, 
segurament pel moment en què el canvi es va fer, 
quasi ningú va trobar a faltar plaques bilingües. 
No ens van demanar ni treure Borbons ni els per-
sonatges de segona línia de la Guerra Civil. Això 
sí, canviaren de nom la Diagonal, el Paral·lel i la 
Gran Via de les Corts Catalanes, que recupera-
ren els noms amb els quals eren coneguts aquells 
carrers habitualment per la majoria de la gent. 
Goded ja feia temps que havia deixat el nom a 
Pau Casals. Com que Diagonal, Paral·lel i Gran 
Via eren carrers molt llargs, van ser molts els par-
ticulars i les societats mercantils que van haver de 
canviar els assentaments en les seves escriptures 
mercantils i en les seves targetes de visita.
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Les barraques de Santa Engràcia

A la comissió d’agost de 1978 vaig poder donar un 
fort cop a l’erradicació de les barraques de Santa 
Engràcia, avui jardins d’Àngel Pestaña (districte 
de Nou Barris), que vaig visitar després de rebre a 
l’Ajuntament els barraquistes perquè em pogues-
sin traslladar personalment la seva situació. Fou 
el dia en què un veí, aixecant-se la camisa perquè 
verifiqués que estava sarnós, em va demanar, com 
sant Tomàs, que li toqués les llagues perquè ho 
comprovés jo mateix... 

La situació era molt greu. A part de les mí-
nimes condicions dels aixoplucs, el tema s’agreu-
java per la manca de sanejament. Em van fer 
visitar la barraca d’una dona que tenia la síndro-
me dita de Diògenes, amb els residus que havia 
pogut acumular al llarg de tota la seva vida fins a 
arribar a tocar el baix sostre de l’edícula i on em 
vaig preguntar on s’estirava a les nits per fer el 
son, ja que no hi quedava materialment cap espai 
per dormir. 

L’acord que vaig portar a la comissió fou 
fixar, en virtut de resolució del Jurat Provincial 
d’Expropiació, de 13 de desembre de 1977, en 
17,3 milions de pessetes el just preu, por tots els 
conceptes, de la finca núm. 25-35 del carrer de 
Francesc Xavier, 55-59 del carrer d’Enric Casa-
novas i 82-86 del carrer de Santa Engràcia, de 
3.002 m2 d’extensió, afectada per la instal·lació 
de serveis públics; i pagar el preu a la propietat si 
justificava, mitjançant certificat registral, el do-
mini i la llibertat de càrregues de la finca, o altre 
cas, consignar-lo i això efectuat, ocupar l’esmen-
tat immoble.

La requalificació del barri del Maresme

La construcció, iniciada el 1958, del conjunt de 
cases de l’empresari Castells Lastortras al carrer 
del Maresme feren un barri molt cohesionat pel 
nombre d’habitatges i el perfil social de la gent que 
hi va anar a viure. La situació esdevingué explosiva 
socialment quan la immobiliària del grup Agro-
limen, si no recordo malament Montnegre SA 
construí al costat. L’extens nombre de famílies dels 
dos grups d’habitatges, encara que diferents en el 
temps, es cohesionaren ràpidament donant lloc a 
una associació de veïns d’ampli espectre sociològic 
però fortament reivindicativa.

No em venia a veure l’antic dirigent de l’asso-
ciació, Pablo Ayaga, sinó, si no recordo malament, 
Paquita Romeu, acompanyada de tots els membres 
de l’associació, i ho plantejava tot i més. Els proble-
mes s’agreujaven per tractar-se d’habitatges a prop 
de fàbriques, algunes amb efectes sobre el medi, 
com la de Can Nubiola, de blauet de blanquejar la 
roba, que els deixava la roba que tenien estesa no 
més blanca sinó més intensament blava. En el cas 
del camp de futbol que hi havia a precari, quan xu-
taven massa fort, que es veu que era sovint, la pilota 
queia al solar d’una masia propera, els estadants de 
la qual, tips de fer carn d’olla amb pilota de re-
glament, els tornaven la bimba punxada. L’única 
solució era adquirir una peça de gran dimensió on 
cabessin tots els equipaments que els feien falta.

Fou així com, un cop més, ens plantejàrem 
l’adquisició de les quasi dues illes de l’eixample 
Cerdà que hi havia darrere dels edificis d’Agroli-
men i la seva ordenació per a una escola primària, 
una escola d’ensenyament secundari, una biblio-
teca i una millor posició del camp de futbol. Vaig 
encarregar el projecte a les arquitectes Sílvia Farriol 

i Gil i Anna Soler i Sallent. Del seu projecte només 
es construí l’institut d’educació secundària (IES 
Barri Besòs). La resta es dedicà a camps d’esports 
en el marc del Centre Municipal Esportiu Mares-
me. A l’illa inferior s’establí l’escola de primària 
Joaquim Ruyra. 

La proposta d’adquisició que vaig portar fou 
la de fixar, en virtut d’avinença, en 55 milions de 
pessetes el just preu, per tots els conceptes, de la finca 
de 18.621 m2 d’extensió situada a la mançana limi-
tada pels carrers Pujadas, Puigcerdà, Pallars i Gene-
ral Manso (avui Josep Pla) afectada d’equipaments i 
vials. L’única pena era que les propietàries tornaven 
a ser les admirables i elegants germanes Rocamora 
Rosés, que venien a signar l’expropiació de les seves 
finques amb més de vuitanta anys, elegantment ves-
tides amb collarets negres entorn del coll, presidits 
per un fermall d’esmalts noucentista, i a les quals 
feia poc ja els havia expropiat altres dues finques, al 
carrer de Bàrcino, per posar a Trinitat Vella l’escola 
C. N. Ramon Berenguer III, avui secció de l’Institut 
Josep Comas i Solà. Eren de la família de Manu-
el Rocamora, que va fer la important deixa per al 
Museu Tèxtil i d’Indumentària (avui al Museu del 
Disseny de Barcelona de la plaça de les Glòries).

El nou edifici de l’institut Barri Besòs, a la cantonada  
dels carrers de Pujades i Josep Pla, inaugurat el 1982.  
Fotografia de Carlos Díaz Leno
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Illa de l’editora d’El Mundo, abans i després  
de la intervenció

La comissió municipal executiva 
del 19 de setembre de 1978

El problema de l’illa de l’editora del diari 
Mundo

El desenvolupament de l’illa delimitada per l’avin-
guda de Xile i els carrers Pintor Ribalta, Cardenal 
Reig i Pisuerga, va portar a haver de donar sortida 
vers la Diagonal a la gent que ja vivia en aquell sec-
tor, a través de la cruïlla amb l’avinguda del Dr. 
Marañón. Això explica que admetés l’interès de 
l’obertura d’aquesta avinguda i així vaig portar a 
la comissió executiva l’adquisició per 3 milions de 
pessetes, el just preu per tots els conceptes, de la 
finca de 5.517,27 m2 d’extensió situada a la futura 
avinguda del Dr. Marañón i afectada per la seva 
obertura, propietat de la Sociedad Anónima Luvisa.

El salvament del xalet Golferichs

En aquesta sessió vaig fer prendre a la comissió exe-
cutiva l’acord de «desestimar el recurs de reposició 
interposat per Edificaciones Núñez Avenida SA, 
contra l’acord de la comissió municipal executiva, 
de 20 de gener de 1978, pel qual, com s’indicava 
en aquell acord, l’arxiu de les actuacions relatives 
a la compensació de volums de la finca núm. 491 
de l’avinguda de José Antonio i núm. 120 i 122 
del carrer de Viladomat, es fonamentà en el fet de 
no ajustar-se la mateixa a les normes urbanístiques 
del Pla general metropolità; o sigui, a les que regu-
len les compensacions de volums, contingudes a 
l’article 245.2 de las referides normes, d’obligatò-
ria observança a partir de l’aprovació definitiva de 
l’esmentat Pla General». 

El perill d’enderroc de la Casa Golferichs es 
va produir perquè l’Ajuntament no tenia aprovat el 
Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 
de la ciutat. El mateix ja havia passat amb la Casa 
Trinxet. Ho dic perquè és fàcil responsabilitzar el 
promotor quan a qui s’ha de responsabilitzar del 
que passà hauria de ser l’Ajuntament per no haver 
determinat quins edificis volia protegir perquè així 
tothom s’atengués a les conseqüències si comprava 
un edifici catalogat i no el volia per mantenir-lo. 
Si un solar és edificable i ningú l’ha protegit prèvi-
ament de manera pública i manifesta, passa el que 
va passar a aquesta ciutat per no tenir un catàleg 
posat al dia. D’aquí les presses que vaig tenir per 
aprovar amb noves inclusions el que, ja redactat, 
no s’aprovava mai. 

En el cas del xalet de Macari Golferichs, el 
pro motor que havia adquirit la finca va començar a 
demolir-lo amb una llicència donada durant el go-
vern de l’alcalde Viola, però resulta que ho vaig poder 

aturar, amb l’assessorament del jurista de l’Ajunta-
ment Enric Rebés, perquè la llicència de demolició 
l’havia demanat per a l’adreça del solar contigu del 
carrer de Viladomat, però no per al solar de la Gran 
Via, quan eren dues finques independents. Vaig 
ordenar aturar la demolició perquè no hi havia lli-
cència de demolició sobre el xalet. Exclusivament 
n’hi havia sobre la casa del carrer de Viladomat, 
aquella on en el local de la planta baixa hi havia 
una casa on venien billars. Ens van portar l’ordre 
d’execució d’aturar la demolició als tribunals però, 
tal com havia exposat l’eminent jurista, vam gua-
nyar el plet davant de la Sala del Contenciós, ja que 
els dos solars eren a tots els efectes independents. El 
fet que a la llicència de nova edificació es demanés 
sobre els dos no volia dir res, ja que s’havia d’haver 
obtingut llicència de demolició independent dels 
dos edificis construïts sobre dos solars indepen-
dents, el de Viladomat i el de la Gran Via, que sor-
tosament no n’havia tingut cap d’atorgada. 

La comissió municipal executiva del 2 d’octubre de 1978

Casa Golferichs, quan es va aturar la demolició, el 1977
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Durant el període Masó el promotor pre-
tengué tramitar una compensació de volums amb 
un edifici singular sobre l’aulari de les monges de 
l’escola que allí hi havia hagut, el qual, però, per 
haver ja catalogat el xalet i, d’altra banda, ultrapas-
sar el sostre admès a la part del jardí, vam denegar 
i que és l’acord transcrit al primer paràgraf. 

A partir d’aquí les converses foren per com-
pensar el sostre admès i no edificable disposant-lo 
sobre altres solars de l’empresa, en els llocs que 
anteriorment era permès fer habitatges en planta 
entresol i planta àtic. A partir de 1980 la nego-
ciació la va portar el regidor Ricard Boix i no sé 
com s’ho va fer, però el que és clar és que ja es va 
anar de baixada i s’acabà amb l’obtenció del xalet 
per a la ciutat, avui centre cívic d’aquella zona de 
l’Esquerra de l’Eixample, a més de seu d’algunes 
fundacions. 

L’entorn de Sant Pau del Camp. El teatre 
Diana i la sala Barcelona de Noche

També en la mateixa comissió es va fixar, en virtut 
d’una resolució del Jurat Provincial d’Expropia-
ció de 21 de febrer de 1977, en 35,7 milions de 
pessetes el just preu de les finques números 85 i 
89-91 del carrer de Sant Pau afectades per l’ober-
tura de l’avinguda García Morato, a mans de tres 
propietàries.

El problema del dèficit de les empreses  
de transports

En el capítol de precs i preguntes, la presidència 
donà compte del document de la Federació d’As-
sociacions de Veïns, de 29 de setembre de 1978, 
pel qual es rebutjava, per part de la Federació i dels 
partits polítics, l’augment de les tarifes dels trans-
ports públics i sol·licitaven que quedessin congela-
des. L’alcalde comentà els quatre punts de l’esmen-
tat escrit i la situació que l’acceptació d’aquestes 
propostes podria provocar per l’Ajuntament. Així 
mateix informà que a les deu del matí rebria una 
comissió dels partits polítics per examinar la pro-
blemàtica de les tarifes dels transports públics i que 
la solució definitiva havia de ser adoptada en breu 
termini, dins d’aquella setmana, i assenyalà que es 
tractava d’una qüestió fonamental per al municipi, 
amb importants implicacions per la liquiditat de 
les companyies i l’obtenció de l’ajuda estatal. Amb 
aquesta finalitat es proposà facultar l’alcaldia per 
mantenir les converses necessàries amb els partits, 
les centrals sindicals i la Federació d’Associacions 
de Veïns, per arribar a una solució harmònica que 
permetés resoldre satisfactòriament el greu proble-
ma financer dels transports públics municipals, 
sens perjudici de les gestions a prop de l’adminis-
tració central per l’obtenció de la subvenció estatal.

La comissió municipal executiva  
del 30 d’octubre de 1978

En aquesta comissió es va decidir aprovar inicial-
ment el pla especial d’ordenació dels terrenys pro-
pietat de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
redactat per l’arquitecte Lluís Cantallops Valeri, 
delimitats pels carrers de Sor Eulàlia Anzizu, Gran 
Capità, Jorge Girona Salgado, passeig dels Til·lers 
i carrer de Dulcet; sotmetre’l a informació pública 
pel termini d’un mes, i pel supòsit que no es pre-
sentessin al·legacions, tenir-lo per aprovat provisi-
onalment. Aquest pla ha estat l’origen de l’ordena-
ció del campus nord de la Universitat Politècnica.

La comissió municipal executiva  
del 10 de novembre de 1978

En aquesta sessió es va aturar la tramitació d’un 
vell pla de reforma interior del sector de l’ermita 
de la Verge del Coll, atès que les modificacions in-
troduïdes pel Pla general metropolità havien deixat 
sense efecte moltes de les propostes que es trami-
taven a l’empara de les anteriors qualificacions del 
Pla comarcal de 1953, que havien estat alterades pel 
nou planejament general, més respectuós amb les 
condicions d’edificació de la ciutat jardí existent.

En la mateixa sessió, a proposta de la mateixa 
comissió executiva, es va atorgar la medalla de la 
ciutat al mèrit científic, en la categoria d’or, a Joa-
quim Folch i Girona, enginyer i acadèmic de l’Aca-
dèmia de Ciències i Arts, per la importància que per 
a la ciutat tenien les empreses que ell havia creat i pel 
suport donat al Museu de Geologia i Mineralogia. 
Encara que la seva empresa de pintures ja havia tras-
lladat gran part de la producció al polígon Pratense 
del Prat del Llobregat, en tota la fase en què vaig 
estar de delegat de l’Ajuntament mai va plantejar el 
tema del trasllat de la planta que tenia al Bogatell. 
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Ordenacions de projectes d’habitatge de 
protecció pública d’iniciativa municipal

El primer expedient d’aquella sessió era un ajust 
d’ordenació per donar formalitat a un projecte d’ha-
bitatges de protecció oficial que promovíem i que 
confrontava amb el carrer del Doctor Pi i Molist, 
obra dels arquitectes Jordi Garcés i Brusés i Enric 
Sòria i Badia. Es va acordar aquell dia aprovar 
inicialment el pla especial de reforma interior i de 
modificació d’alineacions del passatge de Pisaca 
(avui de Ricard Canals) i l’ordenació volumètrica 
del sector delimitat pel carrer de Sant Iscle, pas-
satge de Pisaca, carrer del Doctor Pi i Molist i 
passatge del Doctor Pi i Molist. 

Hostafrancs i la Bordeta contra 
Manufacturas Cerámicas

Els veïns d’Hostafrancs lluitaven per diferents so-
lars, com la recuperació de les instal·lacions de Ma-
gòria dels Ferrocarrils Catalans, i s’oposaven a l’am-
pliació del carrer de Moianès com a sortida d’Aragó. 
I també anaven en contra de les molèsties que cau-
sava al barri la fàbrica Manufacturas Cerámicas. 

El Pla general metropolità havia afectat part 
de l’esmentada fàbrica amb un vial, avui el passat-
ge de Montserrat de Andrés, que perseguia, per 
damunt de la fàbrica de Miniwatt i dels terrenys 
de Magòria, donar continuïtat al carrer del Cor-
ral i a partir d’aquí enllaçar amb l’avinguda dels 
Ferrocarrils Catalans, ja en terme de l’Hospita-
let i batejada com a avinguda del Carrilet, avui 
convertida en passeig des del moment en què es 
va procedir al soterrament d’aquella línia. L’afec-
tació de la fàbrica i el fet que l’empresa s’havia 
traslladat a Martorell van fer relativament fàcil 
l’adquisició i l’adscripció de la resta de l’empresa 
a institut de segon ensenyament, que era l’altra de 
les demandes del veïnat. 

Cal dir que vaig poder anar més enllà de 
les demandes veïnals gràcies a l’adquisició també 
de la vidriera del carrer de Gayarre (avui plaça de 
la Vidriera) i dels terrenys del centre municipal 
esportiu la Bordeta i del conjunt de la plaça de la 
Farga, que es descriuen en altres acords del con-
sell executiu de l’Ajuntament. En el cas d’aquesta 
comissió es va iniciar la tramitació de l’ordenació 
per a l’institut. L’acord va ser aprovar inicialment 
el pla especial de reforma interior d’ordenació 
volumètrica de la mançana delimitada per l’avin-
guda de José Antonio, carrer de Farell, carretera 
de la Bordeta i carrer de Sant Roc, en el qual es 

La comissió municipal executiva del 5 de desembre de 1978

destinaven 3.246 m2 per a centre de BUP i 638 m2 
per a jardí públic, mantenint l’anterior edificabi-
litat; sotmetre’l a informació pública pel termini 
d’un mes i, pel supòsit que no es formulessin re-
clamacions, tenir-lo per aprovat provisionalment; 
i, finalment, determinar que l’execució s’efectua-
ria pel sistema de cooperació i que l’atorgament de 
llicències d’edificació se supeditava a l’aprovació 
definitiva del pla especial i a la prèvia cessió gra-
tuïta de la totalitat dels terrenys vials i d’ús públic 
compresos en l’esmentat sector.

L’escola pública del barri de Trinitat Vella

Un altre dels acords importants va ser fixar, en vir-
tut d’avinença, en 5,2 milions de pessetes el just 
preu per tots els conceptes de la finca situada a la 
Via Bàrcino, de 8.721 m2, dels quals 5.115 m2 el 
Pla general metropolità de Barcelona qualificava 
d’equipaments comunitaris i dotacions de nova 
creació (7b) i 3.606 m2 estaven destinats a parcs i 
jardins urbans de nova creació (6b). Era propietat 
d’Elvira Rocamora Rosés, una de les dues germa-
nes octogenàries Rocamora, que, malauradament 
per elles, ens les anàvem trobant arreu.

L’equipament del turó de la Peira

L’escreix de sostre executat pel promotor dels ha-
bitatges de planta baixa i 15 plantes del carrer del 
Pont del Treball va acabar amb la cessió d’una illa 
a l’Ajuntament al turó de la Peira, la finalitat del 
qual havia de ser la d’equipament i parc urbà al ser-
vei del barri. Malauradament, l’aparició més tard 
del problema de l’aluminosi obligà a edificar-la Alçats del projecte de Jordi Garcés i Enric Sòria
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parcialment per traslladar les famílies dels blocs 
irrecuperables per l’oxidació alumínica dels forjats 
que havien entrat en contacte amb zones humides 
de l’edifici, especialment banys i safarejos. Això 
explica l’estat en què ens ha arribat aquesta illa, 
edificada i on l’única dotació pública que hi ha és 
l’Espai Jove les Basses, al servei dels joves del barri. 

L’acord que vaig portar a la comissió fou ac-
ceptar la cessió gratuïta oferta pel propietari del ter-
reny afectat d’equipaments comunitaris i dotacions 
de 6.117’80 m2 de superfície, corresponents a les fin-
ques situades a la mançana limitada pels carrers de 
Cadí, Teide i passeig de la Peira, i un cop acreditat 
—mitjançant certificat registral per la propietat— 
el domini i la llibertat de càrregues de l’immoble, 
formalitzar a favor de l’Ajuntament la cessió.

La difícil compra de la Sedeta

La Sedeta, mitja illa de l’Eixample, finca en què hi 
havia edificada una indústria modernista d’acurada 
obra de fàbrica, no havia estat objecte d’afectació 
en el moment de l’aprovació inicial del Pla pel fet 
d’estar per dessota del primer cinturó de ronda i per 
la voluntat ressenyada de no interferir en les pro-
postes de l’Ajuntament de Barcelona per a l’Expo-
sició Universal de 1982. Quan els veïns del Camp 
d’en Grassot començaren a reivindicar l’afectació 
de tota la Sedeta per a equipaments, el problema 
és que no estava afectada pel Pla i, per tant, en el 
supòsit que optéssim per afectar-la mitjançant una 
modificació de Pla, els terminis per aconseguir-la 
s’allargarien moltíssim. D’altra banda, una mitja 

illa edificable de l’Eixample prendria un preu molt 
alt al Jurat Provincial d’Expropiació. 

No obstant això, una proposta que havia 
elaborat l’arquitecte Ricard Fayos per a l’Associ-
ació de Veïns ens mostrava que els edificis cons-
truïts eren aprofitables per a una escola d’EGB i 
per a un institut, fet que ens permetia un estalvi 
respecte del preu total per pagar i, a més, es podia 
fer una disposició que permetés aprofitar una part 
de l’espai central com a jardí públic. Fayos, a més, 
tenia l’avantatge que vivia a tocar de la Sedeta i des 
de casa seva t’ho podia explicar a vista d’ocell. Li 
vaig exposar el tema a l’alcalde i s’hi va interessar. 
Em va dir que ho estudiés. 

La dificultat afegida en què ens trobàrem 
va ser que la propietat de la finca era de la Caixa 
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Perspectives i fotografia del projecte aprovat de La Sedeta.  
Arquitecte: Ricard Fayos

d’Estalvis de la Diputació de Barcelona (la Caixa 
provincial més tard coneguda pel seu ulterior 
nom de Caixa d’Estalvis de Catalunya), el presi-
dent de la qual era el mateix president de la Dipu-
tació, Juan Antonio Samaranch Torelló. El pro-
blema m’ultrapassava i per a la Caixa representava 
arrencar-li un queixal, en tractar-se en aquell 
moment del solar de més valor que tenien en 
l’inventari. 

Una tarda de maig de 1977 l’alcalde em va 
demanar que l’acompanyés a veure el president 
de la Caixa d’Estalvis a la seu central. La conver-
sa, evidentment, fou sobre la Sedeta i el seu preu. 
L’alcalde li va limitar el preu per raó de la situ-
ació pressupostària i del volum de necessitats a 
cobrir. Samaranch va manifestar força resistència, 

però finalment va acceptar vendre. En la matei-
xa conversa vaig ser testimoni de com l’alcalde, 
preocupat per com havia anat la manifestació del 
darrer dia de Sant Jordi a la plaça de Sant Jaume, 
el comminava que acceptés el càrrec d’ambaixa-
dor a la Unió Soviètica que li oferien. L’alcalde 
estava informat de la proposta. Al president de la 
Diputació més aviat li feia mandra, malgrat que 
considerava delicada la situació en un moment en 
què tothom demanava el retorn de la Generalitat. 
En cap moment, ni l’un ni l’altre, van parlar de 
Josep Tarradellas i Joan. Com si a cap dels dos 
els haguessin posat en antecedents del que pas-
saria després, amb el retorn del president el 23 
d’octubre del mateix any. Però després vaig en-
tendre que sense aquell càrrec buit no tindrien 

una plataforma d’aterratge per al futur president 
de la Generalitat provisional ni podrien conferir 
un pressupost per finançar la recuperació de la 
Generalitat provisional mentre no la incorporés 
una Constitució.

No sé si perquè els serveis municipals s’en-
darreriren en la confecció de l’expedient o bé per-
què s’hagué de donar ordres al director de la Caixa, 
Joan Bilbao, des de Moscou perquè es formalitzés 
el conveni amb l’alcaldia, el cert és que fins al no-
vembre de 1978 no vaig poder portar l’adquisició 
a sessió. La proposta presentada va ser aprovar el 
conveni subscrit entre l’alcaldia i la Caixa d’Estal-
vis de Catalunya el dia 10 de novembre de 1978, 
per a l’adquisició a títol d’expropiació de la finca de 
superfície 5.798 m2 d’extensió de la seva propietat, 
situada als carrers d’Antoni Maria Claret, núm. 
64-78, Sicília, núm. 303-321 i Llavallol s/n, amb 
destinació a equipaments comunitaris pel preu de 
154,9 milions de pessetes; i iniciar els tràmits per 
a la modificació de la qualificació urbanística de 
la finca de conformitat amb la dedicació prevista.
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El pavelló d’esports del baix Guinardó

En aquesta comissió es resolgué el problema de la 
zona esportiva del baix Guinardó. Com hem dit, 
els veïns pretenien, amb tossuderia, posar el pave-
lló d’esports en l’actual plaça de Gaudí, al davant 
de la façana del Naixement de la Sagrada Família. 
La qüestió es va poder desencallar quan l’empresa 
Rhône Poulenc va oferir a l’Ajuntament la venda 
del solar on ara hi ha el pavelló. Cal dir que sense 
l’impacte dels holandesos de l’Enkalene al Prat, 
que van posar fora de mercat els francesos de la 
Rhône Poulenc propietaris de la Safa de Sant Julià 
de Ramis i Blanes, els gals no haurien ofert la com-
pra d’aquell solar i per un preu molt ajustat, encara 
que fos perquè hi incidia l’afectació del Pla general 
metropolità de «transformació a equipaments». 

En aquest solar hi emplaçàrem el tan reivin-
dicat centre esportiu. L’acord fou fixar, en virtut 
d’avinença, en 57 milions de pessetes el just preu, 
per tots els conceptes, inclosa la desocupació, de 
la finca de 4.231  m2 d’extensió situada als car-
rers de Mallorca, núm. 471 al 475, de Cartagena 
núm. 231 al 243 i de Provença núm. 530, afecta-
da de zona de transformació d’ús a equipaments 
(17-7) pel Pla general metropolità de Barcelona, 
propietat de Sociedad Española Viscosa, Sociedad 
Anónima; i pagar el preu a la propietat si justifi-
cava —mitjançant certificat registral— el domini 
i llibertat de càrregues de la finca, o en altre cas 
consignar-lo; i això efectuat, ocupar l’esmentat 
immoble. 

El Parc Central de Nou Barris i el tema del 
manicomi de l’hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau

L’hospital de la Santa Creu va començar, cap a 
finals dels anys seixanta, a vendre’s els terrenys 
del manicomi del Dr. Pi i Molist. En el moment 
de la segona fase li va fer fallida la immobiliària, 
malgrat els intensos aprofitaments desenvolupats 
(blocs de planta baixa i onze plantes i algun de 
fins a setze plantes) que el règim li havia atorgat. 
Per altra banda, el grup de joves psiquiatres de 
l’hospital, els doctors Jaén i Clusa, opinaven que 
calia, sota observació, tornar a obrir aquelles insti-
tucions, pocs anys abans considerades en desús, i 
emprar-les de nou. Suposo que els tractaments es-
taven en relació amb l’important canvi que estava 
sofrint la psiquiatria amb els nous fàrmacs a dispo-
sició i les noves teories conductistes. Per a la ciutat, 
la peça tenia una importància cabdal, que, segons 
m’havia explicat don Vicente Martorell, fins i tot 
va copsar el Caudillo el dia de la inauguració de 
l’actuació de l’Obra Sindical a la Guineueta, en 
què girant-se cap a ell, el va renyar perquè no ha-
vien posat el polígon més a prop del centre de la 
ciutat. Desencaixat i blanc, ja es veia al penal del 
Dueso, i per justificar-se li va dir: «son terrenos 
del Hospital de la Santa Cruz, mi general», a la 
qual cosa l’altre va respondre amb un: «aún así...», 
que el va deixar tota la vida preocupat, perquè ho 
explicava com una taca en el seu historial. Encara 
que al Pla general metropolità havíem fet difícil 
el procés edificatori per les afectacions que haví-
em establert sobre la impressionant construcció, 
el nou equip mèdic feia impossible aconseguir la 
peça, malgrat que ho intentàrem. D’altra banda, 
els veïns, tant els de tota la vida com els acabats 

El projecte que redactàrem per traslladar els habitants 
de les cases barates de Ramón Albó, amb el seu parc. 
Arquitectes: Julio Laviña, Pilar de la Villa i Sergi Gòdia

La comissió municipal executiva del 28 de desembre de 1978
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d’arribar, quan venien a l’Ajuntament exposaven 
que els malalts en tractament feien espectacles de 
tota mena pel barri, fet que entenien que ultrapas-
sava la bona harmonia obligada. En una paraula: 
pocs napoleons i molts passejant desvestits o dient 
(llançant) alguna cosa més que floretes a les noies.

L’única manera d’atacar-ho, i així desenca-
llar-ho, era a través dels camps sense obrir per haver 
estat afectats per la prevista prolongació del passeig 
de Fabra i Puig fins al passeig de Valldaura i per la 
riera que baixava des de Can Masdeu per dessota 
de l’avui plaça de Karl Marx. Cal dir que la zona 
ha tingut per part dels ajuntaments posteriors al 
nostre unes intervencions de més nivell de les que 
proposàrem nosaltres, ja que, aprofitant la petjada 
del vell manicomi, ara s’hi troben la biblioteca de 
Nou Barris, la unitat territorial de la Guàrdia Ur-
bana del districte de Nou Barris, el Parc Tecnològic 
BCN Nord i especialment el magnífic Parc Central 
de Nou Barris, als quals modestament posàrem les 
primeres «pedres» amb les finques que adquirírem. 

En aquella comissió executiva es va fixar, en 
virtut d’avinença, en 19 milions de pessetes el just 
preu per tots els conceptes, inclosa la desocupació, 
de la finca situada al carrer de Mont-ral, cantonada 
Fabra i Puig, núm. 1 al 5 i 2 al 10, de 6.276 m2 
d’extensió, afectada de 6b (parcs i jardins urbans 
de nova creació) pel Pla general metropolità de Bar-
celona; i es va acordar pagar el preu a la propietat.

A la comissió executiva del 22 de febrer de 
l’any següent vaig portar l’adquisició d’una peça 
complementària, una finca de 2.749 m2 d’extensió 
situada al carrer de Villalba i al torrent de Can Car-
reras, afectada de sistema de parcs i jardins urbans 
actuals (6a) pel Pla general metropolità, propietat 
d’un particular. Es va fixar el seu just preu, en vir-
tut d’avinença, en 5,5 milions de pessetes.

El nou camp del Sant Martí al barri del Clot

En aquesta sessió vaig poder portar també l’adqui-
sició de la finca on avui hi ha el Camp Municipal 
de Futbol de Sant Martí, al barri del Clot, encara 
que en el moment de la compra, donada la proxi-
mitat del camp del Júpiter, la voluntat inicial era 
dedicar la finca a equipaments socials. S’adoptà 
l’acord de destinar 9,3 milions de pessetes per 
a l’adquisició, en els termes de la compareixença 
subscrita per la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, el dia 28 de novembre de 1978, de 
l’esmentada finca, situada en els carrers de Treball 
i de Selva de Mar i l’avinguda de José Antonio, 
de 6.205 m2 d’extensió, destinada a equipaments 
socials.

La cessió de la finca del doctor Puigvert  
al Tibidabo 

Quan el doctor Antoni Puigvert va comprar el 
castell d’Olost, va entendre que no li feia servei la 
casa que feia temps que s’havia comprat i arreglat 
a la serra de Collserola, la finca Mas Pins, sobre la 
carretera de Vallvidrera a Molins de Rei. Una finca 
d’una mica més de trenta hectàrees, la majoria de 
bosc. Un dia em va venir a veure i em va començar 
per explicar les coses ben fetes que feia el seu pa-
cient Fidel Castro a Cuba, on a l’estiu feia anar els 
nens de colònies com a complement de l’educació 
escolar. Es va desfer en elogis sobre els resultats de 
la revolució de 1959, tant a l’ensenyament com a la 
medicina. Tot seguit, em va dir que havíem de fer 
quelcom semblant a Barcelona i que ell estava dis-
posat a cedir Mas Pins a la ciutat si aquesta finca es 
feia servir per a una finalitat semblant. 

Després de parlar-ne amb l’alcalde li vaig 
dir que no hi veia cap inconvenient. Tot seguit va 
donar instruccions a la seva exdona perquè també 
fes l’oferiment a la ciutat de la casa allà cons-
truïda en contrapartida a una indemnització de 
40 milions de pessetes per la casa, mentre que ell 
feia gratuïta la de la finca de trenta hectàrees. En 
aquella comissió executiva vam aprovar l’oferiment 
efectuat per Maria Teresa Ramon i Blanes, en el 
sentit de cedir gratuïtament la masia Mas Pins, de 
6.375 m2, situada a la muntanya del Tibidabo, per 
ser destinada a les finalitats de caràcter social que 
es convinguessin entre la donant i l’administració, 
per la qual cosa s’establiria una institució que as-
segurés el compliment dels esmentats objectius; 
alhora que s’acordava adquirir les cases construï-
des allí, la principal i l’auxiliar, per un import de 
40 milions de pessetes, mentre que eren cedits gra-
tuïtament els terrenys adjacents, de 303.430 m2, 
dedicats a parc urbà. Es va fer constar l’agraïment 
a la propietària per la donació efectuada així com 
les facilitats atorgades per a l’adquisició dels es-
mentats terrenys. 

L’il·lustre catedràtic, creador d’importants 
millores instrumentals en la cirurgia urològica 
i de la fundació Puigvert, va ser elegit diputat al 
Parlament de Catalunya a les llistes d’ERC en les 
eleccions de 1980. Alguns coneixedors de la seva 
situació familiar donaven interpretacions més re-
buscades a l’important gest per a la ciutat, però 
fossin quines fossin les raons reals, benvingudes, 
comandante.
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El cessament de l’alcalde Socias

En el darrer plenari de 1978, el dia dels Sants In-
nocents (quina casualitat!), l’alcalde Josep Maria 
Socias Humbert va presentar la dimissió al govern 
i va transferir l’alcaldia en funcions al tinent d’al-
calde i catedràtic de Cristal·lografia, Manuel Font 
Altaba. 

Sé que el que a continuació exposaré són 
suposicions, però es fonamenten en una sèrie de 
fets que corroboren la hipòtesi de la qual parteixo. 
Després del primer congrés de la UCD, d’octubre 
de 1978, l’alcalde va tornar de Palma exposant-nos 
que la UCD perdia el posicionament centrista 
d’Adolfo Suárez i que virava cap a la dreta per la 
pressió que el poder econòmic, bancs i grans em-
preses (les que depenien de les tarifes públiques), 
exercien sobre el partit, i que ho considerava un 
greu error. Venia a dir que el franquisme econò-
mic, que segons ell havia fet tant mal, volia re-
cuperar el poder perdut. D’altra banda, l’havíem 
sentit elogiar el paper que el PSP, el Partit Socia-
lista Popular d’Enrique Tierno Galván, estava 
exercint indirectament sobre el PSOE. Un dia em 
va dir que l’acompanyés a la botiga de betes i fils 
de Jaume Casanovas (no el confongueu amb el 
militant del PSC d’igual nom, alcalde de Vilanova 
i la Geltrú i després sotsgovernador a Lleida) em-
plaçada a la Via Laietana, abans d’arribar a Aragó 
(aleshores encara així anomenada per la censura 
sobre el nom original d’aquell tram del carrer de 
Pau Claris). La finalitat era comprar-li la capça-
lera de l’històric Partit Socialdemòcrata Català. 
Entenc que ell somiava a presentar-se als comicis 
locals amb aquell partit de l’esquerra liberal i in-
tegrat en la Federació Socialdemòcrata Espanyola 
de Francisco Fernández Ordóñez i de l’economista 

José Ramón Lasuén. Una jugada que, com veu-
rem, Martín Villa li va avortar. Hi ha coses que 
ho corroboren clarament, com és que la publicació 
del seu cessament no es va fer públic al BOE, el 
Butlletí Oficial de l’Estat, secció segona, fins al dia 
8 de febrer de 1979 (reial decret 204/1979, BOE 
3883) i el de president de la Corporació Metropo-
litana fins al dia 13 de febrer de 1979 (reial decret 
255/1979 BOE 4678). Signats ambdós pel minis-
tre de l’Interior, Rodolfo Martín Villa.

Aquest endarreriment en la publicació 
s’ha de posar en relació amb l’article 8 de la Llei 
39/1978 d’eleccions locals, en què s’exposava el 
següent: 

Procederá la calificación de inelegibilidad de quie-
nes sean titulares de los cargos mencionados en el 
artículo anterior o se encuentren en las situaciones 
previstas en él. A menos que hayan presentado la 
dimisión, solicitado el cese o la correspondiente ex-
cedencia dentro de los ocho días siguientes a la fecha 
de publicación del Decreto de convocatoria de las 
elecciones.

El decret de la convocatòria de les eleccions 
locals del 3 d’abril és del dia 26 de gener i l’efec-
tivitat del cessament de Socias, el 8 de febrer, per 
tant, més enllà dels vuit dies següents de la pu-
blicació del decret 117/1979, per la retenció de la 
publicació del seu cessament que feu el ministre de 
l’Interior. Aquesta fou la raó per la qual Socias no 
s’hi va poder presentar. Martín Villa pensava que 
aquesta seria la manera d’impedir que els resultats 
de la gestió de Socias poguessin ser capitalitzats 
per un partit diferent a la UCD. Entenia l’alcalde 
que era a ell i al seu equip a qui es devien en major 
proporció els resultats de la seva obra de govern a 

la ciutat i no al govern de Madrid. No sabeu com 
vaig agrair que no l’hi deixessin presentar, ja que 
em va salvar d’anar en aquelles llistes si s’hi hagués 
presentat. Segur que m’hauria pressionat, tant a mi 
com a Joan Angelet, perquè l’acompanyéssim, atès 
l’adjectiu «socialista» que per l’obra feta havíem 
aconseguit aquells dies en els diaris, i especialment 
al diari TeleXpress, suposo que per culpa de Josep 
Maria Huertas Claveria. 

Una situació curiosa, la d’aquells dies, amb 
una ciutat amb dos alcaldes, a la qual ningú mai 
va fer esment, i menys el mateix Font Altaba. Du-
rant un mes i vuit dies Font estigué en funcions, 
no des del gener, com ell deia, sinó des del 8 de 
febrer.

L’alcalde Socias Humbert visitant la planta de tractament 
d’aigües residuals de Moscou, on va rebre les explicacions  
del director a través del traductor de «Radio Moscú»,  
que era fill de catalans i parlava perfectament el català. 
Per darrera apareixien el regidor Dot i el delegat de 
Promoció Ciutadana, Antonio Figueruelo Almazán
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Els tallers Mañach de Gràcia i l’escola  
Josep Maria Jujol 

Un arquitecte company de curs, Jordi Llorens 
Perelló, em va posar sobre avís del tancament dels 
tallers de Pere Mañach, una obra de l’arquitecte 
Josep Maria Jujol. Els tallers de serralleria d’algú 
que, amb aquell cognom, només es podia dedi-
car a fer de manyà i al qual es deuen tots els dis-
senys modernistes per a mecanismes de seguretat 
(panys, manubris, boques de bústia i espiells). Em 
va explicar les bondats de l’obra que havia fet Jujol 
i en especial el tipus de voltes del taller. La manca 
d’escola pública per dessota de la Travessera de 
Gràcia aconsellà, un cop verificat que la dimensió 
del solar i les condicions d’edificació ens perme-
tien emplaçar-hi una escola, anar a la salvació de 
l’obra de Jujol. 

Vaig fer l’encàrrec de la restauració dels ta-
llers per a escola als arquitectes Jaume Bach i Ga-
briel Mora, amb el requeriment de salvar les naus 
modernistes. Es tracta d’una gran nau coberta 
en dents de serra, feta amb voltes atirantades. Al 
costat sud apareixen arrenglerades unes claraboies 
arrodonides que constitueixen els elements més es-
pectaculars de la construcció i més propis de l’ar-
quitectura singular de Jujol. L’obra va merèixer el 
Premi FAD de restauració de l’any 1987. En honor 
a l’arquitecte, l’escola porta el seu nom.

L’acord de la comissió va ser fixar, en vir-
tut d’avinença, en 48 milions de pessetes el just 
preu per tots els conceptes, incloses les despeses 
de trasllat i desallotjament, de la indústria de la 
finca dels tallers Mañach, de 2.903 m2 d’exten-
sió, situada al carrer de la Riera de Sant Miquel, 
núm. 39-41 i 43, afectada de transformació d’ús 
a equipaments comunitaris (17-7) pel Pla general 

metropolità de Barcelona, propietat de Metalúrgi-
ca Mañach, Sociedad Anónima. 

Amb la dedicació, tot seguit, per part dels 
ajuntaments democràtics, del Forn de Sant Mi-
quel per a institut d’ensenyament secundari, es 
va configurar un necessari conjunt urbà dedicat 
a l’ensenyament que va portar a tractar de forma 
diferent el carrer de la Riera de Sant Miquel com 
a sortida de la Diagonal cap a la Via Augusta. 
Més tard, els ajuntaments democràtics hi afegi-
ren, amb excel·lent solució, el solar adjacent que 
dona al carrer de Neptú, on s’establí el poliespor-
tiu Josep Comellas, juntament amb un aparca-
ment públic.

Els jardins del final del carrer de Huelva  
(la Verneda) 

En aquella mateixa comissió de gener de 1979 es 
va aprovar adquirir per 2.200.000 pessetes, el just 
preu per tots los conceptes, la finca de 1.390 m2 
d’extensió situada a l’enclavament dels carrers de 
Huelva i de Puigcerdà, afectada pel Pla general 
metropolità i propietat de Montnegre SA. La finca 
adquirida es va destinar a jardins.

La comissió municipal executiva del 30 de gener de 1979

Voltes del taller de Pere Mañach, obra de Josep Maria Jujol
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Millores a la Bordeta

L’ampliació del centre educatiu Proa 

Un grup de pares i mestres, sota l’empenta de 
Manuel Subirà (germà d’Antoni Subirà de la ce-
reria del carrer de la Llibreteria i de Joan Subirà, 
mossèn i periodista), havia iniciat l’any 1966 una 
experiència d’escola catalana amb el suport de la 
parròquia de Sant Medir, el centre educatiu Proa. 

Per possibilitar-ne l’ampliació l’Ajunta-
ment, en l’esmentada comissió, adquirí per 6 
milions de pessetes, el just preu per tots els con-
ceptes, la finca de 933 m2 d’extensió situada al 
núm.  50 del carrer de Gavà i 38 del carrer de 
Joan Bravo, afectada d’equipaments, propietat 
de la Compañia Fabril de Aceites Vegetales SA. 
Aquesta adquisició municipal, a més de permetre 
enderrocar del damunt de l’escola la fàbrica que 
hi havia, va fer possible ampliar els seus patis. No 
conec el règim concessionat amb el qual el ter-
reny opera en l’actualitat, quan ja s’han celebrat 
els 50 anys d’aquella reeixida aventura.

L’ampliació de la plaça de la Farga

A la mateixa Compañía Fabril de Aceites Vegeta-
les SA, per 38,5 milions de pessetes, el just preu 
per tots els conceptes, se li va adquirir la finca de 
4.350 m2 d’extensió que confrontava amb els car-
rers Noguera Pallaresa i Almeria i que era afecta-
da pel Pla general metropolità; i encara una altra 
finca també afectada pel Pla general metropolità, 
per 16 milions de pessetes, el just preu per tots els 
conceptes, de 2.151,56 m2 d’extensió, procedent 
de la finca números 21-27 del carrer de Ferreria 

i la plaça de la Farga núm. 6 i 7, i el carrer de la 
Noguera Pallaresa, núm. 33-39. Aquestes adqui-
sicions van permetre l’ampliació de la plaça de la 
Farga perquè esdevingués el nou centre del barri.

Millores al veïnat de la Teixonera:  
una àrea de joc infantil

També vaig portar-hi l’adquisició per 11 milions 
de pessetes, el just preu per tots els conceptes, de la 
finca de 1.953,20 m2 d’extensió situada als carrers 
de Segur i de Samaniego, afectada pel Pla general 
metropolità. La finca es va convertir en una àrea 
de joc infantil.

Les operacions dels accessos a l’estació de  
la Sagrera i l’allotjament dels afectats del 
carrer de Garcilaso

En la mateixa comissió també es va comprar un 
solar a la Sagrera. Fins feia poc hi havia hagut 
l’aparcament d’una empresa de transport per 
camió, de les més importants de l’època, que va 
tancar, no sense un gran escàndol sindical. 

El propietari, al qual assessorava l’econo-
mista Josep Maria Raurich, es va quedar sense llo-
gaters. Era un home gran i es veia sense capacitat 
per tirar endavant la remodelació privada amb què 
el Pla general metropolità havia qualificat l’illa. 
A més, al final del carrer de Sant Antoni Maria 
Claret, hi havia petites edificacions tradicionals 
de l’antiga Sagrera que no seguien la trama de 
l’Eixample. 

Jo patia aleshores la duresa de les paraules 
dels nois que seguien tractaments de neurorehabi-
litació a l’Institut Güttmann, emplaçat en aquell 
moment a la Sagrera, i afectat per la traça del pri-
mer cinturó de ronda. Els responsables animaven 
a llançar contra l’Ajuntament els nois que seguien 
tractament en aquella institució, amb el pretext 
que es quedarien sense si el centre havia de tancar 
per efecte de la construcció d’aquella important 
via d’accés a l’estació de la Sagrera. En la protesta 
s’hi afegien els particulars que vivien a les casetes 
també afectades per l’ampliació del carrer de Gar-
cilaso fins al carrer de l’Oliva. 

L’adquisició d’aquells terrenys ens perme-
tria tenir un fort pes en la futura remodelació i 
recuperar les inversions dels desallotjaments, prè-
via concessió d’habitatge en les edificacions que a 
la corporació municipal, pel seu pes, li correspon-
drien a la futura illa residencial. No sé com s’ha 
portat la ulterior gestió que va fer l’Ajuntament 
de Barcelona i si aquella voluntat de reallotja-
ment s’ha portat a terme. Només puc dir que, 
gràcies a la remodelació portada a terme sobre el 
solar adquirit, s’han aconseguit els terrenys per 
a l’escola anomenada el Sagrer i que l’aspecte de 
la nova edificació, juntament amb la plaça de la 
Hispano Suiza i el passeig al llarg del carrer de 
Garcilaso, és immillorable. 

L’acord que vaig portar a la comissió fou 
adquirir la finca edificable de 1.116 m2 d’exten-
sió situada al carrer de Costa Rica, núm. 26-38, 
afectada de remodelació privada (14b) pel Pla 
general metropolità, per 30 milions de pesse-
tes, el just preu per tots els conceptes, inclosa la 
desocupació.
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Els carrers de Guipúscoa i d’Aragó 
s’empalmen

Fins que la línia de Renfe a través del Clot no es 
va soterrar, l’únic pas per passar d’un cantó de 
la ciutat a l’altre era el pont en forma de quatre 
del carrer de València, davant del Centre Educa-
tiu El Clot, de la Companyia de Jesús. Per unir 
físicament l’extrem del carrer d’Aragó direcció 
Besòs amb el carrer de Guipúscoa era necessari 
obtenir una finca propietat de Fibracolor. L’ad-
quisició no era gens fàcil perquè Fibracolor havia 
estat una empresa insígnia del règim. L’enllaç, a 
més, s’agreujava tècnicament perquè les rasants 
del Clot als dós cantons de la via no eren coin-
cidents, cosa que explica els desnivells visibles en 
l’actualitat a la placeta de Marconi, sorgida per 
garantir l’enllaç entre les diferents rasants. A la 
comissió vaig poder portar l’adquisició de la finca 
per 48 milions de pessetes, el just preu per tots 
els conceptes, que es corresponia als núm. 622-
634 del carrer d’Aragó, de 7.741 m2 d’extensió, 
afectada d’equipaments i vials, propietat de Fibra 
Comercial de España SA.

L’actuació a la Maquinista de la Barceloneta 
es completa

Per al pla d’habitatges i equipaments escolars de 
la Maquinista em mancava la important finca 
que anava des del número 55 del carrer d’Andrea 
Dòria al número 71 del mateix carrer, que donava 
al front de mar, en aquell moment «paseo de Felipe 
Acedo Colunga», avui passeig marítim de la Bar-
celoneta. La finca, de 2.915 m2, va ser adquirida 
per un valor de 28 milions de pessetes a la Unión 

Naval de Levante i destinada a equipaments. El 
passeig de Felipe Acedo Colunga era el que aquell 
governador, nomenat després de les vagues del 
tramvia de 1951 per apagar la greu revolta, va fer 
obrir rebentant en canal la Barceloneta, per poder 
arribar al pont que va fer construir sobre les vies 
del tren a l’altura de l’Estació del Nord amb la fi-
nalitat de poder escapar del Govern Civil en cas de 
veure’s assetjat per una altra rebel·lió com la viscu-
da a la ciutat amb la vaga de tramvies. L’execució 
de l’obra, pagada amb els fons del Govern Civil, 
la va portar a terme la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona. 

El parc de les rieres d’Horta i la plaça  
de l’Estatut

Segons el projecte del túnel d’Horta, els seus ac-
cessos només es farien fins al carrer de Lisboa. 
Amb això l’Ajuntament ja s’assegurava l’accés a 
l’operació de la Vall d’Hebron, que la corporació 
municipal que presidia l’alcalde Porcioles desitjava 
tant portar endavant. Després el buit. Per això, 
em semblava que era molt important definir per 
ponent de forma clara els límits de l’antiga vila 
d’Horta, que ara amb aquella via s’obrien. D’altra 
banda, les grans finques que hi havia des de Can 
Cortada fins a la Clota, entre les quals una de la 
Diputació Provincial de Barcelona, en la qual es 
deia, a més, que hi havia importants restes roma-
nes, eren la gran esperança per poder-hi fer entrar 
un gran parc que, descendent des de Collserola, 
arribés fins a la plaça d’Eivissa, la porta d’Horta. 
Les dues rieres existents, el torrent de Fondenills 
i el torrent d’en Duran, n’eren el gran pretext. 
A més, la manera com la vella trama del nucli 

històric d’Horta es relacionava a través de corriols 
amb aquelles grans finques obligava a projectar la 
nova façana de ponent de la vila, un tema gens 
fàcil pel relleu i l’acabament dels vells i estrets 
carrers de la vila.

És per això que vaig treballar per a l’adqui-
sició d’aquestes grans finques. La primera la vaig 
portar a aquesta comissió executiva del gener de 
1979. Es tractava de la finca situada entre els car-
rers de Marcel·lí, de Xerès, de Porto, Torrent de 
la Clota, Marquès de Castellvell i Pedro Antonio 
de Alarcón, de 21.102 m2 d’extensió, afectada en 
la seva major part pel pla especial de comunicació 
i accés a la ciutat al túnel d’Horta des de la plaça 
d’Alfons X el Savi, propietat d’Inmobiliaria Lis-
boa SA. El preu de la finca va ser de 50 milions de 
pessetes, incloent-hi tots els conceptes, a pagar a la 
propietat, si justificava —mitjançant certificat re-
gistral— el domini i la llibertat de càrregues de les 
finques; o en altre cas consignar-lo, i això efectuat, 
ocupar l’esmentat immoble.

La finca serví per a la construcció de la ram-
bla de l’Estatut de Catalunya, que es feu pels Jocs 
Olímpics amb la finalitat de relligar la vila per als 
periodistes, emplaçada a la Vall d’Hebron, amb el 
túnel de la Rovira. 

La primera configuració que es va executar 
d’aquell passeig, projectat per Manuel Ribas Piera, 
mai es va poder arbrar correctament pel seu tracta-
ment arquitectònic i per les rasants enfonsades que 
es van donar al passeig central, a causa de la volun-
tat de segregar el passeig de vianants de les calçades 
dels vehicles, fet que s’ha millorat en una inter-
venció ulterior. Però el més greu fou la posterior 
intervenció portada a terme per l’empresa pública 
Regesa al final d’aquell passeig, la dramàtica re-
qualificació de la gran zona d’equipaments de Can 
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Cortada i la pèssima arquitectura dels habitatges, 
sobretot per com les noves edificacions s’establiren 
en el lloc.

Millores a Sant Andreu: la plaça del  
Sot dels Paletes

Es va donar també l’oportunitat d’adquirir una 
finca doblement afectada d’equipaments i de vial, 
a l’obertura del carrer d’en Paixalet, en plans que 
ja em vaig trobar aprovats. L’objectiu era treure de 
dins del centre històric de Sant Andreu, i en con-
cret de la plaça d’Orfila, l’important trànsit que 
porta el carrer de Torras i Bages. Avui ha quedat 
com un carrer de vianants per efecte de la nova 
obertura del carrer del Cinca com a resultat de 
l’actuació urbanística sobre colorants Can Pellissa 
(FENCE). L’acord que vaig portar a la sessió fou 
fixar, en virtut d’avinença, en 7,5 milions de pes-
setes el just preu per tots els conceptes de la finca 
núm. 10 del carrer de Joan Torras, de 1.250 m2 
d’extensió, afectada per equipaments, propietat de 
Dosli, SA.

Preparant l’obertura de Barcelona al mar. 
Els efectes colaterals del pla de la Ribera

L’aprovació inicial del pla de la Ribera explica que 
alguns dels industrials que se’l van creure traslla-
dessin les seves indústries fora de la ciutat a l’espe-
ra que la inversió vindria enormement compensa-
da per les grans plusvàlues que traurien dels seus 
solars gràcies a la intensa edificabilitat que perme-
tia l’esmentat pla. Un cop el pla va ser aturat per 
la pressió popular del Poblenou i un conjunt de 

petits industrials, als que havien adoptat la decisió 
de marxar els caigueren els costos del trasllat, de 
la nova maquinària i les compensacions salarials 
pels desplaçaments dels treballadors a fora de Bar-
celona. En una paraula, es trobaren atrapats i amb 
greus problemes de continuïtat de les empreses. 
Un dels més greus fou el cas d’Escofet per la greu 
crisi de la construcció d’aquell moment. 

Tres foren els que vingueren a demanar si 
se’ls adquirien les seves finques: Escofet, els propi-
etaris de l’antic camp de futbol de la Barceloneta, 
i Crèdit i Docks (aquesta última adquisició empa-
raulada quan jo era el delegat d’Urbanisme, però 
tancada ja per l’Ajuntament democràtic). A la co-
missió vaig portar l’acord d’adquirir per 95 milions 
de pessetes, per tots els conceptes, incloses les des-
peses de trasllat de la indústria i la desocupació, la 
finca situada al carrer del Gasòmetre núm. 20, de 
superfície 10.032 m2 d’extensió, afectada de zona 
17-6 —transformació de l’ús a zona de parc— pel 
Pla general metropolità, propietat de Hijos de E.F. 
Escofet SA. L’altra finca adquirida fou el terreny on 
hi havia el camp de futbol del Barceloneta. 

Després fou molt més fàcil l’actuació en 
aquesta àrea, per les grans extensions que hi tenia 
Renfe. L’adquisició dels terrenys de Renfe va ser 
resultat d’una operació que va portar a terme la 
Generalitat amb fons pagats al cinquanta per cent 
per la Generalitat i per la Comunitat Europea i 
que explica que els terrenys revertissin a l’Ajunta-
ment de Barcelona un cop s’abandonà la línia de 
la costa a la Sagrera pel nou tram de la Verneda. 
En el cas dels terrenys de Catalana de Gas i Elec-
tricitat, Pere Duran va vendre’ls a l’Ajuntament, 
suposo que en part escaldat per com li havia anat 
el pla de la Ribera. No sé si per la reconeguda ge-
nerositat de Pere Duran o pel cabreig que va tenir 

en no poder portar a terme el pla d’Antoni Bonet 
Castellana. 

Simultàniament, Albert Vilalta va aconse-
guir que el Ministerio portés a terme les obres del 
seu projecte de consolidació de la línia de costa, 
conformació de platges i construcció dels diapa-
sons de protecció per a la sortida dels col·lectors, 
que havia aconseguit aprovar durant el període de 
l’alcalde Viola i l’ajust urbanístic del qual aprovà-
rem amb l’alcalde Socias. Les peces infraestructu-
rals que eren clau perquè l’obertura de la ciutat al 
mar es pogués portar a terme, estaven assegurades. 
En l’actuació, el fet que Josep Espinet, antic res-
ponsable de ports i costes del Ministeri a Barce-
lona, estigués al Ministeri com a director general 
d’Urbanisme, fou fonamental perquè es disposes-
sin les partides necessàries per al finançament i 
l’execució de l’obra.

Més endavant, la previsió de zona de remo-
delació pública amb la qual el Pla general metropo-
lità havia qualificat la zona del que seria la Vila 
Olímpica ens facilitaria l’emplaçament d’aquest 
projecte, i la primera peça de l’obertura de la ciutat 
al mar, que, d’alguna manera, va conformar el 
model que preteníem per al perfil de la façana de la 
ciutat al mar. Un model trencat per l’ordenació de 
Diagonal Mar: la darrera peça del conjunt, la de 
Macosa, la del pla per a Kepro i després, quan va 
fer fallida, per a Hayes, que no seguí el perfil i ho 
va esguerrar, malgrat el magnífic parc que aportà. 
Però cal recordar que si la Vila Olímpica es va 
poder fer en terrenys qualificats de remodelació pú-
blica s’ha d’agrair a les propostes del pla alternatiu 
al pla de la Ribera, del concurs obert per l’Asso-
ciació de Veïns del Poblenou, que guanyà Manuel 
de Solà-Morales Rubió, una proposta d’actuació 
que vaig recollir al Pla general metropolità com a 
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sector de remodelació pública i que legitimà sense 
més la posterior actuació. 

Així mateix, cal recordar, com hem vist, per-
què alguns ho volen ignorar, que el pla de platges del 
litoral i de diapasons per protegir la sortida de rieres 
és obra de l’enginyer de camins Albert Vilalta, amb 
ajut de Joan Clasclà, i que s’aprovà pel Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo en temps de l’alcalde 
Viola, que fou qui es mogué perquè s’aprovessin les 
obres. Aquesta és la raó que explica per què aquell 
document ja figura representat al Pla General de 
1976. Perquè el Pla general metropolità el considerà 
convenient, se’l cregué i l’incorporà. 

Primers temptejos per adquirir la fàbrica  
de Can Felipa (Catex) al Poblenou

Els veïns del Poblenou, a més de les tensions sobre 
el front de mar, plantejaren com a peça central de 
les seves reivindicacions la recuperació dels ter-
renys de la vella indústria tèxtil Catex, anomenada 
popularment Can Felipa. El 1977 una manifes-
tació contra l’acomiadament d’uns treballadors va 
encendre la reivindicació a favor de l’adquisició de 
la fàbrica per part de l’Ajuntament.

Manuel Andreu, Marta Continente, el seu 
marit i la resta d’amics del Poblenou, es mobilitza-
ren per tirar endavant aquesta adquisició i aleshores 
vaig fer els primers temptejos amb la família Vila, 
els propietaris, però no me’n vaig sortir. D’altra 
banda, tenia por que fossin els mateixos Vila de Su-
cesores de Francisco Vila de la Verneda-Guipúscoa, 
les dificultats de relació amb els quals havien estat 
notòries. Fou a l’època de Pasqual Maragall a l’al-
caldia quan l’Ajuntament va aconseguir-la i la de-
dicà a diferents usos socials per al barri. La fàbrica tèxtil Càtex, anomenada popularment Can Felipa. Arxiu Històric del Poblenou

Reivindicacions del veïnat del Poblenou. Arxiu Històric del Poblenou
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La cara nord del parc del Guinardó

Se’ns va presentar la possibilitat d’adquirir una 
gran finca al final del passeig de la Font d’en Far-
gues a tocar la tanca de l’escola del mateix nom 
i de l’escola bressol municipal dels Tres Turons. 
Fins i tot crec que aquesta escola bressol ocupa 
part de la finca que vaig fer adquirir. Ja he exposat 
en altre punt del llibre la voluntat de recuperar 
el màxim per a parc les parts no ocupades dels 
Tres Turons. Per això, vaig presentar en aquesta 
sessió l’acord, adoptat, d’adquirir per 17,4 mili-
ons de pessetes, el just preu per tots els conceptes, 
la finca situada a les proximitats del grup escolar 
de la Font d’en Fargues, de 17.389 m2 d’extensió, 
afectada de parcs i jardins existents (6a) pel Pla 
general metropolità de Barcelona, i propietat d’un 
particular. 

La difícil millora del barri de Vallbona

Vallbona, creuada per trens i recs, amb un relleu 
complicat i afectada per l’impacte del trenat d’au-
topistes i carreteres d’accés a Barcelona pels dos 
colls de Montcada, és una zona de difícil solució. 
A més, a la cara nord, en el terme de Montcada i 
Reixac, als anys seixanta es va permetre a cadas-
cú fer el que volgués. Des de Barcelona no es veu 
gaire, però a l’altre cantó va sortir una ciutat sense 
llei. El seu creixement, originat per la proximitat a 
l’estació de Montcada entroncament, més conegu-
da per bifurcació, s’explica perquè el lloc presenta 
una magnífica accessibilitat a Barcelona.

Amb Carmen Arrabal i el seu company 
Antonio López, líders de l’Associació de Veïns, 
la relació fou bona i va millorar pel fet que els 

assessors dels veïns eren els arquitectes Ricard Pié 
i Rosa Barba, que havien treballat en la redacció 
del Pla General fins que els oferiren redactar el 
planejament de la nova ciutat de la riera de Cal-
des o Gallecs. A partir de les directrius d’ordena-
ció que treballaren va arribar-se a la conclusió que 
la finca al final del torrent de Tapiola, cantonada 
amb el carrer de Torrevella, era el millor lloc, per 
la seva accessibilitat, per emplaçar els equipa-
ments. La compra no fou fàcil pel difícil tracte 

amb l’empresa que des d’una agència de la ronda 
de la Universitat núm. 5 —crec recordar que es 
deia Icosa— hi venia parcel·les, encara que sense 
Pla aprovat, i que pertanyia a un conegut arqui-
tecte amb un gran pes social a Girona. Al final 
vam tancar en virtut d’avinença, per 7,5 milions 
de pessetes de just preu i per tots els conceptes, la 
compra de la finca, de 2.586 m2 d’extensió, afec-
tada d’equipaments i propietat de Menalla SA.

A la mateixa sessió vaig portar a tràmit el 
pla especial de millora urbana de Vallbona per sot-
metre’l a informació pública pel termini d’un mes 
i, pel supòsit que no es formulessin reclamacions, 
tenir-lo per aprovat provisionalment.

La digitalització dels Serveis d’Urbanisme 
de l’Ajuntament

En la mateixa sessió es va acordar destinar 47,5 
milions de pessetes per a l’adquisició d’un equip 
Calmagrafics, un sistema gràfic interactiu per al 
registre automàtic digital del plànol parcel·lari i 
topogràfic registral, a escala 1:500, del terme mu-
nicipal; i destinar 7,6 milions per a l’adquisició 
de dos equips complets WILD de taquímetres 
autoreductors i el seu corresponent programa. 
Es va justificar la urgència de l’aprovació de les 
dues mocions segons l’establert en l’article 10.3 
del Reglament d’organització i administració 
municipal.

Una imatge de l’autoconstrucció d’aquell moment  
a Vallbona



287L’acció de govern. L’urbanisme de la Transició a Barcelona

Un nou incident amb els veïns de Sant Martí 
de Provençals

L’anterior corporació havia donat llicència per a la 
construcció d’un bloc al carrer d’Andrade, que el 
planejament permetia en aquell indret. No sé si 
perquè aquest bloc es posava davant les vistes d’al-
tra gent afincada amb anterioritat o bé per la in-
flexió que fa el carrer de la Selva de Mar per culpa 
del mal col·locat Institut Infanta Isabel d’Aragó, 
o perquè quedava tapant la porta del temple de la 
parròquia de Sant Lluís Gonçaga, la qüestió és que 
els veïns d’aquest sector de Sant Martí no volien 
que s’edifiqués. Després de parlar-ne amb Josep 
Tremoleda, de la immobiliària de Gallina Blanca 
(Agrolimen), vam convenir emportar-nos el sostre 
a altres blocs de les illes confrontants que donaven 
a la Gran Via i que eren propietat de la mateixa 
empresa. Com que al Pla General havíem sostret 
l’entresol podíem tornar-lo a posar i aquest sostre 
compensava la pèrdua del bloc que no s’edifica-
va. Per fer-ho vaig portar a comissió la proposta 
d’aprovació inicial del pla especial de reforma in-
terior relatiu a la supressió del bloc situat al carrer 
d’Andrade, cantonada amb el de Selva del Mar; i 
de remodelació dels blocs situats a les mançanes 
limitades pels carrers del Treball, Andrade, Agri-
cultura i avinguda de José Antonio, i les del carrer 
de Fluvià, avinguda de José Antonio, i carrers de 
la Selva del Mar i de Perú. L’execució s’efectuaria 
pel sistema de compensació i se sotmetria a infor-
mació pública pel termini d’un mes i pel supòsit 
que no es formulessin reclamacions, es tindria per 
aprovat provisionalment. El terreny del bloc afec-
tat passaria a ser de titularitat municipal.

L’ordenació de l’institut Icària del Poblenou

Un cop vaig recuperar, per abandonament de la 
seva funció, l’illa del Centre Tutelar de Menors al 
Poblenou, vam encarregar-ne l’ordenació a Joan 
Busquets, Albert Pla i Gisbert i Joaquim Sabater. 
Aquests van lliurar el projecte i calia fer pública 
la nova ordenació a través del tràmit de la seva 
ordenació. 

Joan Busquets va fer tota una teoria dels 
equipaments a l’eixample Cerdà, sustentada en al-
tres casos ja construïts, per concloure que s’empla-
çaven, en general, a quaranta-cinc graus en relació 
amb l’orientació de la trama. En definir la posició 
del nou institut que s’havia d’emplaçar en aques-
ta illa, del tipus de l’Eixample, se seguí el mateix 
criteri, reforçat en aquest cas per cercar la normal 
respecte de l’avinguda del Bogatell. El projecte de 
l’institut Icària portava incorporat un passatge per 
a vianants a través del futur centre d’ensenyament. 
Encara que se’ls va exposar que es dubtava que el 
director del centre permetés obrir-lo al públic, es 
va acabar per mantenir-lo en el projecte que el Mi-
nisteri els va encarregar. El passatge no s’ha obert 
mai i ha quedat com a testimoni mut dels futurs 
utòpics somniats. 

En aquella sessió, el tràmit, en concret, va 
consistir a aprovar inicialment el pla especial de 
reforma interior relatiu a l’ordenació de l’equi-
pament a la mançana delimitada pels carrers de 
Wad-Ras (avui Doctor Trueta), Àlaba, Enna (avui 
Ramon Turró) i Pamplona; sotmetre’l a informa-
ció pública pel termini d’un mes i pel supòsit que 
no es formulessin reclamacions, tenir-lo per apro-
vat provisionalment. Al mateix temps, s’aprovava 
destinar 41,5 milions de pessetes per atendre les 
necessitats de demolició de les finques expropiades 

i adquirides en virtut del Programa d’Actuació 
Municipal d’Urgència (3a fase), així com les inci-
dències que es poguessin presentar en el paredat, 
l’estintolament o la reparació.

Anàlisi tipològica dels equipaments i proposta per a 
l’institut del Poblenou. Arquitectes: Busquets i Pla
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La comissió municipal executiva de 22 de febrer de 1979

El drama de les especulacions sobre la serra 
de Collserola

Per efecte de la línia dels ferrocarrils a Sabadell i 
Terrassa que va construir l’americà Frederick Pear-
son per impulsar l’ús de l’electricitat a Catalunya, 
amb la seva empresa Barcelona Traction Light and 
Power Co, van entrar en tensió totes les finques 
que donaven a les noves estacions del tren darrere 
el Tibidabo. Un fenomen ben diferent, en quali-
tat d’usuaris, del de la Vallvidrera modernista. La 
mentalitat de l’ocupació era el de la caseta i l’hor-
tet o, a la postguerra, la d’aquella cançó popular 
de la casita de papel. I això malgrat els notoris 
perills d’incendi, per emplaçar-se dins del bosc 
mediterrani, i en terrenys, en el cas dels vessants 
de les Planes, enormement accidentats. En el cas 
d’aquesta estació, la requesta no fou tan gran per 
la deficient orientació i el pendent de la finca del 
Rectoret. L’obertura dels populars berenadors (me-
renderos) no va ajudar tampoc gens al negoci de les 
«urbanitzacions». 

Històricament, les urbanitzacions a les Pla-
nes, dins el terme de Barcelona, foren Cal Recto-
ret, Mas Guimbau i la del pantà de Vallvidrera. Va 
ser cap al 1964 que els propietaris de dues altres 
grans finques, Can Bosch i una pertanyent a un 
gran accionista relacionat amb la Societat Gene-
ral d’Aigües de Barcelona, sobre la parcel·lació de 
Cal Rectoret, pressionarien i aconseguirien que 
l’Ajuntament els tramités un pla parcial per fer 
més parcel·les. 

El pla parcial, per afectar zones forestals, mo-
bilitzà tant l’Oficina d’Informació Urbanística del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya com els 
veïns històrics, que pretenien quedar-se com estaven 
i que veien els perills de gentrificació de la zona, més 

impostos i haver de pagar les obres d’urbanització. 
Aquests veïns es van moure a prop del regidor del 
districte, Cañellas Sidós, i van aconseguir que els 
acompanyés a entrevistar-se amb el general Muñoz 
Grandes, en aquell moment vicepresident del go-
vern espanyol. 

El resultat de tot plegat va ser una sonada 
resolució del Consejo de Ministros que anul·lava 
l’aprovació definitiva del pla parcial per afectar 
zones verdes. Cal dir que dels estadants històrics 
hi havia, en el moment en què ocupava la delega-
ció, un grup de cenetistes que tenien fàcil accés al 
tercer tinent d’alcalde, Jesús Calvo Martínez.

La proposta que després de llargues con-
verses vam concloure fou trobar, d’una banda, un 
mecanisme de legalització dels edificis sense llicèn-
cia en zones que el Pla general metropolità mante-
nia com a edificables —algunes parts baixes de les 
urbanitzacions històriques prop de l’estació— i, de 
l’altra, un pla que a través d’edificacions en filera 
construïdes a les zones habilitades pel Pla General, 
permetés allotjar els situats en zones afectades i re-
cuperar el bosc d’aquells solars. Una operació que, 
un cop aprovat el pla parcial, es dugué a terme 
una sola vegada amb l’ajut de la Direcció General 
d’Arquitectura, però que els ajuntaments succes-
sius mai més han portat a terme. 

Cal assenyalar que quan vaig estar de dele-
gat de l’Ajuntament havia de canviar cada quinze 
dies els guàrdies urbans que vigilaven que no es 
fessin construccions irregulars, ja que els parcel-
listes, amb gran facilitat, els compraven el silen-
ci. Així vaig impedir que se seguís construint de 
manera il·legal. No obstant això, la fermesa de 
l’Ajuntament de Barcelona va provocar un feno-
men inesperat: la gangrena es va traslladar a la 
finca confrontant situada dins el terme municipal 

de de Sant Cugat del Vallès, molt més ben orien-
tada però també amb més impacte sobre la vall i 
la serra. Quan, amb el primer Ajuntament demo-
cràtic de Sant Cugat, per pressió des de la Direcció 
General d’Urbanisme, el regidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, senyor Nebot, va in-
tentar posar-hi ordre va sortir fortament estomacat 
i la casba que en va resultar està ben a la vista, ja 
que des del baixador pren el front de migdia opo-
sat al terme de Barcelona.

En conseqüència, i tornant al tema de Bar-
celona, en la comissió d’aquell dia vaig presentar a 
tràmit el document de programació i planejament 
del sector amb les finalitats exposades de reconduir 
els afectats a partir de l’anul·lació del pla parcial 
tramitat durant el mandat de l’alcalde Porcioles. 
L’acord en aquella sessió fou aprovar inicialment el 
Programa d’Actuació Urbanística i el corresponent 
pla parcial pel sector dels baixadors de Vallvidrera 
i de les Planes i sotmetre’l a informació pública pel 
termini d’un mes.

Nous equipaments per a Sant Andreu  
de Palomar

També en la mateixa sessió vaig portar l’acceptació 
per cessió gratuïta efectuada per la Congregació de 
Dames Apostòliques del Sagrat Cor de Jesús, de la 
finca de 1.701 m2 situada a Sant Andreu de Palo-
mar i destinada a equipaments; i l’abonament a 
l’esmentada congregació d’1,5 milions de pessetes, 
en concepte d’indemnització per les despeses efec-
tuades per condicionar la finca.
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Les tensions per la piscina de la Fundació 
Brafa a Roquetes i Canyelles

Just a tocar de Canyelles, al carrer de l’Artesania, 
hi havia les instal·lacions esportives de la Fundació 
Brafa (Bàsquet, Rem, Alpinisme, Fútbol i Atletis-
me), constituïda per un grup de persones animades 
per sant Josemaría Escrivà, que van considerar que 
l’activitat física i l’esport eren una base idònia per 
al desenvolupament educatiu, si es feia en la bona 
orientació (segons recull el web de la fundació).

La tensió a Roquetes i Canyelles s’originà 
perquè en aquella data la piscina de Brafa funcio-
nava amb separació de sexes. A part de les molès-
ties de les famílies que amb fills i filles no podien 
fer les corresponents pràctiques esportives conjun-
tament, el tema prenia un component ideològic i 
de confrontació social pels criteris de selecció que 
aplicava aquella fundació. Per altra banda, es do-
nava el cas que els desnonaments i els enderrocs 
del centre de Canyelles no anaven amb la rapidesa 
desitjada, per la qual cosa no podia iniciar els 
equipaments al servei del barri, mentre Roquetes 
tampoc tenia cobert el tema esportiu. 

Malgrat les converses amb la fundació, em 
va semblar que el millor era solucionar aquells pro-
blemes a través de la construcció d’unes instal·la-
cions municipals per a ambdós barris que compe-
tissin sota criteris de qualitat i de nivells de servei 
amb Brafa i, si fos el cas, en funcions de comple-
mentarietat. Això explica que avui es trobin a tocar 
ambdues instal·lacions, la pública, el Centre Es-
portiu Municipal Artesania (al número 63), i la 
Fundació Brafa (al número 75). 

Vam adquirir les finques que hi havia 
lliures entre els carrers de la Guineueta Vella, a 
Canyelles, i d’Artesania, a Roquetes. En aquesta 

comissió executiva de febrer de 1979 vaig portar 
la tramitació de la regularització de finques amb 
la de Brafa per fer la pau al barri. L’acord fou 
aprovar inicialment el projecte de normalització 
de límits de les finques del carrer Artesania núm. 
67 al 77, cantonada carrer en projecte, propietat 
de Brafa SA; sotmetre l’esmentada normalització 
a informació pública pel termini de 15 dies, a 
l’empara de l’article 44 del Reglament de repar-
cel·lacions, amb citació personal dels propietaris 
interessats i, pel supòsit que no es formulessin re-
clamacions, tenir-la per aprovada definitivament. 

Instal·lacions esportives de la Fundació Brafa
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La comissió municipal executiva del 13 de març de 1979

El pla de reallotjament a Can Carreras dels 
veïns de les cases barates de Ramon Albó

En aquesta sessió de final de mandat s’abordaren 
també moltes iniciatives i projectes. En primer lloc, 
es va fer l’aprovació inicial del pla especial de refor-
ma interior del sector Can Carreras i del parc de 
Can Quintana, redactat per Julio Laviña, Pilar de 
la Villa i Sergi Gòdia, per sotmetre’l a informació 
pública pel termini d’un mes, i pel supòsit que no 
es formulessin reclamacions, tenir-lo per aprovat 
provisionalment. Cal recordar, com ja s’ha exposat 
en tractar del manicomi del carrer del Dr. Pi i Mo-
list, que aquest document no s’acabà de seguir i fou 
substituït per l’actuació que va fer Antoni Santibur-
cio quan fou regidor del districte i que, sense trair el 
Pla General, presenta uns resultats urbanístics excel-
lents. Suposo que es va garantir el reallotjament dels 
veïns de les casetes de Ramon Albó.

També es va aprovar provisionalment l’estudi 
de detall d’ordenació de les alineacions d’un carrer 
sense nom, entre el de Pere Abanto i la carretera 
de la Bordeta, i es van desestimar les al·legacions 
formulades per Sidor SA i una propietària. S’acordà 
elevar l’expedient a la Corporació Metropolitana pel 
tràmit de la seva aprovació definitiva. Es va tractar 
d’un document bàsic per a l’emplaçament d’un nou 
institut d’ensenyança secundària al barri.

La protecció del santuari de la Mare de Déu 
del Coll

Amb aquest objectiu, en aquesta comissió es va 
aprovar fixar, en virtut d’avinença, en 7.158.000 
pessetes el just preu per tots els conceptes per a l’ad-
quisició de la finca núm. 42-46 del carrer del 

Santuari, afectada de parc urbà, propietat d’un par-
ticular; i pagar a la propietat si justificava —mitjan-
çant certificat registral— el domini i la llibertat de 
càrregues de la finca, o consignar-lo en altre cas, i 
efectuat això, ocupar l’esmentat immoble. Aquesta 
compra permetia complementar l’espai públic a 
l’entorn de l’ermita del Coll i evitar que s’hi edifi-
qués emparedant l’esglesiola d’alt valor patrimonial 
i popular. Aquella ermita, a la qual s’accedia amb el 
tramvia 24, cosa que explica la gran veneració que la 
gent de l’antic municipi de Gràcia i que relacionen 
amb una anècdota d’Antoni Gaudí, que l’utilitzava 
per anar de casa seva al parc Güell. Veient un dia 
que Josep Carner també hi havia pujat per distri-
buir-hi unes quartetes iròniques contra la seva ar-
quitectura —arran de la discussió que havia sostin-
gut amb Milà per l’excés de volum d’edificació que 
va fer a la Pedrera—, aprofitant la seva condició 
d’autoritat municipal, davant de tota la gent que hi 
anava, va pagar al poeta el bitllet del trajecte.

Les alineacions darrere de l’hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau

També es va aprovar el document de senyalament 
de les alineacions del cinturó de ronda darrere 
d’aquest hospital, que eren doblement impor-
tants, d’una banda, per fer compatible la traça 
del primer cinturó amb la del metro i, de l’altra, 
per situar els equipaments esportius de la finca de 
Can Mèlich que havíem adquirit. També, indirec-
tament, permetia passar a delimitar l’espai per a 
estacionament de l’hospital. L’acord de la comissió 
va consistir en l’aprovació inicial del pla especial 
de reforma interior de concreció d’alineacions del 
primer cinturó de ronda; fase 1a, entre els carrers 

de Castillejos i de Sant Quintí; sotmetre’l a infor-
mació pública pel termini d’un mes, i pel supòsit 
que no es formulessin al·legacions, tenir-lo per 
aprovat provisionalment.

L’ampliació del parc de la Quinta Amèlia 
amb la Vil·la Cecília (Sarrià)

En aquesta mateixa sessió es va fer un gran pas 
per materialitzar l’ampliació del parc de la Quinta 
Amèlia (ara jardins de Vil·la Amèlia) amb la finca 
annexa de Vil·la Cecília. Es va aprovar inicialment 
el projecte de reparcel·lació dels terrenys propietat 
d’Orbesa SA, Immobiliària Santa Amèlia i Her-
fra SA, situats en la mançana limitada pels carrers 
Cardenal Vives i Tutó, Riu d’Or, Santa Amèlia i 
Eduardo Conde, destinats a l’ampliació del parc 
de la Quinta Amèlia, projecte firmat per l’arqui-
tecte Agustí Borrell Calonge, i visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i Balears, amb les rec-
tificacions introduïdes en la documentació segons 
instància de data 26 de febrer de 1979, que consta-
va de cinc annexos i plànols d’ordenació, informa-
ció, adjudicació i superposat. S’establí l’obligació 
de les societats promotores de costejar les despeses 
i honoraris del projecte de reparcel·lació fins a la 
seva inscripció registral en proporció a les quotes 
de participació proposades, equivalents a l’edifica-
bilitat assignada. Es va sotmetre la citada represen-
tació a informació pública pel termini d’un mes 
amb citació personal als interessats, a l’empara de 
l’article 23 del reglament de reparcel·lacions, per 
així, en el supòsit que no es presentessin reclama-
cions, tenir-la per aprovada definitivament i en 
conseqüència, expropiar les parcel·les antigues i 
simultàniament, adjudicar-ne les noves resultants. 
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En virtut de l’esmentada reparcel·lació pas-
saven a propietat municipal 13.984,59  m2 i els 
promotors havien d’ingressar a les arques munici-
pals la quantitat de 4.000.000 de pessetes, d’acord 
amb el compromís assumit per les societats pro-
motores el 9 de gener de 1978, amb destinació a la 
restauració de l’edificació principal (la Vil·la Cecí-
lia), cedida a l’Ajuntament com a dotació d’ús cul-
tural (ara seu d’un centre cívic de Sarrià). També 
s’acordà citar l’ignorat hereter o causahavents de 
Montserrat C. M. d’acord amb l’article 80.3 de la 
Llei de procediment administratiu; s’assenyalaren 
les edificacions a demolir per quedar fora d’orde-
nació en el planejament (dues construccions auxi-
liars, anteriorment destinades a porteria i serveis) 
situades a la finca propietat d’Orbesa SA; i es va 
requerir a les societats promotores de la reparcel·la-
ció perquè procedissin al trasllat de les plantacions 
de magnòlies existents en el sector nord de la man-
çana de referència amb front al carrer Vives i Tutó, 
i el posterior trasplantament al sector que assenya-
lessin els serveis tècnics municipals.

L’expropiació de dos blocs per arrodonir 
l’actuació del parc de les Corts

En aquesta mateixa sessió es va poder completar el 
parc de les Corts amb l’expropiació de dos blocs 
que el Pla general metropolità determinava que 
calia demolir. Es va acordar aplicar, a l’empara de 
l’article 134.2 de la Llei del sòl, el sistema d’expro-
piació forçosa en actuació aïllada en sòl urbà a les 
finques constituïdes pels blocs de planta baixa de 
1.968 m2 de sostre i en el bloc de planta baixa i set 
pisos de 16.032 m2 de sostre afectats de 17-6 pel 
Pla general metropolità de Barcelona, situat a la 

unitat d’actuació compresa entre els carrers 
d’Equador, Taquígraf Serra, Numància, Marquès 
de Sentmenat i Travessera de les Corts; repercutir 
a l’empara de l’article 125.2 de la mateixa Llei 
entre els propietaris beneficiats per l’actuació el 
cost de l’expropiació; i finalment afectar les finques 
compreses dins de la unitat d’actuació al pagament 
del saldo del compte de liquidació dels costos que 
es produïssin per l’execució del planejament.

Nou aclariment sobre el trasllat dels 
barraquistes del Carmel

En aquesta comissió executiva del 13 de març 
es va fer un aclariment d’un acord de la comis-
sió municipal executiva de 22 de febrer, pel qual 
s’adoptaven les mesures necessàries per al trasllat a 
allotjaments de caràcter provisional dels ocupants 
dels terrenys de propietat municipal amb front als 
carrers de Raimon Casellas i Albert Llanas, des-
tinats a la construcció d’habitatges de protecció 
oficial per part del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en el sentit de reconèixer als esmentats 
ocupants un dret preferent en l’adjudicació dels 
referits habitatges, en les condicions establertes 
per la legislació vigent; i de confirmar que, un cop 
formalitzada l’adjudicació, es demolirien els allot-
jaments provisionals.

L’escola dels Horts a la Verneda baixa.  
L’èxit de la Rosa Maria Pascual

Els membres de la comissió van quedar assabentats 
de l’acord de la comissió administrativa de la Cor-
poració Metropolitana, de 8 de febrer de 1979, i 

van acceptar la cessió a l’Ajuntament de Barcelona, 
per a la construcció d’un centre d’EGB, d’uns ter-
renys de 3.966 m2 d’extensió (en realitat, la finca, a 
Patrimoni de l’Ajuntament, figura amb 4.765 m2, 
segurament per l’estretament ulterior d’algun car-
rer), propietat de l’esmentada Corporació, situats 
entre els carrers de Prim i de Maresme pel preu 
de 25,8 milions de pessetes, amb la condició de 
destinar-los a la finalitat per la qual s’atorgaven, 
que hauria de complir-se en el termini màxim de 
cinc anys i mantenir-se amb l’esmentada destina-
ció durant trenta anys. 

Rosa Maria Pascual, juntament amb Marc 
Genestar, foren dues de les persones de la Verneda 
que més van lluitar pel barri i l’escola. Pascual era 
la persona que es movia constantment venint a 
trobar-me i enviant-me escrits. Em va fer notar des 
d’un primer moment que em tenia una estranya 
gran confiança. En el cas de la cessió a l’Ajunta-
ment d’un patrimoni d’un altre organisme sense 
compensació econòmica pel mig, podeu imaginar 
que el tema prengué molt temps. Vaig haver de 
jugar les cartes de la permuta dels terrenys de Ca-
nyelles de la Comissió d’Urbanisme, plens de pro-
blemes per l’estat d’edificació i ocupació, pels de 
Canaletes a Cerdanyola, lliures d’ocupants. Sé 
que ella, malgrat els problemes familiars que patia 
per un fill amb problemes, va perseguir el tema 
també davant de la Corporació Metropolitana i, 
amb mi ja fora de l’Ajuntament, va continuar in-
formant-me de la marxa de les obres de l’escola 
dels Horts demanant-me hora a la Direcció Gene-
ral d’Urbanisme. Va tenir la gentilesa, en nom de 
l’Associació de Veïns, d’invitar-me el dia que feien 
la festa popular de la inauguració de l’escola, la 
seva escola.
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La comissió municipal executiva del 26 de març de 1979

La cessió dels «Albertos» en l’inici del seu 
pas pel sector immobiliari a Barcelona 

En aquesta comissió es va aprovar inicialment el 
pla especial de reforma interior per a la concreció 
d’alineacions i rasants dels vials interiors del sec-
tor delimitat pels carrers Travessera de Dalt, 
Verdi, Valldoreix, avinguda del Coll del Portell, 
Sant Cugat del Vallès i avinguda del Santuari 
de Sant Josep de la Muntanya, per sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un mes, i pel 
supòsit que no es formulessin reclamacions, te-
nir-lo per aprovat provisionalment. L’ordenació, 
amb la urbanització i la cessió d’una petita zona 
verda, posava una primera pedra per als accessos 
per a un futur parc i equipament al costat del san-
tuari de Sant Josep de la Muntanya. Es va obligar 
a l’empresa Construcciones y Contratas, fundada 
pel pare de les esposes dels Albertos, les germanes 
Koplowitz, a cedir el solar i enjardinar l’escalinata. 

Final de l’expedient de Manufacturas 
Cerámicas

Així mateix la comissió va servir per posar punt i 
final al tema de Manufacturas Cerámicas mitjan-
çant l’aprovació provisional del pla especial de 
reforma interior d’ordenació volumètrica de la 
mançana delimitada per l’avinguda de José Anto-
nio, carrer de Farell, carretera de la Bordeta i car-
rer de Sant Roc, rectificat en part per les al·legaci-
ons de Manufacturas Cerámicas SA formulades 
durant el període d’informació pública. I es va 
remetre l’expedient a la Corporació Metropolita-
na de Barcelona als efectes del tràmit d’aprovació 
definitiva.

L’afaitada del front del Químic de Sarrià  
per la prolongació de la Via Augusta

Per poder prolongar la Via Augusta fins a la boca 
del túnel de Vallvidrera era necessari fer retro-
cedir el front de l’Institut Químic de Sarrià. 
En la comissió es va fixar, per acceptació, el full 
d’apreuament municipal, en 6.128.987 pessetes 
el just preu per tots els conceptes, de la porció 
de 4.137 m2 de la finca situada a la riera del Ma-
tadero s/n (via desapareguda per les obres dels 
accessos al túnel de Vallvidrera) afectada pel pla 
especial de via de comunicacions i accessos de 
la ciutat al túnel de Vallvidrera, propietat de la 
Companyia de Jesús; i es va acordar pagar el preu 
a la propietat si justificava, mitjançant certificat 
registral, el domini i la llibertat de càrregues de 
la finca, o altre cas consignar-lo i, això efectuat, 
ocupar l’immoble. Cal dir que un cop l’obra va 
ser executada, amb menys amplada de la prevista 
pel Pla general metropolità, el Químic de Sarrià 
tornà a adquirir a l’Ajuntament part dels terrenys 
que li havien estat expropiats, l’anomenat sobrant 
de vial, per resituar la tanca en l’alineació del pro-
jecte d’urbanització construït. Un fet que tenia 
sentit per la poca distància que els quedava de pas 
entre edificis.

L’escola bressol El Cargol a la Font  
d’en Fargues

En la comissió d’aquell dia també es va adquirir 
el terreny on ara hi ha l’escola bressol municipal 
El Cargol. Es va fixar en 14.267.000 pessetes el 
just preu per tots els conceptes de la finca núm. 6 
i 8 del carrer del Reverend Josep Bundó, propietat 
de dos particulars, afectada d’equipaments. Es va 
acordar pagar el preu als propietaris si justificaven, 
mitjançant certificat registral, el domini i la lliber-
tat de càrregues de la finca, o consignar-lo en altre 
cas, i després ocupar l’immoble. Es condicionava 
aquest pagament al compliment dels pactes esta-
blerts entre la propietat i el Patronat Municipal de 
Guarderies Infantils. 

Escola bressol municipal El Cargol. IMEB
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El consell plenari del 27 de març de 1979

Cau l’Espanya Industrial, peça clau del barri 
de Sants

En aquest consell plenari es va aprovar la propos-
ta d’avinença entre el Ajuntament i les societats 
Leisa SA i Empresa Constructora Cantabria SA 
Urbanizadora General, per a l’adquisició de la 
finca La España Industrial, de 49.924 m2 d’exten-
sió, dels quals 29.649 m2 el Pla general metropoli-
tà destinava a zona de remodelació privada (14 b) 
i 20.274 m2 a sistema d’equipament (7a), aquells 
l’expropiació dels quals havia iniciat quan vaig 
prendre possesió del càrrec i que no havíem con-
clòs. Estava situada a la supermançana delimitada 
pels carrers de Muntadas, Ermengarda i Rector 
Triadó, l’estació de Sants i el carrer de Premià. 

El preu fixat va ser de 450 milions de pes-
setes en les condicions proposades en la comparei-
xença efectuada pels propietaris el 23 de febrer de 
1979 (la data no es creguin que fou feta expressa-
ment, va ser pura casualitat, no així la ulterior ex-
propiació de Rumasa en la mateixa data i diferent 
any).

En aquell ple l’alcalde en funcions, Manuel 
Font Altaba, manifestà que l’adquisició de l’Espa-
nya Industrial revestia una gran transcendència 
urbanística per tota la ciutat i era un vell anhel del 
barri de Sants, que podria fruir de les instal·lacions 
esportives existents a la finca. En la mateixa inter-
venció em felicità expressament com a delegat dels 
Serveis d’Urbanisme per haver portat amb encert 
les negociacions per incorporar aquell immoble al 
patrimoni municipal.

El regidor Cañellas preguntà en quins ter-
minis es satisfaria el preu de la finca i Font Alta-
ba li contestà que en tres anualitats: la primera, 
en firmar-se el conveni amb els propietaris, de 

150 milions, 110 milions en càrrec al pressupost 
d’infraestructura i equipaments socials, i els 40 
milions restants en càrrec al pressupost especial 
d’Urbanisme. Cañellas subratllà que la proposta 
suposava una despesa que hauria de ser assumida 
pel pròxim consistori pel que fa a les anualitats se-
gona i tercera (300 milions de pessetes més) i Font 
Altaba li contestà que no creia que cap dels partits 
que estarien representats en la pròxima corporació 
estigués en desacord amb l’operació.

També el regidor president de la Junta Mu-
nicipal del Districte VII, Vicenç Febrer, aquell 
que a casa seva tenia un lleó anomenat Vicentet, 
m’agraí les meves gestions i les de l’alcaldia, que 
havien desembocat en aquella proposta, i va infor-
mar-nos que l’adquisició havia estat acollida amb 
gran alegria a la seva demarcació, tot pregant que 
la Junta que presidia pogués assistir a l’acte de for-
malització de la compra.

Cal dir que la negociació fou dura, ja que hi 
havia una alternativa de molt menys cost si es per-
metia tapar unes mitgeres que quedaven a la vista. 
Vaig negociar amb Carles Prieto, Josep Charles, 
Gassiot i Miquel Botella, de l’Associació de Veïns de 
Sants; i Manuel Campo, de l’Associació de Veïns 
d’Hostafranchs. Al juliol, un divendres cap al tard, 
devien ser més de les nou de la nit i, anant cap a 
Olot, vaig passar per la vella rectoria dels afores 
d’Amer on estiuejaven per veure si m’acceptaven la 
proposta econòmica, que em permetria tenir més 

AC Hotels, en una cantonada de l’Espanya IndustrialMaqueta del complex de l’Espanya Industrial
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diners per a altres reivindicacions que em demana-
ven. El resultat fou infructuós.

Més endavant, l’Ajuntament democràtic va 
donar llicència a AC Hotels per tapar una d’aque-
lles mitgeres que m’haurien estalviat tants diners, 
perquè per la reducció de sòl que representaven 
estalviava quasi 270 milions a l’Ajuntament. 
Maleït sia. Quan allò va succeir, en època dels 
ajuntaments democràtics, no vaig sentir protestar 
ningú.

Les Cotxeres de Sants

Simultàniament amb el tema de l’Espanya Indus-
trial, la delegació de Participació Ciutadana que 
dirigia Antonio Figueruelo va deixar de banda la 
proposta de dedicar les Cotxeres de Sants a Museu 
del Tramvia i establí dedicar-les a centre cívic, 
sala de reunions i seu per a les societats cíviques 
i esportives del barri. El projecte s’encarregà als 
arquitectes que l’associació de veïns va assenyalar 
(Pujol, Pérdigo i González). Acompanyant aquest 
text podem veure algunes de les imatges del pro-
jecte, amb la nova plaça de davant de l’església de 
Santa Maria de Sants, el centre cívic, les cotxeres 
amb l’auditori, el casal municipal de la gent gran, 
el centre de serveis socials, la residència assistida 
per a gent gran Josep Miracle, i el punt d’informa-
ció i atenció a les dones de Sants. 

Cotxeres de Sants. Arquitectes: Pujol, Pérdigo i Gonzalez
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La comissió municipal executiva del 5 d’abril de 1979

En aquesta comissió, celebrada dos dies després 
de les eleccions municipals, es van prendre encara 
acords importants, que ja s’havien negociat amb 
anterioritat. Així, es va acceptar la cessió gratuïta, 
oferta en compliment de les obligacions resultants 
de l’ordenació de la mançana delimitada pels car-
rers de Cardenal Vives i Tutó, Eduardo Conde, 
Enric Giménez i Doctor Farreras Valentí, de con-
formitat amb el que disposaven els articles 186.1 i 
següents de la Llei del sòl, de la finca denominada 
Torre Ponsich situada al carrer del Dr. Farreras 
Valentí, entre els d’Enric Giménez i la d’Eduar-
do Conde, afectada d’equipaments i propietat 
de Josep Maria de Ponsich i Sarriera, i una cop 
acreditat per la propietat —mitjançant certificat 

registral— el domini i la llibertat de càrregues de 
l’immoble, formalitzar-ne la cessió.

També es va aprovar inicialment el pla espe-
cial de reforma interior del sector de Can Clos, per 
enderrocar els vells i crítics habitacles del Patronat 
Municipal on es van enquibir els barraquistes de 
la Diagonal i les Corts que impedien la celebració 
del XXXV Congrés Eucarístic Internacional de 
Barcelona de 1952, i substituir-los per uns nous 
habitatges estàndard sota projecte de David Ferrer 
i Isabel Meléndez i Joan Lluçà. I sotmetre’l a infor-
mació pública pel termini d’un mes i, pel supòsit 
que no es formulessin reclamacions, tenir-lo per 
aprovat provisionalment.

Darrers moments per resoldre aspectes  
de planejament urbà

I encara alguns altres foren els projectes i actua-
cions que reberen el vistiplau en aquesta darrera 
comissió del nostre mandat. Es va fer l’aprovació 
inicial del pla especial de reforma interior del sec-
tor delimitat pels carrers de l’Alumini, Alts Forns, 
Temple, Foc i línia del terme municipal de l’Hos-
pitalet de Llobregat; per sotmetre’l a informació 
pública pel termini d’un mes i pel supòsit que no 
es formulessin reclamacions, tenir-lo por aprovat 
provisionalment, mentre se sol·licitava a la Corpo-
ració Metropolitana que tramités com a pla especi-
al de comunicacions la previsió de l’enllaç de la via 
inclosa en la xarxa viària bàsica —prolongació del 
carrer de l’Alhambra de l’Hospitalet del Llobre-
gat— d’acord amb allò suggerit en el pla especial.

Vista actual de Can ClosProjecte de David Ferrer i Isabel Meléndez a Can Clos
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Es va aprovar inicialment l’estudi de detall 
del polígon delimitat pels carrers de Numància, 
Marquès de Sentmenat, Taquígraf Serra, Equador 
i Travessera de les Corts; i que se sotmetés a infor-
mació pública pel termini d’un mes, i pel supòsit 
que no es formulessin reclamacions, tenir-lo per 
aprovat provisionalment. També es va fer l’apro-
vació inicial de l’estudi de detall del polígon núm. 
22 del pla parcial llevant sud, delimitat pels carrers 
Maresme, Marroc, Pere IV i Prim; per sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un mes i pel su-
pòsit que no es formulessin reclamacions, tenir-lo 
per aprovat provisionalment.

Per altra banda, la comissió va aprovar de-
finitivament el projecte de reparcel·lació del sector 
comprès per l’avinguda del Generalísimo Franco, 
i els carrers de Numància, Europa i Joan Güell, 
adaptat a l’estudi de detall d’ordenació de volums 
aprovat definitivament per la Corporació Metro-
politana de Barcelona.

Un altre projecte aprovat inicialment va ser el 
de delimitació de la unitat d’actuació amb aplicació 
del sistema d’expropiació en els dos sectors situats 
en el polígon núm. 22 del pla parcial llevant sud. 
El primer, en terrenys davant el carrer del Maresme, 
entre els carrers de Bolívia i d’Auger, i el segon, en-
front dels carrers de Pere IV i Prim. Es van sotmetre 
a informació pública durant termini de quinze dies, 
amb citació personal dels interessats.

Finalment es va acordar adquirir al Patronat 
Municipal de l’Habitatge pel preu de 4,7 milions 
de pessetes la finca de 3.209 m2 d’extensió quali-
ficada de 14a (remodelació física pública), situada 
al sector dels Tres Turons, entre els carrers de Joan 
Cortada, Josep Millán González, Raimon Casellas 
i la carretera del Carmel. La darrera finca que ens 
faltava per al trasllat dels barraquistes del Carmel.

Els equipaments del veïnat del Fort Pienc.  
El solar dels transformadors dels troleibusos

També es va fixar, en virtut d’avinença, en 53,4 
milions de pessetes, el just preu, per tots els con-
ceptes, de la finca de 2.218’65 m2 d’extensió situ-
ada al carrer d’Ausiàs Marc, núm. 78, qualificada 
de transformació de l’ús a equipament (17-7) pel 
Pla general metropolità, propietat de l’Associació 
Pro Orfes de la Guàrdia Civil, segons un acord de 
la comissió municipal executiva del 30 de gener 
de 1979; pagar el preu a l’entitat propietària si 
justificava —mitjançant certificat registral— el 
domini i la llibertat de càrregues de la finca o 
consignar-lo en altre cas, i efectuat això, ocupar 
l’esmentat immoble; i condicionar el pagament al 
compliment dels pactes establerts entre la propie-
tat i l’Ajuntament. Aquesta finca, adjacent a una 
que l’Ajuntament tenia al seu costat, era molt més 
petita i en desús després d’haver estat ocupada 
pels transformadors elèctrics que alimentaven 
les catenàries dels troleibusos que des de la plaça 

d’Urquinaona anaven, un a Sant Andreu del Palo-
mar, fins al carrer del Palomar, i l’altre, el SC, fins 
dins de Santa Coloma de Gramenet. El terreny va 
servir per construir-hi el nou institut Fort Pius, el 
projecte del qual s’encarregà als arquitectes Pep 
Bonet i Cristian Cirici. La voluntat era ampliar 
en ulteriors fases els terrenys de l’interior de l’illa, 
per aconseguir més patis de joc, que aleshores es-
taven ocupats per coberts industrials d’empreses 
de joguines com Exin Castillos i Scalextric, cosa 
que més endavant es va fer per generar una pista 
esportiva i un pati a l’aire lliure.

Preparant l’enllaç de la ciutat amb el sector 
industrial del Torrent de l’Estalella

La darrera cosa que va aprovar aquella comissió 
va ser acceptar la cessió gratuïta oferta per Félix 
Gallardo Carrera d’un terreny vial de 6.276,13 
m2 d’extensió, corresponent a la finca de la seva 
propietat amb façana al carrer de Santander, núm. 
62-80, afectada per l’eixamplament de l’esmentada 
via pública del carrer del Terç de Nostra Senyora 
de Montserrat i del passeig de la Verneda, i for-
malitzar la cessió, després que la propietat hagués 
acreditat el domini i la llibertat de càrregues de 
l’immoble, mitjançant l’oportuna certificació del 
registre.

Institut Fort Pius, al barri de Fort Pienc. MUHBA
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La presa de possessió del nou consistori i el pas a la Generalitat

En el consell plenari del 19 d’abril de 1979, reunit 
en sessió extraordinària, va tenir lloc la constitu-
ció del primer Ajuntament democràtic després 
de la Guerra Civil, amb la presència dels regidors 
electes en les eleccions del 3 d’abril. En la mateixa 
sessió, i un cop certificats els resultats electorals i 
els regidors elegits en les diferents candidatures, va 
tenir lloc la votació per l’elecció de l’alcalde, que 
va resultar ser, amb 35 vots, Narcís Serra i Serra. 
Tot seguit es decidí la configuració dels 15 regidors 
que passarien a constituir la comissió permanent, 
com així es passarien a denominar les anteriors co-
missions executives. El nombre de regidors entre 
els diferents partits amb representació es va fer en 
funció dels vots obtinguts en les eleccions.

L’alcalde, per decret de l’1 de juny següent, 
disposà les àrees d’organització de l’Ajuntament 
i la nova regulació de les funcions dels regidors 
d’àrea i dels delegats, i em confirmà com a delegat 
d’Urbanisme. 

Al març de 1980, en passar, a petició del 
PSUC, la major part de les meves competències 
com a delegat d’Urbanisme al tinent d’alcalde 
Josep Miquel Abad, em va semblar que sobrava a 
l’equip de govern, si no podia donar les llicències 
d’edificació ni feia la gestió urbanística ni dona-
va les ordres sobre les prioritats de planejament 
de detall. Són processos que tots van íntimament 
relacionats. En el cas, per exemple, del propietari 
a qui els veïns no deixen edificar en un solar però 
que, per altra banda, et demana llicències en al-
tres llocs de la ciutat, pots gestionar transferències 
d’aprofitament o, arribat el cas, si tan alts són els 
altres aprofitaments que té, que es miri d’una altra 
manera els dèficits que presenta la ciutat.

El conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat provisional, el socia  lista 

Lluís Armet, que m’havia posat d’assessor a la Co-
missió d’Urbanisme de Catalunya, m’havia de-
manat que quan hi hagués les transferències d’un 
organisme de Madrid que es deia Instituto Nacio-
nal de Urbanización, me’n fes càrrec i, d’aquesta 
manera, ajudés el director general d’Urbanisme 
de la Generalitat, Lluís Cantallops Valeri, amb 
qui, d’altra banda, sempre hi havia hagut una gran 
relació des que Victorià Muñoz Oms l’havia posat 
en un paper d’igual nivell al meu en la redacció 
de la revisió del Pla metropolità, a través de la re-
dacció dels plans comarcals de la resta de l’àrea me-
tropolitana, aquella gran que anava de la Tordera 
al Foix.

Per tant, el meu acomiadament de l’Ajun-
tament, al març de 1980, va ser fent aquest pen-
sament: «has fet una etapa, has consolidat el Pla 
general metropolità a Barcelona i ara anirem a 
la Generalitat per fer-ho a la resta del territori 
metropolità». El sorprenent és que l’esquerra no 
guanyà les eleccions de 1980. Pujol no tenia la 
majoria absoluta i Raventós no li acceptà fer una 
coalició de govern, una socioconvergència. A mi, 
però, em demanaren que anés igualment a la Ge-
neralitat i, més «greu» encara, a finals d’agost em 
van demanar que no solament assumís les trans-
ferències de l’Instituto Nacional de Urbanización, 
que a Catalunya en diria Institut Català del Sòl, 
sinó que em van pregar que també agafés la Di-
recció General d’Urbanisme, cosa que ja no em 
feia tanta gràcia —ja que suposava revisar tots els 
plans d’urbanisme del període franquista de tots 
els ajuntaments que en tenien i fer-los passar per 
l’adreçador de la lògica introduïda pel Pla general 
metropolità. A partir de juliol ja anava al carrer 
d’Arlet, on hi havia la conselleria pro visional de 
Política Territorial i Obres Públiques, per tractar 

amb el conseller Cullell i el secretari general Al-
bert Vilalta dels temes organitzatius de la futura 
transferència de l’Instituto Nacional de Urbani-
zación. El 28 d’agost de 1980 va sortir publicat 
al Diari Oficial de la Generalitat el meu nomena-
ment com a director general d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI298

Taules resum de la tasca feta sobre la ciutat (1976-1979)

Les taules adjuntes contenen la relació de les adquisicions de sòl i de l’obtin-
gut gratuïtament per exigència de cessió urbanística, la seva superfície, les 
diferents finalitats a què es destinaren, la data de la comissió executiva o del 
plenari en què s’adoptà l’acord, el cost abonat per a l’adquisició quan es feu per 
expropiació, el barri on es troben i l’adreça.

El número inicial de la taula permet emplaçar la finca en els fulls dels 
plànols de la ciutat a escala 1:10.000, numerats a la columna més a la dreta. 

Els sòls marcats sense número corresponen a cessions efectuades en el marc de 
l’atorgament d’una llicència d’edificació o d’un procés de reparcel·lació.

No es descriuen els múltiples acords d’expropiació o de desnonament 
adoptats, alguns derivats d’actuacions heretades d’anteriors consistoris, al-
tres d’operacions en curs per a la millora del Raval i Sant Pau del Camp, del 
buidat de la zona central de Canyelles o d’obertures de carrers de la trama 
secundària.

Data acord Nom Extensió m2 Cost en pessetes Destinació Barri Emplaçament Plànol núm.

1 11-1-1977 Meridiana 1.144,00 13.414.325,00 Vial Sagrera Claret, Garcilaso, Costa Rica 11

2 11-1-1977 Fundació Espona 8.166,00 25.722.900,00 Vial Vall d’Hebron Vall d’Hebron 158-166 14

3 11-1-1977 Barcino, escola 1.349.700,00 Escolar Trinitat Vella 18

4 28-3-1977 Can Bruixa 310,97 3.265.185,00 Vial jardí Les Corts Can Bruixa Lletra A 6

5 28-3-1977 Numància 3.464.279,00 Vial Diagonal Numància 132 6

6 23-3-1977 Velia Alella 6.700.000,00 Vial Congrés Vèlia 106-108, Alella 114-116 15

7 25-4-1977 Parc Sant Martí 2.566,00 10.125.339,00 Parc Provençals Ronda Sant Martí 12

8 25-4-1977 Parc Sant Martí 5.066,00 15.225.699,00 Parc Provençals Ronda Sant Martí 12

9 25-4-1977 Parc Sant Martí 9.537,00 31.219.125,00 Parc Provençals Ronda Sant Martí, Selva de Mar 12

10 25-4-1977 Valldonzella 100.000,00 Misericòrdia,  
pompes fúnebres

Raval Valldonzella 8 7

11 25-4-1977 Harry Walker 14.668,00 52.336.000,00 Equipaments Prosperitat Passeig Valldaura 261-269 15

12 25-4-1977 Escola Aunós 11.042,00 24.297.400,00 Equipaments Ntra. Sra. del Port Motors Acer, Arnés 1

13 9-5-1977 Obertura Drassanes 5.226.480,00 Vial Raval Sant Ramon 2 4

14 9-5-1977 Obertura Drassanes 3.393.054,00 Vial Raval Sant Ramon 4 4

15 9-5-1977 Obertura Drassanes 2.145.738,00 Vial Raval Sant Ramon 24 4

16 9-5-1977 Obertura Drassanes 5.077.800,00 Vial Raval Conde del Asalto 86 4

17 9-5-1977 Obertura Drassanes 3.527.170,00 Vial Raval Conde del Asalto 88 4

18 25-4-1977 Orfenat Ribas 41.057,00 73.714.860,00 Escola, BUP i FP Vall d’Hebron Vall d’Hebron 10

19 9-5-1977 II Cinturó de Ronda 1.438,22 4.575.196,00 Vial Vall d’Hebron Vall d’Hebron 10
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Data acord Nom Extensió m2 Cost en pessetes Destinació Barri Emplaçament Plànol núm.

20 9-5-1977 Parc Coll 2.762,00 4.000.000,00 Parc Tres Turons Coll de Portell 78-82 10

21 9-5-1977 Can Caralleu 10.266,00 10.266.000,00 Esportiu Sarrià Frontó i camp de futbol 5

22 9-5-1977 Parc 1.134,49 Cessió Parc Dreta de I’Eixample Av. José Antonio, Nàpols 7

23 9-5-1977 Pedralbes 8.449,00 Permuta Equipaments Pedralbes Carretera d’Esplugues, Abadessa Otzet 5

24 9-5-1977 Escola Gràcia 823.550,00 Escolar Sant Gervasi Dipòsit previ Balmes 298-304 6

25 9-5-1977 II Cinturó de Ronda 3.532,00 1.391.925,00 Vial Vall d’Hebron Vall d’Hebron 14

26 13-6-1977 Equip Gràcia 646,40 9.411.600,00 Dotació Gràcia Siracusa 23-29 7

27 13-6-1977 Equip Gràcia 808,00 9.991.300,00 Dotació Gràcia Siracusa 31-37 7

28 13-6-1977 Castell de l’Oreneta 76.492,34 118.000.000,00 Parc Sarrià Montevideo - Can Caralleu 5

29 13-6-1977 RENFE: Nord-Clot- Arenal 369.814,14 250.000.000,00 Parc equip centre 
direccional

Sant Andreu,  
Fort Pienc, Clot

Vàries 7, 11, 15

30 13-6-1977 Plaça Gaudí 4.426,00 13.000.000,00 Parc Sagrada Família Mallorca 403-405, Marina, Provença 7

31 27-6-1977 Ronda de Dalt 9.000.000,00 Vial Horta Bòvila, ctra. Cerdanyola, Can Sitjà 14

32 27-6-1977 II Cinturó de Ronda 1.275,00 6.768.000,00 Vial Cal Notari Vall d’Hebron, camí cal Notari 14

33 27-6-1977 Tibidabo 61.936,00 9.755.060,00 Parc forestal La Meca Tibidabo 14

34 27-6-1977 Placeta Horta 593,00 5.899.575,00 Jardí urbà Horta Sanpere i Miquel 36 15

35 27-6-1977 Passeig Montjuïc 3.262,00 12.033.341,00 Parc Montjuïc Poble-sec Passeig de Montjuïc 11 a 13 4

36 27-6-1977 Sant Pau del Camp 646,00 2.077.664,00 Parc Sant Pau Raval Sant Pau 93 4

37 27-6-1977 Numància 286,13 5.697.722,00 Vial Les Corts Taquígraf Garriga 6

38 27-6-1977 Sant Pau del Camp 16.382.343,00 Parc Dot Sant Pau Raval Sant Pau 83, Oleguer 2 a 6 4

39 27-6-1977 Sant Pau del Camp 2.054.776,00 Parc Dot Sant Pau Raval Tapias 2, Oleguer 18 4

40 27-6-1977 Jardins Sagrera 15.239,06 Cessió Parc equip vial Sagrera Valls Sistachs, Sagrera 1-41 11

41 27-6-1977 Montjuïc 5.050,00 1.640.100,00 Parc Montjuïc Font de la Mamella –

42 27-6-1977 Jardins plaça Lesseps  
Fase 1

22.000.000,00 Plaça Josepets  
Penitents 

Plaça de Ferran de Lesseps 10

43 7-7-1977 Programa d’actuació 
municipal d’urgència 

– Programa Barcelona Barcelona _

44 11-7-1977 Ronda de Dalt 11.391.925,00 Vial Vall d’Hebron Vall d’Hebron 138 10

45 11-7-1977 Parc Guinardó 3.527,00 3.464.790,00 Parc Guinardó Doctor Cadevall 6-8 11

46 13-7-1977 Programa habitatges – Política habitatges Barcelona Can Carreras, Pi i Molist, Can Clos,  
Ciutat Vella, Om, Meridiana Renfe, Carmel

3, 12, 15

47 26-7-1977 Plaça de la Mercè 1.517,00 651.646,00 Plaça Ciutat Vella Mercè 3 4



BARCELONA 1969-1979. ELS ANYS DECISIUS DEL PLANEJAMENT DE LA METRÒPOLI300

Data acord Nom Extensió m2 Cost en pessetes Destinació Barri Emplaçament Plànol núm.

48 26-7-1977 Túnel Horta 2.047.533,00 Vial Horta Tossa 30 14

49 26-7-1977 Túnel Horta 2.036.097,00 Vial Horta Tossa 41 14

50 26-7-1977 Túnel Horta 1.851.523,00 Vial Horta Beatriu 19 14

51 30-9-1977 II Cinturó de Ronda 2.270,00 967.701,00 Vial Vall d’Hebron Front carretera Cerdanyola 14

52 30-9-1977 II Cinturó de Ronda 1.375,00 6.519.188,00 Vial Vall d’Hebron Hospital Militar 239-243 19

53 30-9-1977 Jardí davant la presó 332,00 1.717.739,00 Jardí urbà Trinitat Vella Finestrelles 69-73 17

54 30-9-1977 Jardí davant la ronda del mig 9.305,55 Cessió Jardí vial Bordeta José Antonio, Badal, Ferrocarrils Catalans, 
General Almirante

3

55 30-9-1977 Maquinista  
Barceloneta 

28.618,61 320.000.000,00 Remodelació  
Equipaments 

Barceloneta Barceloneta
4

56 2-11-1977 Parc del Guinardó 1.198.000,00 Parc Guinardó Gran vista 18 11

57 2-11-1977 Farinera del Clot 3.715,00 32.000.000,00 Equipaments Clot José Antonio, Meridiana 7

58 20-12-1977 Centre públic Prosperitat 31.190,00 24.913.350,00 Equipament parc Prosperitat Via Favència, Meridiana, Cooperació 15

59 23-12-1977 Dr. Ferran 9.527,00 110.000.000,00 Equipament escolar Vivendes Congrés Manigua, Garcilaso, Acàcies, Ptge. Riera 11

60 23-12-1977 Escola Horta 6.137,00 36.000.000,00 Equipament Horta Valldaura 6-14 14

61 23-12-1977 Cinturó Litoral  
Trasllat barraques 

27.574.402,00 Vial segregat Morrot-Can Tunis Can Tunis
1

62 25-1-1978 Assassinat de Joaquim Viola –

63 30-1-1978 Túnel de Vallvidrera 9.250.000,00 Vial Sarrià Nova de Santa Eulàlia 13-15 9

64 30-1-1978 Maquinista Sant Andreu 22.150,00 – Vial espais lliures Bon Pastor Ferran Junoy 16

65 30-1-1978 Parc de Sant Martí 7.242,00 23.001.825,00 Parc Provençals Ronda Sant Martí i fons de Sant Martí 12

66 28-2-1978 Plaça de les Rates  
(Assemblea de Catalunya)

5.931,00 20.764.065,00 Jardí urbà Sagrera Mur, Antilles, Filipines, Coll
14

67 28-2-1978 Túnel d’Horta 3.500.000,00 Vial Horta Dante 85 baixos –

68 28-2-1978 Equipaments 6.110,00 18.500.000,00 Equipaments Carmel Pantà de Tremp, Xinxó i Lisboa 3

69 28-2-1979 Bases parc de l’Escorxador 48.400,00 - – Parc Esquerra de 
l’Eixample 

Diputació Tarragona, Aragó, Vilamarí 
15

70 30-3-1978 Els 15 equipaments 6.122,00 48.000.000,00 Equipaments Vilapicina  
Llobeta 

Borbó, Serrano, Esponellà, Alcover 
3

71 30-3-1978 Butsems 11.430,00 59.000.000,00 Escolar, BUP i  
Formació professional 

Font de la Guatlla Rabí Rubèn 
11

72 30-3-1978 Habitatges socials 1.942,00 7.000.000,00 Habitatges socials Carmel Ramon Casellas 6-12 15

73 30-3-1978 Plaça Sóller 4.896,50 10.457.209,00 Parc Porta Sóller, Deià 4
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Data acord Nom Extensió m2 Cost en pessetes Destinació Barri Emplaçament Plànol núm.

74 30-3-1978 Habitatges Raval 5.352.848,00 Habitatges socials Raval Om 25 3

75 30-3-1978 Parc de Montjuïc – Parc - Poble-sec Poble-sec 5

76 30-3-1978 Castell Oreneta 75.730,00 76.500.000,00 Parc Sarrià Pedralbes Sarrià Montevideo 11

77 30-3-1978 Parc de les Aigües 21.838,00 43.660.000,00 Parc Baix Guinardó 
Salut

Permuta 12.570m2 Bogatell
11

78 21-4-1978 Vial accés Sagrera 5.030.000,00 Vial Sagrera Garcilaso 41 7

79 21-4-1978 Parc Gaudí 8.500.000,00 Parc Sagrada Família  
Camp d’en Massot

Mallorca 401-415
15

80 21-4-1978 Parc equipaments 9.237,00 55.000.000,00 Parc equipaments 
centre direccional 

Prosperitat Vesuvi, Florida, Formentera
12

81 21-4-1978 Equipaments 5.413,75 45.000.000,00 Equipament volumetria Provençals Espronceda 213-217 10

82 21-4-1978 Creueta del Coll  
Piedras y derivados

3.170,45 2.536.360,00 Parc Vallcarca 
Penitents

Mare de Déu del Coll
10

83 21-4-1978 Creueta del Coll  
Piedras y derivados

76.350,00 61.084.800,00 Parc Vallcarca 
Penitents

Mare de Déu del Coll
10

84 21-4-1978 La Barraca Imperial 5.700.000,00 Centre cívic Sagrera Martí Molins 26 11

85 21-4-1978 Parc Creueta del Coll 15.824,00 12.659.200,00 Parc Vallcarca 
Penitents

Castellterçol, passatge Manlleu, Taradell
10

86 21-4-1978 Convent dels Àngels 9.421,49 72.000.000,00 Parc i equipaments Raval Àngels 7 4

87 21-4-1978 Parc Clota Teixonera 68.665,00 75.000.000,00 Parc urbà El Carmel–Clota Urbanitzacions i transports 10

88 21-4-1978 Allotjament expropiats 63.972.589,00 Compra habitatges 
Patronat

Canyelles Canyelles
11

89 22-5-1978 Parc plaça de les Corts 9.586,00 Cessió Reparcel·lació Les Corts Numància-Nicaragua 6

90 22-5-1978 Manso Mèlich 36.499,92 160.000.000,00 Equipaments 
comunitaris

Guinardó Verge de Montserrat, Telègraf,  
avinguda del Guinardó, Tinent Mèlich

11

91 22-5-1978 Parc Montjuïc passeig 225,11 1.245.038,00 Parc Poble-sec Ptge. Viñeta 6, Montjuïc 41 4

92 22-5-1978 Parc Guinardó 1.795.560,00 Parc El Carmel 
Guinardó

Gran Vista 5-25
–

93 22-5-1978 Parc Montjuïc, passeig 1.673,33 1.050.684,00 Parc Montjuïc Montjuïc Muntanya de Montjuïc –

94 22-5-1978 Parc Rovira 7.426,00 8.577.561,00 Parc El Carmel Cim del Turó de la Rovira 11

95 22-5-1978 Barraques del Carmel 474,00 3.000.000,00 Habitatge social El Carmel Albert Llanas 12 11

96 22-5-1978 Parc Carbons Nalón 4.828,00 3.570.150,00 Parc Poble-sec Passeig de Montjuïc, Carner, Vilà Vilà 4

97 12-6-1978 Diagonal Av. Sarrià 18.211,49 Cessió Parc, dotacions, 
passeigs

Les Corts Reparcel·lació Diagonal, avinguda Sarrià, 
Numància

6
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Data acord Nom Extensió m2 Cost en pessetes Destinació Barri Emplaçament Plànol núm.

98 12-6-1978 Obertura Bach de Roda 3.557.000,00 Vial Poblenou Bach de Roda 126-128 12

99 12-6-1978 Palma de Mallorca 6.302,00 17.155.950,00 Escolar Porta Piferrer 72-92 15

100 12-6-1978 Centre cívic Torre Groga 16.252,00 32.874.097,00 Parc equipaments 
centre direccional

Sant Genís dels 
Agudells

Lledoners
14

101 12-6-1978 Guarderia infantil 1.704,50 9.700.000,00 Zona remodelació 
privada

Porta Deià cantonada Escultor Ordóñez 
15

102 12-7-1978 Zona esportiva 1.364,00 12.048.750,00 Zona esportiva Guinardó Verge de Montserrat 142 11

103 12-7-1978 Jardí 227,00 794.500,00 Jardí Prosperitat Cooperació 88-91 15

104 12-7-1978 Jardí vial 2.340,00 2.307.240,00 Jardí i vial Prosperitat Rio de Janeiro, Cooperació 15

105 12-7-1978 Escolar Mundo Diario 2.200,32 Cessió Escolar Sant Ramon Cardenal Reig, Av. Xile, Sant Ramon

106 12-7-1978 Conveni Pedrosa 74.398,00 60.000.000,00 Barraques de la Perona La Marina de Port Foc, Alumini 1

107 12-7-1978 Equipaments vial 804,00 2.250.000,00 Dotació Verneda Santander, Sant Martí –

108 12-7-1978 Equipament 1.063,00 5.000.000,00 Dotació Provençals Pont del Treball, Sant Martí 15

109 12-7-1978 Equipament 19.200,00 59.000.000,00 Equipament Horta Passeig de Valldaura 99-103 15

110 12-7-1978 Parc 11.715,00 Parc Horta Passeig de Valldaura 99-103 15

111 12-7-1978 Vial Fabra i Puig 14.418,00 Vial Horta Passeig de Valldaura 99-103 15

112 21-7-1978 Jardins passeig Pedralbes 12.449,80 Permuta Jardins Pedralbes Cessió compensació Til·lers 5

113 31-7-1978 Catàleg Catàleg provisional Barcelona Aprovació provisional –

114 30-7-1978 Jardins Ventura Gassol 1624 Cessió Jardí Josepets Cessió Núñez i Navarro: Illa Pàdua 
Ballester

10

115 18-8-1978 Can Serra Aprov. ord. F. Correa Còrsega, rambla de Catalunya, Diagonal 6

116 18-8-1978 Aprov. Diagonal 
Numància Güell

9.115,50 Cessió Reparcel·lació Les Corts Cessió Ord. vols Diagonal Numància, 
Europa, Güell

6

117 18-8-1978 Vidriera Les Corts 4.595,00 Cessió Les Corts 6

118 18-8-1978 Torre Ponsich 20.673,00 Cessió Equipament vial Sarrià Cessió de Ponsich, Cardenal Vives i Tutó, 
Eduard Conde, Enric Giménez, Dr. Farreras  
i Valentí

5

119 18-8-1978 Sta. Engràcia 
Barraques

3.002,00 17.336.550,00 Serveis tècnics Prosperitat Francisco Javier 25-35, Casanovas  
i Sta. Engràcia

15

120 18-8-1978 Equipament escolar 18.621,00 55.000.000,00 Equipaments Maresme Pujadas, Puigcerdà, Pallars, General Manso 12

121 19-9-1978 Parc 3.314.164,50 Parc Montjuïc Poble-sec P. Montjuïc 49 4

122 19-9-1978 Passeig Exposició 2.169,00 11.232.870,00 Vial i parc Poble-sec Margarit 57-63 4

123 19-9-1978 Dr. Marañón 5.517,27 3.000.000,00 Vial i equipament Sant Ramon Nonat Obertura Dr. Marañón 
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124 19-9-1978 Muntanya Pelada 12.959,15 Cessió Parc Guinardó Guinardó Cessió Montané Font 11

125 2-10-1978 Sant Pau del Camp 35.708.662,00 Parc equipaments Raval Sant Pau 85, 89-91 4

126 2-10-1978 Can Sitjà Dotació 4.550,00 4.459.842,00 Dotació vial Horta 14

127 30-10-1978 Parc Guinardó 661,11 3.123.745,00 Parc Guinardó Gènova 11

128 30-10-1978 Citröen 1.750,00 12.698.150,00 Vial La Bordeta Badal 81-111 3

129 30-10-1978 Equipament 8.281,00 Cessió Equipaments Clot Reparcel·lació Diagonal, Pol. 4 llevant sud 12

130 30-10-1978 Escolar 4.071,00 4.000.000,00 Industrial La Verneda Santander 7-9, Tricots 12

131 30-10-1978 Jardí afecció Renfe 4.000.000,00 Eixample Camp de l’Arpa Aragó 531 11

132 10-11-1978 Guarderia Infantil 2.322,47 Cessió Compensació Provençals 
Poble Nou

Perú, Selva de Mar 12

133 14-11-1978 BUP Jardí 3.884,00 Cessió Compensació Bordeta Farell, Bordeta, Sant Roc 3

134 5-12-1978 Escola 8.721,00 5.232.600,00 Escolar Trinitat Vella Barcino 18

135 5-12-1978 Dr. Ferran 2.000.000,00 Complex escolar Congrés Ptge. Riera 11

136 5-12-1978 Jardí Perles Majòrica 3.221,00 Cessió Compensació Sants Robrenyo 53-55 3

137 5-12-1978 Parc Carmel 730,00 1.149.750,00 Gran Vista 52 Gran Vista 52 11

138 5-12-1978 Turó de la Peira 6.117,80 Cessió Equipament Jardí La Peira Cessió Gaig Cadí, Teide, pg. de la Peira 15

139 5-12-1978 La Sedeta 5.798,00 154.892.626,00 Eixample per a parc i 
equipaments

Camp d’en Grassot Sant Antoni M. Claret 64-78, Sicília 303-321, 
Llavalloll

11

140 5-12-1978 La Sedeta 34.892.600,00 Eixample per a parc i 
equipaments

Camp d’en Grassot Sant Antoni M. Claret 64-78, Sicília 303-321, 
Llavalloll

11

141 28-12-1978 Escolar 4.231,00 57.000.000,00 Transformació 
equipaments 

Guinardó Cartagena 371-375 11

142 28-12-1978 Parc 6.276,00 19.000.000,00 Parc urbà Sant Andreu Fabra i Puig 1-5 i 2-10 16

143 28-12-1978 Júpiter 6.205,00 27.925.000,00 Esportiva Provençals Treball, Selva de Mar, Av. José Antonio 12

144 28-12-1978 Júpiter 3.000,00 9.308.333,00 Esportiva Provençals Treball, Selva de Mar, Av. José Antonio 12

145 28-12-1978 Mas Pins Puigvert 303.430,00 40.000.000,00 Parc Forestal Collserola Santa Creu d’Olorda Collserola 19

146 30-1-1979 II Cinturó de Ronda 20.389.425,00 Vial Vall d’Hebron Vall d’Hebron 194-208 14

147 30-1-1979 II Cinturó de Ronda 7.769.409,00 Vial Vall d’Hebron General Mendoza 1 10

148 30-1-1979 II Cinturó de Ronda 2.388.277,00 Vial Vall d’Hebron Iriarte 17 10

149 30-1-1979 Mañach Jujol 2.903,00 48.000.000,00 Escolar Gràcia Riera de Sant Miquel 39-43 6

150 30-1-1979 Jardí 1.390,00 2.200.000,00 Jardí Verneda Huelva, Puigcerdà 12
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151 30-1-1979 Jardí 1.953,20 11.000.000,00 Jardí La Teixonera Segur, Samaniego 10

152 30-1-1979 Ram Aigua S. F. Vila 5.791,80 18.888.000,00 Jardí dotació La Verneda Cantàbria, Huelva, Puigcerdà, Guipúscoa 12

153 30-1-1979 Olis vegetals 933,00 6.000.000,00 Escolar La Bordeta Gavà 50 3

154 30-1-1979 Accés estació Sagrera Mateu 1.116,00 30.000.000,00 Remodelació 
equipaments

Sagrera Garcilaso, Sagrera 11

155 30-1-1979 Olis vegetals 4.350,00 38.500.000,00 Escolar La Bordeta Noguera Pallaresa, Almeria 3

156 30-1-1979 Plaça Sóller 4.896,00 10.457.209,50 Jardí Porta PIaça Sóller 15

157 30-1-1979 Plaça Sóller 8.904,00 33.802.013,00 Jardí Porta PIaça Sóller, Escultor Ordóñez 15

158 30-1-1979 Plaça Sóller 9.297,86 35.294.676,00 Jardí Porta PIaça Sóller, Valldemossa, Estudiante 15

159 30-1-1979 Escola St. Joan Bautista 7.741,00 48.000.000,00 Dotació Clot Aragó 622-634, Fibra 11

160 30-1-1979 Unión Naval Barceloneta 2.915,00 28.000.000,00 Equipaments Barceloneta Andrea Dòria 55-71

161 30-1-1979 Parc Túnel Horta 21.102,00 50.000.000,00 Vial Parc La Clota Porto, La Clota, Castellvell, Alarcón 14

162 30-1-1979 Jardí 1.250,00 7.500.000,00 Jardí Sant Andreu Juan Torra 10 15

163 30-1-1979 Unió Aragó Guipúscoa 146,00 4.000.000,00 Vial escolar Clot Aragó 616 11

164 30-1-1979 Guarderia infantil 391,00 2.109.000,00 Solar Porta Maladeta 36 15

165 30-1-1979 Escofet Barceloneta 
Poblenou

10.032,00 95.000.000,00 Remodelació Vila 
Olímpica

Barceloneta Gasòmetre 20 8

166 30-1-1979 Parc Guinardó 17.389,00 17.409.570,00 Parc Font d’en Fargues Sobre centre escolar 11

167 30-1-1979 Rehabilitació 
Vallbona

2.586,00 7.490.000,00 Dotació habitatges 
socials

Vallbona Torrevella Tt Tapiuola 17

168 30-1-1979 Guarderia infantil 423,00 2.700.000,00 Solar Porta Maladeta 38 15

169 30-1-1979 Olis vegetals 2.151,56 16.000.000,00 Escolar La Bordeta PI. La Farga 6 i 7 8

170 30-1-1979 Habitatges socials Butsems 1.052,50 4.791.120,00 Habitatges socials Font de la Guatlla Rabí Rubèn 11

171 30-1-1979 Sant Pau del Camp 8.250.000,00 Equipaments vial Raval Sant Oleguer 10, Drassanes 4

172 30-1-1979 Jardí església Sant Lluís 
Gonzaga

1.652,00 Cessió Jardí Sant Martí 
Provençals

Compensació Tremoleda 12

173 30-1-1979 Tutelar de menors 16.499,00 Reversió Equipaments Poblenou Reversió Pamplona, Enna, Wad-Ras, Àlaba 8

174 30-1-1979 Tutelar de menors 3.669,00 Reversió Jardí Poblenou Reversió Bogatell, Àlaba 8

175 22-2-1979 Equipament Diana 7.333.000,00 Dotació Raval Sant Pau 85 (extinció arrendament) 4

176 22-2-1979 Parc Carbó 4.913,00 8.352.100,00 Parc Hortes Sant 
Bertrand, Poble-sec

Vilà Vilà, Puigxuriguer, passeig de Colom, 
Montjuïc

4

177 22-2-1979 Parc 2.749,00 5.498.000,00 Parc Nou Barris La Guineueta Villalba, Can Carreras 15
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178 22-2-1979 Jardins Gelabert, passeig 
Entença

4.468,00 Cessió NyN Jardins passeig Les Corts Cessió Tarradellas 101, Entença 248
6

179 22-2-1979 Indem Barraquistes Carmel 11.107.735,00 Habitatges provisionals Carmel Ramon Casellas 11

180 22-2-1979 Dotacions Dames 
Apostòliques

1.701,00 1.500.000,00 Equipaments Sant Andreu _

181 13-3-1979 Parc Coll 7.158.000,00 Parc Carmel Santuaris 42-46 10

182 13-3-1979 Escola bàsica 1.459,50 7.531.020,00 Equipament Guinardó Telègraf 55, Varsòvia 11

183 13-3-1979 Santa Cecília, Quinta 
Amèlia

13.984,59 Cessió Parc centre cívic Sarrià Cardenal Vives i Tutó, Rio de Oro,  
Sta. Amèlia, Eduardo Conde

5

184 20-3-1979 Jardí Menéndez Pelayo 4.356,00 Cessió Jardí Travessera de Dalt La Salut Travessera Sant Josep de la Muntanya 10

185 20-3-1979 II Cinturó de Ronda 1.944,70 11.871.405,00 Vial Vall d’Hebron Plaça de la Central 8 10

186 20-3-1979 14.267.000,00 6 i 8 3

187 20-3-1979 España Industrial 49.924,00 450.000.000,00 Remodelació 
equipaments parc

Hostafrancs Muntadas, Emmangrada, Triado,  
Estació de Sants, Premià

3

188 20-3-1979 Camp vell Les Corts 2.929,00 Cessió llicència Ampliació Jardí de  
les Infantes

Les Corts Numància, Sentmenat,  
travessera de les Corts

6

189 20-3-1979 Escolar Els Horts 4.765,00 25.779.000,00 Escolar Verneda Prim, Maresme 12

190 20-3-1979 Demolició La Maquinista 3.000.000,00 Equipaments parc 
Remodelació pública

Barceloneta Maquinista Terrestre i Marítima,  
Unión Naval de Levante

4

191 20-3-1979 Carmel barraquisme 3.209,00 4.700.000,00 Remodelació pública Carmel Cortada, Millán, Ramon Casellas,  
Crtra. Carmel

11

192 20-3-1979 BUP Transformadors GC 2.218,65 53.390.475,00 Solar Eixample BUP  
Fort Pienc

Fort Pius  Ausiàs Marc 78 7

193 Pla de Can Clos  –

194 Pla barraques de la Perona 1

195 Huarte cotxeres Sarrià 7.900,00 Cessió Sarrià 6

196 Farrero 29.996,00 Cessió i 
expropiació 

Banc Madrid Nostra Sra. del Port 1

197 Torres Altes i Foneria 19.257,00 Expropiació  
i cessió

Nostra Sra. del Port 3

198 Can Castelló 3.708,00 Cessió Sr. Castelló Bonanova,  
St. Gervasi

6

199 Civate 665.000,00 Expropiació  
i cessió

Forestal Canyelles, Prosperitat, 
Torré Baró

17

TOTALS 2.813.049,23 4.165.503.853,00
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Representació gràfica de la tasca feta sobre la ciutat 
(1976-1979) 

En els plànols es distingeixen en diferent color la destinació principal dels 
terrenys adquirits: habitatge, centre direccional, vial, equipament i parc o 
jardí urbà. Hi ha un plànol de conjunt sense base topogràfica i dinou plà-
nols a escala 1:10.000 sobre topogràfic. La descomposició en fulls no com prèn 
la totalitat de l’àmbit de la ciutat. En concret, no es representa part de la Zona 
Franca i del port, així com una petita part de Montjuïc.

També s’ha marcat en vermell l’actual delimitació dels barris de la ciu-
tat. En el moment de l’actuació ja es tenia en compte aquesta delimitació, 
resultat del treball que havia fet l’any 1965 sobre les trames urbanes per al Ga-
binet de Programació Municipal, però no estava aprovada i no era exactament 
igual a la que finalment es va adoptar.

DESTINACIÓ PRINCIPAL DELS TERRENYS ADQUIRITS

 Habitatge social

 Equipaments comunitaris i dotacions locals

 Parcs i jardins urbans

 Espais lliures de protecció viària

 Centres direccionals

 Recuperació de patrimoni històric

 Zones boscoses

  Actuacions de planejament, viàries o d’infraestrucures costaneres

Planimetria a escala 1:500 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 1981; elaborada per encàrrec  
de l’Ajuntament de Barcelona
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1. Conflicte i transformació social

En l’anàlisi dels factors que expliquen la tramitació del Pla general metropolità 
cal rebutjar aquells plantejaments que s’expressen en termes exclusivament 
d’atzar o bé aquells exclusivament deterministes. 

El mateix planejament habitual durant el franquisme i la ciutat que en 
sorgia feia intuir que s’entraria, segur i en poc temps, en una situació d’in-
estabilitat i de col·lapse, en allunyar-se cada cop més la ciutat del seu estadi 
d’equilibri intern. Havien aparegut unes fluctuacions i unes tensions que havi-
en de desembocar, al final, en una situació de trencament i, conseqüentment, 
s’hauria d’adoptar un nou camí. Unes situacions que, quan es donen, creen 
«història». 

Aparentment són les casualitats les que semblen que governen cap a on 
es va, sense adonar-nos que, en qualsevol cas, el nou estadi segueix determinat 
per una invariant general de la pròpia estructura urbana de la ciutat capita-
lista que limita i orienta els moments de trencament per assegurar-se la seva 
recomposició ulterior. El resultat no és ni un únic model, ni molt menys el 
de la ciutat americana. Perquè, en realitat, el final que es produirà serà el que 
siguem capaços de construir i condicionar. 

Cada estadi de turbulència n’arrossega altres que amplifiquen els efectes. 
En els sistemes socials, una petita fissura en un punt pot generar unes grans 
esquerdes en àmbits emplaçats molt més enllà. Per fer front a un incident 
aleatori, la recomposició local que es necessita obliga a recompondre tant les 
estructures constituents com les constituïdes. Quan aquelles provenen d’una 
mutació radical o dels efectes causats per tensions mediambientals, qualsevol 
evolució admissible s’esdevé per sacsejades aleatòries i per la necessitat de man-
tenir el que és invariant de l’estructura. Entre les alternatives que s’albiren, 
l’evolució admissible s’emmarca entre la necessitat de canvi i les tensions que 
s’expressen des de les posicions de cap canvi. 

L’enquadrament dels fets certs que donaren lloc a la tramitació del Pla 
—una concessió d’uns túnels i els incompliments financers que se’n deriva-
ven— a dia d’avui apareixen com a increïbles. Uns fets que tingueren uns 
efectes interactius sorprenents, que induïren a unes recomposicions estruc-
turals que no s’explicarien si les avaluéssim únicament des de la consideració 
d’una exigència legal de revisar els plans d’urbanisme i d’un document redac-
tat des d’un perdut despatx de la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns 
de Barcelona i d’altres municipis, per un desconegut arquitecte, que quan 
l’any 1972 va acabar-lo, abans de passar-se dos anys en un calaix, només tenia 
trenta-un anys. 

Però, es pot dir per això que l’aprovació del Pla fou un fet miraculós a 
causa d’un pur atzar de la vida? Davant un document com aquell, una afirmació 
d’aquesta naturalesa no té cap sentit. Perquè el Pla redactat arribés a desenca-
denar la tempesta urbanística que va originar, calia que entre la successió de 
moments que es van donar, un fos de tal naturalesa que, per dir-ho simbòlica-
ment, l’esternut exhalat a Barcelona provoqués un tornado a Madrid. Com així 
va succeir. 

Perquè el Pla tingués algun efecte era evident que s’havia d’evitar que 
l’espurna es produís amb el bosc moll o quan no bufés el vent, però no cal 
perdre de vista que perquè el Pla es prengués en consideració, era fonamental 
que respongués a una «necessitat» real, la condició inservible del Pla de 1953. 
En aquell moment, i encara que per a molts pugui semblar paradoxal, no 
solament s’«encertà» en el tipus de pla que calia, sinó que, per a Catalunya, 
es va convertir en una de les eines que facilitaren la transició política i, a més, 
amb uns costos econòmics i polítics més baixos que els que va costar a Madrid 
l’operació Visomsa, que va comportar la remodelació completa de barris del 
sud de la capital com Vallecas o el Pozo del Tío Raimundo. 

Malgrat tot, cal reconèixer que el procés fou desencadenat i orientat 
per un cert nombre d’esdeveniments aparentment aleatoris, alguns especta-
culars. El Pla, que s’havia plantejat com l’espurna inicial del necessari procés 
de recuperació urbana que calia per refer-nos de la desfeta urbanística del 
període franquista, esdevingué de seguida factor de recomposició política 
dins de la invariant de la Transició. En la història dels esdeveniments, entre 
els moments de ruptura i els d’obertura de nous camins, l’evolució que se 
segueix pren un caràcter determinista, però, en el moment tot just abans i tot 
just després del trencament, allò que juga un paper fonamental són les fluc-
tuacions que es donen, ja que són les que delimiten la direcció que el sistema 
prendrà i pot adoptar. 

Perquè allò aleatori tingui lloc, cal que hi hagi determinisme

Perquè la fluctuació aleatòria esdevingui «determinant», cal que hi hagi un 
moment en què sigui latent una situació de trencament, de canvi de sentit. 
És com es comporta exactament la història, seguint el símil termodinàmic 
identificat per Prigogine. Les causes que en l’àmbit macroscòpic expliquen les 
necessitats d’haver de canviar de sentit, són precisament, de tant en tant, les 
dinàmiques de tipus determinista. Unes dinàmiques que, avaluades en detall, 
permetrien que preveiéssim a l’avançada quines serien les sortides que es po-
drien donar de manera previsible, i això abans que tingués lloc la sacsejada 
que desencadena la necessitat d’una mutació.
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Perquè una fluctuació sigui significativa cal que es doni una pèrdua d’es-
tabilitat estructural del sistema i, a més, que aquella s’enquadri dins d’un canvi 
de sentit de tipus tendencial que ja era preexistent. Aquestes dues caracterís-
tiques ens haurien de semblar evidents i les dues cares del mateix fenomen. 
Una estructura no es recompondrà mai si no s’han produït prèviament unes 
intervencions que amenaçaven el seu nucli dur, el que constitueix l’invariant 
d’aquella estructura; però alhora aquesta recomposició del nou sistema ve li-
mitada per la necessitat vital de salvar globalment els seus invariants a través 
d’adaptar-los a la nova situació de funcionament. 

No obstant això, que es donés una situació preexistent de trencament 
no significa que hi hagués només un únic pla factible. El Pla hauria pogut 
prendre diferents redactats i determinacions físiques, però les sortides admis-
sibles es trobaven parcialment predeterminades, encara que no impliquessin 
quin era el pla que al final s’adoptaria, quines serien les seves tendències i 
quina la seva capacitat de canviar l’estat de la qüestió. En qualsevol cas, el Pla 
tant podia desembocar en un canvi espectacular en la construcció de la ciutat, 
en els nivells de reserves per a espais públics i en la reconducció de les densitats 
que sofríem per l’especulació —com així va ser— com ens podia haver portat 
a un estrepitós fracàs. Cal dir que jo mateix, veient les distàncies que ens 
separaven de l’urbanisme que al mateix moment es feia a la resta d’Europa, no 
m’acabava de creure que la línia encetada arribaria a bon port.

Com vam mostrar amb el Pla sotmès a aprovació, els marges de canvi 
en cap cas pressuposaven fatalitat. L’atzar ja té cura que tot sigui factible. Però 
al marge que unes propostes factibles siguin més probables que unes altres, les 
sortides que s’adoptaren foren en funció d’aquella probabilitat, que el marc de 
previsió fos el llarg termini i el seu abast tot el sistema urbà. Una exigència neces-
sària si es volia influir d’una manera essencial. Però en cap cas amb una previsió 
per mantenir-les vigents més de trenta anys i, a la seva ombra, anar fent el que 
actualment s’encobreix, que és actuar sense orientacions coordinades. El sistema 
torna a desestabilitzar-se i ens trobem pròxims a nous moments de turbulències 
i de canvi de sentit, on el model d’organització administrativa del sistema me-
tropolità prendrà un paper central en la futura ordenació. El canvi polític recent 
a l’Ajuntament de Barcelona és un símptoma de la nova desestabilització.

La situació no és obstacle perquè el determinisme que es reinstal·la 
sobre la base d’un pla d’ampli abast i llarg termini, no hagi d’incorporar de 
manera efectiva tots els efectes del succés aleatori que ha tingut lloc, i que ha 
desencadenat o ha fet precipitar la recomposició urbana.

En resum, en el moment del canvi de sentit o de trencament —de 
bifurcació, que dirien els darwinians— les fluctuacions i les turbulències des-
encadenants operen de forma efectiva i puntualment de manera decisiva en 
l’orientació que adopta un sistema social dinàmic. Més, la incidència dels 

esdeveniments aleatoris que originen els fets determinants depèn de la situació 
de partida en què es veu obligat a recompondre’s el sistema.

Contra aquells que defensen la consecució de l’ordre per fluctuacions 
caòtiques, cal dir que una situació com aquesta esborraria el paisatge dinàmic 
global en benefici de la petita pertorbació desencadenant, fet que, a llarg ter-
mini, esfondraria l’estabilitat del sistema vers un equilibri de menys energia. 
El que no val és fer creure que l’evolució que ha tingut lloc ha estat creada 
per la turbulència desencadenant, ja que va ser la dinàmica determinista que 
estava subjacent al mateix sistema —la manca de pla urbanístic adequat a les 
pressions que suportava el sistema metropolità— el que va modular de manera 
efectiva els marges de fluctuació i no a la inversa. Puntualment, durant un ins-
tant, tot és factible però quan el que era local afecta el conjunt del sistema i el 
que era instantani ha de romandre, el que era factible no esdevindria probable 
si no és acceptat per una majoria i es comprova que respon al que és necessari 
per a la salvaguarda de la «invariància global». 

En aquest sentit hem de concloure que la pertorbació que el Pla Gene-
ral va desencadenar no va esdevenir significativa fins que, en el marc d’una 
situació d’inestabilitat estructural com la que vam patir entre els anys 1977 
i 1980, el Pla, a través del procés de recuperació de dèficits, especialment en 
equipaments col·lectius —cosa que va ser factible gràcies a la legitimació per 
actuar que resultava de les seves determinacions— va fer aparèixer la bondat 
del procés de recuperació i recomposició iniciat a la seva empara, no solament 
a l’escala urbanística sinó d’apaivagament de la situació política general. El Pla 
va participar de la pacificació necessària per a la reconstrucció de les invariants 
de l’escala grossa de la transició política. El Pla no havia inventat ni generat 
l’evolució que era necessària i que es trobava latent en la societat barcelonina, 
però va ser un element clau perquè es desencadenés aquella evolució. Com he 
sentit esmentar a Joan Roca, director del Museu d’Història de Barcelona, el 
Pla general metropolità va esdevenir el nou contracte social d’aquell moment, 
de més efectes locals que els Pactes de la Moncloa.

Fou l’acumulació de fets urbanístics objectius que havien estat ventilats 
a la premsa així com l’augment de la pressió en condicions de propagació 
favorable al pensament crític, el que va fer totalment inadequada l’estructura 
del sistema d’ordenació urbanística que havia estat vigent amb anterioritat. La 
situació de l’anterior règim polític permeté que es cregués que el debat sobre 
els problemes urbanístics en preservava d’altres que es consideraven fonamen-
tals de les invariants d’aquell sistema polític: com era el cas del partit o del 
sindicat únics, fet que explica la «permissivitat» que es va donar per debatre 
sobre els temes urbans. Una estructura de planejament totalment incapaç de 
respondre a les fortes mutacions que el sistema urbà sofria com a conseqüència 
d’un desenvolupament brutal. Canvis interns i externs que van situar aquella 
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estructura a mercè de qualsevol factor desencadenant de la seva desintegració. 
Per més aleatori que pugui semblar, l’aprovació inicial del Pla a l’abril de 1974, 
fou un fet que tot seguit va posar en marxa un procés de reconstitució, iniciat 
amb l’intent de frenar-ne l’aprovació, que va tenir terminis d’execució i de 
definició de l’abast de les seves invariants. Fet i fet eren les que determinaven 
l’orientació que el Pla podria prendre en vista dels esdeveniments generals del 
país, encara que més de l’esperat com a conseqüència dels desequilibris polítics 
de la gran escala. 

2. Consideracions sobre el planejament urbà

L’experiència d’aquell procés de planejament i de gestió que va ser la redacció 
del Pla general metropolità i els meus anys com a delegat d’Urbanisme em va 
ensenyar les dimensions que s’han d’encarar per un correcte tractament de la 
ciutat. Són dimensions que provenen d’entendre la ciutat com a procés i arte-
facte únic sobre un territori particular, que actua com a ecosistema dels diversos 
grups socials, com a plataforma de producció i distribució de béns i serveis, com 
a camp de forces, com a fòrum d’adopció de decisions pels diferents agents, 
com a lloc de trobada d’interessos confrontats i com a element central d’un en-
torn que presenta un caràcter específic i una especial condició mediambiental 
en constant evolució per adaptar-se als canvis del sistema natural on s’assenta. 

Les propostes no es poden formular de manera genèrica o des d’una única 
òptica sectorial. Han de traduir-se en disposicions concretes que afectin l’estruc-
tura urbana i territorial però, al mateix temps, han de fer-ho de manera que 
aconsegueixin configurar una poètica als nous espais urbans. Les propostes han 
de saber llegir la història de la ciutat i del lloc, saber traspuar la seva cultura, clima 
i estructura política i econòmica per construir la seva particular identitat, en 
definitiva, han de saber donar-li el gir que canviï en positiu el tarannà de la ciutat.

Les propostes han de modificar l’estructura social rebuda, tot corregint 
les mancances en cohesió interna que presenti: l’objectiu hauria de ser aug-
mentar les oportunitats dels diferents grups i transformar les condicions dels 
barris i dels diferents sectors urbans a través de canvis en la qualitat de vida, 
els nivells de dotacions i serveis, i en la base econòmica que els sustenta, de 
manera que s’eliminin o es disminueixin les tensions que causen la formació 
d’infraciutat o l’aparició d’exclusions socials o físiques.

En la visió de la ciutat com a motor del desenvolupament econòmic, les 
propostes haurien d’operar a través dels models d’organització de l’activitat en 
l’espai, de manera que la producció, la distribució i el consum de béns i serveis 
millorin a través d’augmentar les externalitats i reduir els costos socials.

L’espai, encara que a molts passi desapercebut, constitueix un element 
clau del procés de producció, especialment en el moment que, per aconseguir 
més flexibilitat i agilitat, l’actual planta industrial ha tret fora de les seves parets 
gran part dels processos auxiliars o logístics, en certa mesura elements secun-
daris del complex producte final. L’espai imposa costos importants al procés 
productiu a causa del temps i dels recursos que tant els béns com els serevis 
necessiten per traslladar-se des del punt on es produeixen al punt on s’acoblen, 
distribueixen i consumeixen, especialment en moments en què a la vella cadena 
de producció linial s’ha imposat la producció just in time. En conseqüència, les 
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activitats es reordenen en l’espai i cal facilitar-ne la reordenació per disminuir 
els costos dels diferents components. L’espai constitueix no solament un recurs 
econòmic de primera magnitud sinó que un cop adequadament preparat pro-
veeix el lloc perquè apareguin la producció i el consum. És la raó que explica 
per què les activitats dins del marc urbà lluiten entre si per aconseguir els llocs 
que ofereixen millors centralitat o accessibilitat i paguen diferents preus per 
quedar-se els llocs que ofereixen externalitats importants als diferents processos 
productius i, en conseqüència, desplacen dels seus llocs inicials aquelles activi-
tats que no poden pagar tant pel lloc; o bé lluiten per emplaçar-se en els punts 
neuràlgics del transport, allà on es donen economies d’urbanització i valors 
superiors de posició per l’aparició de centralitats.

La ciutat, per efecte de la seva estructura, esdevé un camp múltiple 
de forces que tensionen l’espai, i aquestes forces es canalitzen a través de la 
configuració que adopta la seva xarxa de transports i telecomunicacions. El 
concepte de camps de forces té a veure amb les influències que s’estableixen 
entre els diferents punts de la ciutat i com aquests punts s’alteren per efecte 
de les intervencions que fem o proposem en aquella xarxa i de com les noves 
tecnologies i infraestructures modifiquen l’espai: concentrant-lo, disminunt 
les distàncies o corbant-les. Les diferents zones s’atreuen o es repel·len d’acord 
amb la seva «massa d’usos» o càrrega, que opera per una funció d’entropia 
inversa a la distància que hi ha entre cada zona. 

La ciutat, com a plaça de presa de decisions, parteix del dinamisme i 
desequilibri que causa la seva base exportadora, que estén les seves zones d’in-
flux cada cop més enllà. La ciutat no és un organisme biològic que creix per si 
mateix, com sembla deduir-se de la forma com molts la veuen, sinó que és el 
resultat de les decisions que molta gent i molts grups i agències prenen, amb la 
voluntat de maximitzar els seus objectius i beneficis i les seves capacitats d’ac-
tuació, i que estan contínuament influïdes per les decisions i les actuacions 
dels altres. Aquest flux de decisions i els canvis que en resulten en la configu-
ració del sistema urbà poden modelar-se a través de sistemes de simulació. Un 
sistema d’interaccions que relacionen els diferents elements de la ciutat i que, 
segons quines siguin les decisions que adoptin els ens locals, modificaran les 
ulteriors decisions dels altres.

La ciutat, entesa d’acord amb la seva naturalesa ecològica, econòmica 
o construïda a partir d’un reguitzell de múltiples decisions, obliga a com-
prendre les situacions de competència i concurrència entre els diferents agents 
urbans sota una varietat de motius, no necessàriament concurrents. La ciutat 
esdevé la plaça on es dona de manera reglada aquesta confrontació. La pre-
gunta per plantejar-se en analitzar aquesta concurrència és qui obté què de 
què. I si aquesta situació, pels seus afectes, s’ha de mantenir o si, en benefici 
del conjunt o per evitar els efectes nocius sobre una part de la ciutat, s’ha de 

modificar. La forma de la ciutat apareix com el que resulta d’aquest procés 
en el qual la intervenció dels organismes públics és clau. La ciutat és el signe 
del conflicte però també quelcom que entra de manera substantiva en la seva 
reconducció.

Finalment, la ciutat entesa com a sistema mediambiental obliga a enten-
dre les delicades relacions que es donen entre el medi i l’assentament, tant pel 
que fa al seu emplaçament com a la seva configuració. Cal entendre com pot 
evolucionar en equilibri dinàmic amb l’entorn sense ocasionar després greus 
crisis i costos que provenen de la impossibilitat de recuperar uns recursos na-
turals necessaris per a la subsistència de la ciutat, bé pel trencament dels fluxos 
naturals —en primer lloc, pel seu impacte, l’ocupació de les zones inundables 
per les aigües— o pels canvis en les delicades relacions entre flora i fauna. En 
una paraula, el manteniment de la fina pel·lícula sobre la qual se sustenta el 
misteri de la vida.

La responsabilitat de l’urbanista

El planejament urbà és un fet essencialment polític, en la mesura que ha de 
convèncer que les propostes que formula són les més convenients per a la co-
munitat i, això, malgrat les dificultats que presenta pretendre canviar les situa-
cions heretades quan la descomposició física i social és present en moltes parts 
de la ciutat. La comunitat no sol estar interessada a establir objectius de llarg 
abast que guiïn el planejament. El «conjunturalisme» en què ha caigut el pla-
nejament, encarat als quatre anys d’una legislatura, explica que ningú tingui en 
compte els interessos a mig termini, malgrat que alguns creguin que invocant 
el concepte de «desenvolupament urbà sostenible» ja hi inclouen les exigències 
d’un desenvolupament durador en relació amb els recursos i el medi. L’únic 
que interessa als governants és el que poden fer en el marc de la seva legislatura 
i sense establir-se directrius que limitin el seu poder discrecional per decidir en 
cada moment el que creuen que és el més convenient, que sovint solen reduir 
a allò que incorpora «més ingressos per al finançament local». Així eviten els 
problemes que es deriven d’establir uns objectius a llarg termini. 

Quan, de tant en tant, s’adopten mesures substancials és perquè les 
situacions han esdevingut conflictives i inajornables i sempre amb un solució 
de més cost que el que hauria resultat d’haver-les encarat en el moment que 
tocava. Les situacions es deterioren enormement. Com més es triga a posar 
en pràctica unes mesures, més radicals solen ser les que s’han d’adoptar. S’ha 
d’anar a les arrels dels problemes per erradicar-los. Els problemes, quan no 
es fa res, quan se’ls deixa podrir, no sols mai es resolen sinó que demanen 
solucions d’execució més difícil i més cares. 



333Epíleg. Reflexions privades

El planejament, que és un document públic, és impossible redactar-lo 
sense considerar els seus aspectes ètics substancials. Els diferents plans mos-
tren diferents filosofies polítiques. Diferents maneres de portar a la pràctica les 
concepcions del que s’entén per «la bona societat» i la millora en la qualitat de 
vida. En la mesura que els plans siguin capaços d’influir amb èxit en les actu-
acions que calen, es pot dir que un govern opera políticament en el sentit més 
propi del terme, ja que d’aquestes actuacions dependrà qui tindrà què, quan i 
com. Per tant, les propostes d’un pla urbanístic, excepte quan elevem els plà-
nols topogràfics a la categoria de plans, que també malauradament succeeix, 
inclouen necessàriament unes propostes ètiques que pretenen contrarestar els 
interessos en conflicte a la ciutat i, per tant, és impossible que el contingut 
d’un pla el puguem reduir a una selecció de mitjans.

En el cas de la redacció del Pla general metropolità, les prescripcions 
a incloure no les podíem portar a terme amb les normes d’actuació que eren 
habituals en aquella època, no ens eren suficients per aconseguir els objectius 
que ens proposàvem. Per això haguérem de definir-les a partir de zero. Un 
planejament de forta base normativa ens obria les perspectives redistributives 
i, en particular, definia quins grups de la societat rebrien els beneficis del Pla i 
quins, a més de les diferents administracions, suportarien part dels seus costos. 

Qui planeja assumeix unes responsabilitats per la diagnosi que fa de la 
situació i per les respostes que dona als problemes. Hem d’estar disposats a mo  -
dificar els criteris que ens hagin estat donats per qui ens contracta, fins a arribar 
a haver de refusar l’encàrrec si el que se’ns demana no creiem que sigui el que 
cal per al futur de la comunitat. No podem actuar com els arquitectes la moral 
dels quals separa la seva responsabilitat de projectistes de la de l’encàrrec del 
client. Així, per exemple, són aquells que fan l’hotel singular sobre la zona 
destinada a parc perquè l’alcalde que els contracta ja té cura de canviar la qua-
lificació de l’espai lliure de protecció de l’ermita romànica de Bellvitge. El pla-
nificador ha de resoldre els problemes però al mateix temps ha de fixar nous 
objectius per aconseguir. Qualsevol aspecte extern que hi incideixi ha de con-
siderar-se. No podem excusar-nos dient que sobre això no se’ns ha preguntat o 
no se’ns ha demanat que ho considerem.

Per tot això que acabem de dir, el coneixement específic dels planners 
ha d’incloure, entre altres, la comprensió dels processos d’adopció de decisions 
polítiques; la valoració dels costos en relació amb els beneficis i de les solucions 
a llarg termini en relació amb els resultats a curt termini; els efectes globals 
dels aspectes físics, socials, econòmics i mediambientals; destriar els interessos 
públics dels particulars; i l’anàlisi de l’eficiència i de les conseqüències de les 
diferents assignacions de recursos i els seus efectes distributius.

3.  Nota biogràfica. D’on em ve la dedicació a l’urbanisme

Soc el segon de set germans. Vaig néixer a Barcelona el 1941. El meu pare era 
químic i va treballar tota la vida en una gran indústria de Barcelona fabricant 
compostos de química orgànica. La mare, que tenia els estudis de comerç, 
havia servit d’administrativa en la funció pública de la Generalitat republica-
na i fou llicenciada quan es casà el 1939. La Falange, que havia pres el control 
del personal del Comissionat de la Vivenda, on treballava, considerava que, 
per a la reconstrucció de l’imperi, la dona espanyola havia de dedicar-se exclu-
sivament a pujar la llar, i a fe que amb set fills ho va complir.

Vaig tenir clar des de molt petit que volia ser arquitecte. L’explicació 
probablement la dec a l’impacte que em causà ser testimoni, de menut, de la 
construcció d’un edifici al solar del xamfrà que confrontava amb la casa on 
vivíem. Pel fet de viure en un setè pis, vaig poder-ne seguir amb tot detall 
la construcció, que es feia amb els mitjans de l’època. A més, l’arquitecte que la 
dirigia era conegut de la família perquè vivia a la mateixa casa on vivia el meu 
oncle avi, a tocar de la nostra.

De manera que no vaig voler fer cap d’aquells tests psicotècnics d’orien-
tació que es feien cap a cinquè o sisè de batxillerat per dir-te «per a què servies». 
Vaig dir als de casa que ho tenia clar. Que no em calien. La decisió atemoria 
els pares, perquè el meu pare havia tingut un company de pensió —quan ell, 
junt amb altres dos nois, havia vingut a estudiar a Barcelona des de Lleida— 
que també havia fet arquitectura i li havia portat molt temps l’ingrés per l’exis-
tència de numerus clausus. Això explica que quan vam anar a veure l’arquitecte 
director d’aquella obra que, a més, era catedràtic de l’Escola d’Arquitectura, 
preocupats els pares per la meva dèria, els urgí que portés bé les diferents 
tècniques de dibuix, ja que s’era molt exigent. Durant sisè de batxillerat, preu-
niversitari i primer any a la universitat, fins i tot als estius, em van pagar una 
acadèmia de dibuix. Els pares, amb tants fills estudiant, em solien repetir que 
si no treia l’ingrés a la primera, pensés a canviar-me a una altra carrera de 
ciències. 

A preuniversitari el ministre d’Educación Nacional, Rubio García-Mi-
na, amb la finalitat que els alumnes aprenguessin a estudiar alguns temes 
sense llibre de text i en profunditat, va substituir el currículum que havia estat 
l’habitual pels exàmens dits «d’Estat» per un conjunt de temes com ara Por-
tugal, El vehicle a motor, Sociologia, etcètera, que permetessin als estudiants 
conèixer un tema en detall i amb un programa obert establert pels centres. 
Als jesuïtes de Casp, on estudiava el batxillerat, van fer venir uns jesuïtes 
portuguesos per impartir el tema de Portugal, fet que després em va ser molt 
útil quan m’encarregaren certs treballs del Plano da Região de Lisboa, pel que 
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m’havia quedat de l’idioma i la història; i van fer venir un capellà obrer per 
impartir la Sociologia. Sorprenent que, a Franco, que només tenia un cate-
dràtic oficial d’aquella matèria, Salustiano del Campo Urbano, li fessin creure 
que els nois havien d’estudiar Sociologia!

El professor de Sociologia va estimular-nos, a alguns de nosaltres, per-
què anéssim a ajudar en un treball de camp, dels anomenats de sociologia 
pastoral, que feien a la parròquia de Sant Pere Claver, al carrer Vilà i Vilà, 
semblant als que el pare Lebret havia fet a Caen i Rouen, el manual del qual 
l’Alfons Comín havia traduït i publicat a l’editorial Laia. Estudiàvem les con-
dicions d’habitabilitat de les barraques del passatge Vinyeta. Vaig anar-hi i 
el panorama em va marcar profundament perquè m’obrí unes perspectives 
completament noves sobre el paper que podia fer com arquitecte.

Fèiem enquestes i tractàvem la informació que en resultava. Aquest 
tocar de peus a terra em va marcar. Eren les barraques de la pujada del castell 
de Montjuïc, aquelles que quan el Generalísimo va venir a lliurar el castell a 
l’alcalde Porcioles, perquè Su Excelencia no veiés que la seva política d’erradi-
cació del barraquisme no anava ni amb rodes, les van tapar amb diverses com-
panyies d’esquiadors dels destacaments de Jaca i Vielha, amb el seu uniforme 
blanc, fent una empallissada amb els esquís aixecats a l’espatlla i col·locats 
un a tocar de l’altre, perquè li fos impossible veure les barraques. En aquelles 
dates, no havent nevat a Barcelona, s’ha de concloure que aquell uniforme 
era el que millor permetia camuflar l’emblanquinat de les barraques. Un fet 
amb el qual aconseguiren que el general tornés a Madrid creient que seguíem 
estant en el món feliç d’Aldous Huxley.

A la universitat, al primer curs, l’any 1959, la celebració dels actes 
del centenari del pla Cerdà al palau número 1 de la Fira em confirmà la 
tria. En aquells dies l’Emili Bordoy, factòtum de l’urbanisme municipal, 
presentà el seu famós article sobre l’alteració gradual que havien sofert les 
ordenances del pla de Barcelona; el que no deia era que les acabades d’editar 
el 1958 havien estat redactades per ell, encara que seguint els criteris de 
l’alcalde fins l’any anterior, Antoni Simarro. Després va seguir el debat del 
Pla Diagonal de Xavier Subias, amb la seva nova lògica de l’ordenació per 
superilles i el descens de l’edificabilitat a 2,25 m2st/m2s, que va aixecar una 
forta polseguera entre els propietaris d’aquells solars, però al qual devem la 
qualitat urbana que presenta aquella entrada de la ciutat i una Diagonal amb 
una secció de 110 m en comptes dels 60 de Cerdà, amb el valor que el nou 
mall comercial ha donat a les activitats terciàries allà emplaçades. En aquella 
exposició vaig veure unes maquetes encarregades per un regidor de l’Ajunta-
ment que també es deia Joan Antoni com jo, bé, Juan Antonio, per ser més 
exactes, i que responien als treballs que un jove arquitecte, Antonio Perpiñá 
Sebriá, amb maquetes de l’olotí Brunet, havia realitzat d’unes instal·lacions 

a la llacuna del Remolar per a uns Jocs Olímpics a Barcelona, que tornaven 
d’haver estat exposades a la biennal de Sao Paulo.

A la carrera vaig interessar-me ben aviat pel tema urbà. Al curs d’ini-
ciació a l’arquitectura, l’any 1960, Manuel Ribas Piera, encarregat de la cà-
tedra d’Urbanisme, amb l’objectiu que aconseguíssim un vernís urbanístic, 
va convidar Jordi Nadal, Ernest Lluch, Jacint (Tito) Ros-Hombravella, Xa-
vier Folch, Eduardo Mangada i Lluís Carreño perquè ens donessin visions 
d’història, economia, demografia, urbanisme i sociologia, per així enten-
dre’n la incidència sobre la ciutat. Tots em van enlluernar, però especialment 
foren memorables les xerrades de Mangada i Lluch. Fins al punt que, en el 
cas d’aquest darrer, el vaig anar a trobar a casa seva perquè em recomanés 
què podia fer per saber-ne més. Vaig sortir-ne amb un llibre de la seva bibli-
oteca: el Précis de géographie urbaine de Jean Tricart, geògraf d’Estrasburg, 
que m’ha estat de gran utilitat al llarg de la meva vida. Molt abans que el 
Manfredo Tafuri tragués Progetto e Utopia. Architettura e sviluppo capitalistico 
i Aldo Rossi el seu L’Architettura della città, tot el conjunt d’anàlisis sobre 
les relacions entre morfologia urbana i tipus arquitectònic ja es trobaven en 
aquell llibre, i molt abans que Giuseppe Samonà, Carlo Aymonino o Fran-
cesco Indovina ho posessin en òrbita a Roma. Un llibre que em va obrir els 
ulls i m’avançà el tema de les relacions entre morfologia urbana i tipologia 
arquitectònica abans d’entrar en contacte amb els membres de l’escola de 
Venècia i el grup de la revista Casabella-continuità.

Vist en perspectiva, aquelles lliçons em devien impressionar suficient-
ment per, al segon curs de carrera, demanar a Manuel Ribas Piera d’anar 
a treballar al seu despatx a la tarda per aprendre més d’urbanisme a través 
de tractar casos concrets. Hi vaig restar dos anys. A més de participar en 
alguns planejaments, vaig aprofitar-ho per llegir-me, en el temps mort que 
s’originava mentre no et corregia o no et donava més feina, els llibres que 
tenia en els prestatges, com les obres i els tractats d’urbanisme de l’arqui-
tecte belga Gaston Bardet, un seguidor directe de les teories de Patrick 
Geddes sobre la ciutat-regió i el planejament regional, amb el seu discurs 
embolicat amb grans dosis de misticisme teresià i polèmiques contra el fals 
Esprit Nouveau de Le Corbusier. Un dels temes em va portar a l’església de 
Nostra Senyora del Port, on ell havia fet, per als seus cosins, el Dr. Carles 
Ribas Mundó i el Dr. Carles Ribas Magri, el dispensari, i això em va tornar 
a portar a les barraques de Can Tunis i de Montjuïc per la part de Can 
Valero. Anys després, qui m’ho havia de dir, indemnitzaria les últimes que 
quedaven (1978).

L’any 1963 em vaig embolicar a coordinar les ponències d’un congrés 
internacional d’estudiants d’arquitectura que s’havia de fer a final de maig 
a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Era difícil organitzar congressos 
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internacionals amb la situació política que es vivia. Encara recordo les difi-
cultats per permetre’ns l’entrada de la delegació cubana, per la recent revolta, 
i les pors que la gent no pogués parlar lliurament. El congrés, a part de per-
metre’m conèixer Buckminster Fuller, a qui vam invitar a clausurar-lo, em va 
permetre també fer coneixença amb Daniel Marco, de Suïssa; Sven Hatley, 
de Trondheim, avui director de la seva escola d’arquitectura; Eva Friis i Eva 
Asplund, de Suècia; Peter Jonquiere, dels Països Baixos, avui cap d’Urba-
nisme de la Haia; i J. Zimmermann, de Berlín, amb els quals vaig travar 
amistat i que m’havien d’ajudar ulteriorment a obrir-me a l’exterior i ampliar 
els coneixements urbanístics en entrar en contacte amb el grup d’arquitectes 
anomenat Team Ten. 

El Team Ten s’havia significat com un grup internacional d’arquitectes 
joves que, en relació amb la generació d’arquitectes de Josep Lluís Sert, Le 
Corbusier o Walter Gropius, perseguien la renovació dels postulats del CIAM 
(Congressos Internacionals d’Arquitectura Moderna), aquells que, a través de 
l’anomenada Carta d’Atenes, havien fixat l’any 1933 els criteris sota els quals 
s’havia de construir la ciutat moderna. Després del congrés celebrat a la ciutat 
holandesa d’Oterloo, el Team Ten contestà aquells criteris, fent una crítica 
de l’urbanisme del moment, l’originat pels programes de reconstrucció de 
l’Europa devastada per la Segona Gran Guerra, i pretenent fixar una lògica 
urbanística diferent.

El fet és que l’any 1964, anomenat Willy Brandt governador del Ber-
lín oest, i suposo, com a efecte de la visita l’any precedent de J. F. Kennedy a 
Berlín, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Berlín va organitzar un 
seminari per a estudiants d’arquitectura dels darrers anys, que serien atesos 
pels arquitectes del Team Ten, que farien de professors, i on es desenvoluparia 
el tema de la recuperació de la vella ciutat de Spandau, dins del Gross Berlín. 
J. Zimmermann em va cursar la invitació i em va demanar que hi anéssim 
quatre estudiants de Barcelona. Suposo que els ideòlegs del finançament del 
curs, a més del debat urbanístic, pretenien que els universitaris occidentals, 
tots imbuïts de massa marxisme, comparéssim els vint anys de la fundació 
de la República Democràtica d’Alemanya de Walter Ulbricht, amb el mur 
que havien construït perquè no els fugís la gent, amb la ciutat de la part 
occidental. Però qüestions subliminals al marge, el que parlava amb autoritat 
pròpia era la recuperació arquitectònica dels sectors de l’oest, amb les obres de 
la Hansaviertel amb l’Interbau, mostrari dels arquitectes de la vella generació, 
la Casa de les Cultures del Món de Hugh Stubbins, la filharmònica del Hans 
Sharoun, acabada d’inaugurar, o la superba biblioteca en construcció de Lu-
dwig Mies van der Rohe, tot això en el marc de la vella arquitectura alemanya 
i les velles siedlungen dels anys trenta, com la Siemensstadt, amb arquitectura 
dels Mendelshon, Peter Oud o Behrens.

Els professors del seminari foren el matrimoni anglès Alison i Peter 
Smithson, els holandesos Cor van Eesteren, Jaap Bakema i Aldo van Eyck, 
els alemanys Von Moltke i Mathias Ungers, Giancarlo di Carlo per Itàlia, 
José Antonio Coderch de Sentmenat per Barcelona, Candilis, Josic i Woods, 
per França, i Oskar Hansen per Polònia. El seminari es desenvolupava a 
través de conferències dels professors i de correccions sobre els taulers de 
dibuix, treballant en equips formats per estudiants de diferents països. Vaig 
fer equip amb Franco Mancuso, després professor a Venècia i urbanista de 
Ferrara, amb qui he mantingut ulteriors i esporàdics contactes, i autor del 
magnífic llibre Le vicende dello zonning (Las experiencias del zoning, publicat 
a Gustavo Gili), i amb Bettini de Padova i Lozano, argentí, aleshores estu-
diant a Harvard. 

Certament, per a mi els més brillants foren Aldou van Eyck i el ma-
trimoni Smithson, i a partir d’ells i de l’enfocament dels problemes urbans 
que feia tot el Team Ten em ve el meu enfocament dels problemes urbans i la 
manera d’aproximar-me a les possibles solucions. 

L’any següent repetírem el curs amb els mateixos professors a la Uni-
versitat Tècnica de Delft. Vaig comprar a Berlín i a Delft les publicacions 
que aquí no arribaven per manca d’importadors i això em situà en avantatge 
respecte del que eren les preocupacions del moment en el tema urbà: els lli-
bres recents dels Kevin Lynch, Melvin Webber o Donald Foley. Un fet que 
explica que, a cinquè de carrera i davant la manca de professors, em donessin 
una beca d’inici al professorat per ajudar Xavier Subias com a professor de 
pràctiques en el curs d’Urbanisme de quart, i l’explicació que, a partir d’aquí, 
ell m’estirés al Gabinet de Programació de l’Ajuntament de Barcelona, just 
l’endemà d’acabada la carrera, i que fins al 1969 li fes les pràctiques del quart 
curs d’Urbanisme a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. La Caixa d’Estalvis 
Provincial em reconegué premi de fi de carrera de 1965, que em va anar molt 
bé per obrir, juntament amb un altre company, un despatx d’arquitectura en 
un pis de la seva família, a l’espera que truqués algun client...

En aquells temps de desaforada construcció, als que no teníem el pare o 
l’oncle arquitecte o constructor, se’ns feia més difícil obrir-nos pas i això també 
explica que cerquéssim la sortida a l’administració. Aleshores solia plantejar 
als meus companys de curs que no hi hauria feina per a l’arquitectura si al-
guns de nosaltres no ens sacrificàvem per canviar la manera com es construïa 
la ciutat i l’arquitectura no es convertia en centre d’interès de la societat pel 
que li retornava. Per això s’havia de canviar radicalment com es construïa la 
ciutat. Mentre seguissin essent els arquitectes municipals els que la construïen, 
perquè eren els dipositaris de les regles que s’aplicaven, ni construiríem ni els 
promotors demanarien arquitectura perquè no l’exigia la societat, a la qual 
només l’interessava construir com fos i on fos. 
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Havíem d’aconseguir unes condicions semblants a les que havia cons-
tatat als Països Baixos amb aquelles preocupacions per una poètica de l’espai, 
tot havent eliminat prèviament les tensions del sòl. És clar que els holande-
sos, per edificar, havent de bombejar abans l’aigua, ho tenien més fàcil i era 
el que explicava que l’ordenació del territori la manés el Ministeri de l’Aigua. 
A Berlín, el debat que estava plantejant Willy Brandt per a la reconstrucció 
de la ciutat, en el moment en què la construcció del mur arruïnà les esperan-
ces d’una integració dels quatre quarters en què havia quedat dividida entre 
les forces vencedores, em va fer veure un altre aspecte brutal del problema, les 
segregacions físiques, socials, ètniques o artificials, que vaig verificar més en-
davant a Jerusalem. 

Tensió entre parts d’una mateixa ciutat amb grans seccions en ruïnes, 
que són obligades a donar-se l’esquena i a refer-se fent-se una competència 
antinatural, que portava a doblar les institucions i els equipaments per manca 
de sensatesa a la conferència de Postdam. En aquells anys no valoràvem que un 
dia de 1989 pogués arribar a ser realitat la caiguda del mur i que el canceller 
Kohl pogués plantejar la reunificació dels diferents Länder. L’any 1978, arran 
de la Catalanishe woche que Till Stegmann amb l’Ajuntament de Barcelona va 
organitzar a Berlín oest, vaig comprovar com l’oest, que sortia guanyador i en-
lluernador als seixanta, es trobava en una situació social delicada, sense rejove-
niment industrial pel bloqueig i afectat pel permís que el govern de l’Alemanya 
Democràtica havia donat als jubilats de l’est perquè anessin a retrobar-se amb 
els seus parents de l’oest, per treure’s del damunt la càrrega de mantenir-los. 
No era fàcil llegir que l’est, aquell que el 1964 vaig descobrir com a congelat a 
finals dels anys trenta, estava profundament malalt en les arrels.

De les recerques a partir de la lectura del territori dels italians i de 
Lynch, del paisatge urbà dels escocesos, del valor de la ciutat com a significat 
dels francesos i de la semiòtica dels Eco i de Fusco, del problema del trànsit 
dels americans i dels anglesos, de l’ecologisme social dels americans, de la 
nova forma de ciutat metropolitana que se’ns venia al damunt dels americans 
i dels italians en la versió de città-territorio, de la formació de les rendes del sòl 
dels francesos i americans, de les relacions entre la tipologia arquitectònica i la 
morfologia urbana dels geògrafs francesos i dels urbanistes italians, de la críti-
ca a la ciutat racionalista del Team Ten i de Jane Jacobs i de François Choay, i 
de tants altres que en aquells moments irrompien en la cultura urbanística de 
finals dels seixanta i inicis dels setanta, vam prendre el sentit del que convenia 
i havia de ser la nostra ciutat. 

L’actual debat sobre la ciutat i sobre els aspectes que li són connexos 
no es dona amb la força en què es donava en aquell moment, tan forts han 
estat, segurament, els efectes de les desregulacions i de la manca de fe en el 
planejament per resoldre en profunditat i fins a l’arrel els problemes socials. 

Segurament a casa nostra, en l’actual situació, tampoc calen aquests debats, 
perquè tampoc és necessari ni convenient inventar un marc legal nou cada 
dilluns al matí, com alguns fan per justificar que no fan front als problemes. 
Com farem, en el futur, un conjunt d’innovacions de naturalesa semblant 
a aquelles, en el marc tant de la concepció de la ciutat com de la regulació 
normativa, que ens permeti pensar que ens tornem a trobar davant d’un salt 
d’igual dimensió i abast històric?

Tot això no hauria estat així, o no s’hauria portat a terme com ha pas-
sat, si molts de nosaltres no ens hi haguéssim implicat intensament. A ve-
gades, l’explicació de les coses és així de simple. Davant tantes explicacions 
estructurals, la història de tots aquells avatars segurament es farà quan hagin 
passat quaranta anys d’aquest període de renaixença urbana. Tant de bo que 
no es doni llavors aquella nostàlgia dels oh! Villon, altres temps sempre foren 
millors i aquelles neus no tornaran… Perquè, pel bé del país, esperem que el 
que recordem d’aquell passat no torni perquè seria senyal que tornem a anar 
molt malament. Mentrestant, seguim construint amb bons fonaments i qua-
litat la civilitat dels que ens seguiran.
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Programa d’Actuació Municipal d’Urgència (1977-1978). 
Text original del document

Este Programa de Actuación manifiesta cuál es la voluntad de gestión que 
anima al actual Consistorio y precisa las actuaciones prioritarias para el desar-
rollo de la Ciudad. Esta gestión no se deduciría de una aplicación mecánica y 
atemporal de las previsiones del Plan General Metropolitano sino que provi-
ene de una voluntad de conciliar sus determinaciones con las demandas for-
muladas por la población, los barrios y las diversas instituciones ciudadanas.

Mientras el Plan General Metropolitano constituyó el primer paso de 
cara a contrarrestar los efectos de un desarrollo urbano espontáneo, este Pro-
grama pone en marcha las previsiones más importantes en él contenidas para 
equipamientos y parques; y promueve el desarrollo de las reformas urbanas 
que contempla. El Programa consolida las medidas que aparecen en aquel 
documento con mayor alcance para la población. Aquel conjunto de actua-
ciones que permiten ver el Plan urbanístico no como una plan restrictivo de 
la intervención constructora de los particulares —como muchas veces se ha 
puesto de relieve— sino como una planificación que promueve una ordena-
ción alternativa del territorio.

Garantizada la seguridad jurídica por el Plan, tanto de la Adminis-
tración como de los ciudadanos —límite de toda discrecionalidad y a la vez 
defensa del interés público contra toda presión inútil— el Programa de Actu-
ación incluye las intervenciones públicas que son fundamentales para realizar 
los siguientes objetivos:

Primero

1.  El Municipio quiere reequilibrar el territorio y en concreto aminorar los 
desajustes que se dan entre la calidad de la urbanización en el centro, el 
Ensanche Cerdà y la corona urbana, hoy constituida por la Ciutat Vella 
y los antiguos pueblos del llano barcelonés, anexionados a Barcelona, con 
sus respectivos ensanches. El Programa persigue de modo prioritario la 
recalificación de los suelos de su corona que se hallan sujetos, además, a un 
intenso proceso de transformación urbana.

2.   Condición imprescindible para la reestructuración de la Ciudad es la re-
ducción de la densidad que presenta tanto en actividad como en población. 
Un objetivo asegurado a medio término por las determinaciones norma-
tivas de aquel Plan General Metropolitano, pero la consecución de una 

nueva ordenación territorial pasa por un conjunto de intervenciones diri-
gidas a reforzar los antiguos centros y a crear nuevos centros en aquellos 
ensanches de reciente constitución, que carecen de ellos.

3.  Sólo a partir de estos nuevos centros, los nuevos puntos fijos de la ciudad, 
se iniciará la recuperación pública de la ciudad. De aquí que las interven-
ciones clave contenidas en este Programa se refieran primordialmente a 
actuaciones para centros comunitarios y espacios libres en aquellos puntos 
de la ciudad.

4.  Estas intervenciones son prioritarias para el reequilibrio de la actual estruc-
tura urbana y la alteración de la dinámica padecida por efecto del desar-
rollo de la ciudad bajo la presión de un crecimiento urbano muy intenso.

5.   Las decisiones de este Programa de Actuación Urgente pretenden extender 
a todo el suelo urbano «el efecto ciudad», «el fer ciutat», que en síntesis, 
persigue otorgar a cada ciudadano la capacidad de utilizar, aunque sea en 
distintos planos, pero en igual medida, los equipamientos, dotaciones y 
servicios sociales que ofrece la ciudad.

Segundo

El Programa, a través de como distribuye geográficamente las intervenciones 
que incluye y la inversión pública a gastar, incide en una efectiva política 
redistributiva de la renta, en favor de las clases sociales menos favorecidas. 
El Programa de Actuación, en este sentido, no pretende ser un instrumento 
neutro de difusión de bienestar, sino pieza fundamental para recuperar los 
déficits e igualar las condiciones de vida de la población. El Programa consi-
dera prioritarias aquellas intervenciones que disminuyen las desigualdades en 
bienes y equipo urbanos por encima de aquellas actuaciones menos urgentes 
aunque, por su espectacularidad o tamaño, pudieran considerarse más presti-
giosas. Igualmente aquellas intervenciones que se orientaban a resolver temas 
de un sector de la ciudad o que primaban un único campo de la actuación 
municipal se han pospuesto.

Tercero

1.  Finalmente, a nivel de ordenación física, el Programa favorece la revalo-
rización de los antiguos centros urbanos que constituyen un importante 
patrimonio cultural, económico y social de la Ciudad. Este Programa de 
Actuación quiere reforzar el policentrismo de la ciudad, que ya incorpora 
la ciudad por su origen aglutinador de distintas villas y pueblos de su llano, 
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a semejanza de la que, a otra mayor escala, presenta también su ámbito 
metropolitano. Esta revalorización de sus centros pretende poner de relieve 
sus diferencias y peculiaridades y, ello, con el fin de contrarrestar la intensa 
transformación a que han estado sometidos, sin una adecuada puesta en 
valor de su significado y función.

2.  Esta revalorización de los antiguos centros se presenta como el modo más 
eficaz de resolver el déficit en la oferta de servicios urbanos, una de las 
mayores causas del desarraigo humano y social de la población asentada 
últimamente en la Ciudad. A través del aumento de su vitalidad e identi-
dad se conseguirá el remedio a los graves, y no por más tiempo prorroga-
bles, problemas derivados del crecimiento urbano.

Los tres objetivos anteriormente enumerados constituyen las bases que ori-
entan la política urbanística de este municipio y justifican las medidas que a 
continuación se programan.

Nota metodológica

Este Programa de Actuación varía sensiblemente respecto a la sistemática de 
los programas redactados en años anteriores, y ello por el carácter que los 
objetivos formulados han imprimido al desglose de las intervenciones; y por 
la forma en que se han conocido las necesidades de la ciudad. Estas no han 
resultado de demandas latentes, conocidas de modo técnico a través de los 
estudios del Gabinete de Programación sino que se han fundamentado en las 
demandas expresadas de modo explícito y urgente por las distintas Instituci-
ones ciudadanas, Asociaciones de vecinos, Juntas municipales y Órganos de 
opinión.

Ante la limitación de recursos disponibles, cierto volumen de la in-
versión en adquisición de suelo y en la localización de ciertos equipamientos 
se deja abierto, a la espera de las prioridades que determinen las Comisio-
nes y Patronatos creados por la Alcaldía para asesoramiento de la actuación 
municipal.

El método utilizado se distancia de cualquier método de distribución 
abstracto que distribuye el monto total de la inversión entre sectores y barrios, 
de modo genérico, según unos indicadores estadísticos de estado, sobre todo 
cuando la «matriz de objetivos»: 1) no incide, ante el estado de consolida-
ción de Barcelona, en las posibilidades reales de actuación en los distintos 
ámbitos; 2) por barrios no se conocen con precisión los déficits que presentan 
ciertos sectores de actuación municipal; 3) no se fijan límites ni umbrales al 
crecimiento sectorial; y 4), no se tiene en cuenta la complementariedad que 

debe alcanzarse entre diversos servicios y dotaciones a través de actuaciones 
urbanísticas integradas.

Además, en el plano estrictamente municipal, el criterio de distribu-
ción óptima no posee sentido cuando, en el actual marco institucional, gran 
número de servicios urbanos dependen en su totalidad o en parte de la Ad-
ministración Central y, en consecuencia, el Programa Municipal sólo efectúa 
sus previsiones a partir de la capacidad inversora del Estado. Por otra parte, 
en algunos sectores, las previsiones no pueden formularse al margen de la 
actuación coincidente del sector público y privado. Con independencia de la 
reconversión a público que en cada caso se estime deseable en un futuro próxi-
mo, en el actual estado de déficits las previsiones deben formularse teniendo 
en cuenta el campo previsiblemente cubierto, en los próximos años, por la 
iniciativa privada.

Asimismo, la distribución de la inversión topa de modo genérico con 
otro problema: el desigual tamaño y significado histórico de los barrios. Los 
barrios no son una adecuada referencia para la disposición geográfica de todas 
las dotaciones. Así, y con independencia de los servicios urbanos finalmente 
distribuidos, como son las obras de urbanización y de transporte, la organi-
zación de los equipamientos alcanza sentido a partir de criterios que, como 
en el caso del Servicio de Extinción de Incendios, contemplen toda la ciudad. 
Cada tipo de equipamiento posee su escala de organización. Por el contrario, 
otras dotaciones públicas, como las guarderías infantiles, poseen un ámbito 
de servicio menor al del barrio.

Ni los barrios son tan impermeables al servicio que se ofrece en empla-
zamientos colindantes, ni el criterio de centralidad local —casi peatonal— es 
relevante en aquellos casos en que priman exigencias de centralidad urbana, 
buena accesibilidad por transporte público, o localizaciones que cumplen una 
serie de requisitos específicos. De aquí que el seccionado de la ciudad en bar-
rios significativos no coincida necesariamente con los ámbitos de distribución 
de recursos para muchos sectores.

De aquí que el Programa de Actuación persiga por encima del mero 
logro de unos niveles cuantitativos, un valor proyectual en las actuaciones 
cara a la construcción de la Ciudad, principalmente de su estructuración, el 
refuerzo de la identidad de los pueblos del llano barcelonés; y, en especial la 
incorporación y participación de los nuevos equipamientos y espacios libres 
públicos en el desarrollo, en el concierto y en la configuración de la nueva 
ciudad. Son éstos los criterios a partir de los cuales debe juzgarse el conjunto 
de decisiones adoptadas. Este Programa pretende evitar la progresiva pérdida 
del valor proyectual de las actuaciones de la Administración, un hecho que ha 
llegado a ser grave ante las anteriores y anodinas actuaciones de la administra-
ción que no conseguían alterar nada en la ciudad. Un hecho muy grave. Los 
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edificios públicos deben ser centros de organización de la ciudad y los espacios 
libres redes que ordenen los itinerarios de sus recorridos.

Por otra parte, en la elección de las actuaciones se han evitado aque-
llas que ofrecen un elevado coste social al exigir un elevado número de 
expropiaciones e indemnizaciones o que exigen una difícil relocalización 
de la población en los propios sectores y barrios, lo que no aparece en este 
momento fácil por la falta de viviendas públicas donde alojarlos. Así mismo 
se han propiciado aquellas intervenciones de carácter integrado, sanidad, 
deporte y escolar, a aquellas que son imprescindibles en un futuro próximo 
pero que dependen de otras actuaciones que se programan en este programa 
de actuación.

Las actuaciones incorporadas a este Programa de Actuación, por el 
hecho de incluirse, no garantizan su calidad final, la cual depende en cada 
caso de los proyectos arquitectónicos que materialicen la voluntad de inter-
vención que anuncia este Programa; pero como mínimo su inclusión cons-
tituye una concreción importante en relación con la nube de posibilidades 
e hipótesis que incorporan en sus directrices los planes urbanísticos. Ya 
procuraremos a través de los arquitectos elegidos para su desarrollo en cada 
caso, y a partir del tipo de programa a ejecutar y de su experiencia en la 
construcción de programas similares, que podamos asegurar la calidad de 
las intervenciones.

Enunciado de las actuaciones urbanísticas 

A. Constitución de Patrimonio Público de suelo adscrito a la gestión 
urbanística

a) Promoción pública de nuevas actuaciones mediante expropiaciones de 
polígonos y unidades de actuación:

a1) Actuación en Centro Direccional
Actuación urbanística integrada orientada a la descentralización de la activi-
dad central, la recalificación de la corona urbana, el equipamiento y dotación 
de los barrios de San Andrés, Vilapicina, Porta y Prosperidad y ubicación de 
equipamientos a nivel de toda la ciudad.

Descentralización de la actividad terciaria 3,0 ha

Terminales de transporte 2,5 ha 

Parque urbano de Porta 5,0 ha

Dotaciones deportivas 1,5 ha

Dotaciones docentes locales 2,0 ha

Equipamientos sanitarios, asistenciales y culturales 4,0 ha

Vivienda de promoción pública destinadas a afectados del sector de San Andrés, 
Sagrera y Nueve Barrios.

4,0 ha

Superficie de suelo objeto de actuación 22 ha

Inversión programada: 145,875 M. ptas.

a2) Actuaciones residenciales (suelo)
1.  Rehabilitación vivienda sub-estándar en el sector de Vallbona y Torre 

Baró. Etapa 1.
2.  Penitentes. Relocalización afectados por apertura Segundo Cinturón de 

Ronda.
3.  Centro direccional. Actuación en vivienda ubicada en aquél sector para 

relocalización afectados de Nueve Barrios, San Andrés y Sagrera.
4.  Can Enseña (Cuarta Fase).
5.  Carmelo. Erradicación del barraquismo (Primera Fase). Santa Engracia, 

Prosperitat.
6.  Las Corts. Relocalización, viviendas subestándar vecinos de la colonia 

Castells. (Primera Etapa).
7.  Sarriá. Relocalización afectados por la prolongación de la Vía Augusta.
8.  Ciutat Vella. Actuaciones puntuales a determinar por el Plan especial de 

reforma interior.
9.  Calle Olmo. Relocalización afectados por la apertura de la calle García 

Morato, entre las de Conde del Asalto y de San Pablo, alrededores de la 
Iglesia de Sant Pau del Camp.

Superficies de suelo objeto de actuación: aprox. 8 Ha.
Inversión programada: 295 M. ptas.

a3) Actuaciones industriales
Actuaciones orientadas a la relocalización de industrias afectadas. Actuación 
fuera del ámbito municipal o en los polígonos de Sur-Oeste del Besós, Pueblo 
Nuevo y Zona Franca. 
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Las actuaciones se determinarán en cada caso según la actuación que se 
plantee.

Superficie de suelo objeto de actuación: aprox. 5.000 m2.
Inversión programada: 15 M. ptas.

a 4) Actuaciones para la creación de centros urbanos
Partida abierta a determinar según los problemas que en la reordenación 
de los núcleos de los pueblos del llano barcelonés resulten de sus estudios de 
detalle.

Inversión programada: 10 M. ptas.

b) Creación de suelo urbanizado
Atendido el agotamiento del suelo urbanizable en el término municipal de 
Barcelona, no se prevé partida.

c) Compulsión de las obligaciones de los particulares en materia de cesión 
de suelos para usos públicos, costeamiento de la obra urbanizadora y 
reparcelación
Se prevé una partida para cumplimiento de las anteriores obligaciones en los 
sectores
a) Residenciales:
  Ciutat Meridiana, Vall d’Hebron, Barri de Porta, Can Enseña, Sant Mar-

tín, Levante Sur, Maresme, Torre Vilana, Diagonal, Les Corts. Remode-
lación prevista en la programación de la Diagonal desde la Plaza de las 
Glorias al mar y Ordenaciones de volúmenes.

b) Industriales:
 Polígono del Sur-Oeste del Besós y Levante Sur industrial.
 Inversión programada: 30 M. ptas.
c) Fomento de la edificación en los solares en situación de venta forzosa
  Partida global a determinar en base a las actuaciones que decida la Corpo-

ración Municipal para obligar a la edificación en los casos que la situación 
del suelo imposibilita la actuación urbanística.

Inversión programada: 10 M. ptas.

d) Reservas de suelo avanzadas al proceso urbano
Atendida la situación urbanística del término municipal, no se prevé partida 
al sobrepasar el desarrollo urbano el ámbito municipal.

e) Adquisición por expropiación de suelo y sistemas generales

e1) Red viaria básica
1. Segundo Cinturón de Ronda. Finalización del tramo en ejecución.
2.  Enlace Segundo Cinturón con autopista de Sabadell y Granollers a través 

de tramo del Cinturón Litoral.
3.  Apertura de la calle Lisboa y enlace de ésta a Fabra y Puig.
4.  Enlace Túnel de la Rubira con el segundo Cinturón.
5.  Apertura de la Ronda del Guinardó y enlace con el primer Cinturón de 

Ronda
6.  Acomodación de las calles Ramón Albó y Arnaldo de Oms en su función 

de enlace de la Ronda del Guinardó con el de Fabra y Puig.
7.  Prolongación de la calle Prim con Mártires de la Tradición y Fabra y Puig.
8.  Mejora en la conexión del Puente del Trabajo con la calle de Garcilaso y el 

Puente en la prolongación de la calle de San Adrián.
9.  Apertura de la calle Entenza.
10.  Apertura de la calle de Numancia en el tramo comprendido entre la Dia-

gonal y la Travesera de las Corts.
11.  Prolongación de la calle Marqués de Sentmenat con calle Can Bruixa.
12.  Prolongación Vía Augusta.
13.  Acomodación Av. Hospital Militar.
14.  Ampliación enlace Avda. Icaria con la de López Varela
15.  Finalización de la apertura de varias vías básicas del Sector Levante Sur - 

Poble Nou. Prioridad de las calles: Bach de Roda, Espronceda, Selva de Mar, 
General Manso, Marruecos, Tánger, Cristóbal de Moura y Sancho de Ávila.

16. Calle Bilbao

Inversión programada: 300 M. ptas.

e2) Terminales de transportes de superficies
La partida se fija sin precisar la localización de los terminales interurbanos y 
urbanos con el fin de permitir los planes de transporte público que se formulen 
al efecto.

Inversión programada: 100 M. ptas.

e3) Estacionamientos periféricos 
No se localiza la partida con el fin de facilitar su determinación en los planes 
de transporte público que se desarrollen con este motivo.

Inversión programada: 60 M. ptas.
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e4) Equipamientos y dotaciones con fines educativos, asistenciales, sanitarios, 
culturales y deportivos de carácter general y local
1. Partida fija adscrita a sectores urbanos
 1.  Sant Genís dels Agudells. Torre Groga
 2. Trinitat Vella. Calle Barcino
 3. Prosperitat-Valldaura
 4. Horta
 5. Sta. Eulalia de Vilapicina. Laboratorio Dr. Ferrán
 6. Guinardó. El seminario
 7. Verneda Alta (a determinar) Palamós-la Fosca
 8. La Teixonera, c/ Conca de Tremp
 9. Pedralbes
 10. Sarriá (terrenos). Dolores Monserdá
 11. Sant Gervasi de Cassoles (calle del Cister)
 12.  Sector urbano de la Plaça del Centre. Ensanche de Sants y les Corts 

(a determinar)
 13. Les Corts, sector de Les Corts Velles
 14. Vallvidrera. Casa franca
 15. Eixample: Barri del Ninot y de Sant Antoni
 16. Maresme
 17. Vilanova-Fort Pienc (Estación del Nord)
 18. Ciutat Vella: Casa de Misericordia. VaIldoncella
 19. Sant Pau del Camp
 20. Gracia (a determinar) 
 21. Eixample: Barrio de la Sagrada Familia. La Sedeta
 22. Sant Martín de Provensals. FOC, Clot, Levante sur
 23.  Sants-Sector urbano de Collblanch en las terrazas de la Riera Blanca 

(a determinar)
 24. Bordeta (a determinar)
 25. Poble-sec (a determinar). Butsems

Superficie de suelo objeto de actuación: aprox. 20 Ha.
Inversión programada: 439 M. ptas.

2. Partida sin determinar
A precisar en base a las exigencias que se determinen en el futuro por las 
Asociaciones, Juntas Municipales, Comisiones y Patronatos.

Previsión de suelo: aprox. 5 Ha.
Inversión programada: 181 M. ptas.

3. Actuaciones en curso complementarias
Las anteriores actuaciones se complementan con las actuaciones en suelo ya 
adquiridas que resultan de cesión, por estar así previstos en los Planes par-
ciales en ejecución.
 1. Sector del Valle de Hebrón
 2. Sants-España Industrial 
 3. Prosperitat-Harry Walker
 4. Clot-Depósito de máquinas de Vapor 
 5. Poble Nou. Central Lechera y Centro del Tutelar de Menores
 6. Barceloneta-La Maquinista
 7. Can Enseña, Institut Mental de la Sta. Creu
 8. Magòria
 9. Eduardo Aunós. Ntra. Sra. del Port. La Báscula
 10. Ciutat Meridiana. Zona deportiva 
 11. Les Corts-Fiat

e5) Centros deportivos de sector 
Con independencia de la previsión de nuevas instalaciones deportivas distri-
buidas en los barrios, pistas polideportivas y piscinas, este Programa orienta 
la ordenación de la práctica deportiva a través de las instalaciones en cinco 
grandes centros deportivos distribuidos equilibradamente en la Ciudad en los 
que se pueden desarrollar de modo integrado varias modalidades deportivas. 
Estos centros son:
 a. Vallbona-Sector noreste
 b. Horta. Sector Central
 c. Sarriá. Sector noroeste, ampliaciones previstas en Can Caralleu
 d.  Poble Nou. Sector sureste situado en el Front Marítim de Llevant (pen-

diente de consignación por retraso en los trabajos de consolidación de 
la zona marítimo terrestre)

 e.  Montjuïc. Sector sur-oeste (reconversión de la zona del Estadio Olímpi-
co y ordenación para usos deportivos de los terrenos colindantes vacíos 
adscritos por el Plan General a equipamientos. Terrenos ya municipales)

Superficie de suelo objeto de nueva actuación aprox. 6 Ha.
Inversión programada: 160 M. ptas.

e6) Instalaciones técnicas y del Servicio de extinción de incendios
El Programa asigna una partida para emprender tres nuevos cuarteles situados 
al servicio de la zona portuaria y el Centro histórico, la zona industrial del 
Pueblo Nuevo y un tercero en la zona noreste de la ciudad.
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Inversión programada: 25 M. ptas.

f) Sistemas complementarios de los sistemas generales: actuaciones aisladas 
en suelo urbano

f1) Suelos para red viaria local
No se contiene desglose de la partida con el fin de que la misma se precise en 
sus prioridades a requerimiento de las Juntas Municipales de Distrito y de las 
distintas Asociaciones de Barrios.

Inversión programada: 60 M. ptas.

f 2) Parques y jardines urbanos
Adquisición de suelo para parques y jardines: 
A: Parques:
 Sarriá, complementando el Castell de l’Oreneta y Can Caralleu
 Les Corts (sector de les Corts Velles)
 Acceso oeste a Montjuïc des de Nostra Senyora de Port. Calle del Foc.
 Verneda de Sant Martí 
 Hortes de Sant Beltrán
 Teixonera 
 Can Enseña
 Parc del Nous Barris: Roqueta, Prosperitat, Trinitat 
 Pza. Sóller
 Parc de les Aigües 
 Parque de Valldaura 

B:  Jardines urbanos: 
 Sòl de Baix
 Plaza de las Ratas–Sagrera
 Maresme-Besós 
 Pza. Mosén Clapés 
 Jardín Estadella-Bon Pastor 
 Can Mariné-Horta

C: Las anteriores actuaciones se complementarán con:
Los suelos para parque procedentes de las últimas resoluciones de la Comisión 
Municipal Ejecutiva de cesiones de planes y ordenaciones en ejecución:
 Parque del Guinardó (ampliación)
 Torre Vilana (cesión)
 España Industrial-Sants (compensación del plan parcial)

 Ntra. Sra. del Port (Industrias mecánicas) (cesión)
 Sant Pau del Camp (expropiación) 
 Travesera de Dalt (cesión)
 Plaza de la Sagrera 
 Plaza de Lesseps
 Jardín de la Trinitat 
 Plaza dels Nou Pins
 Jardín de la Prosperitat
 Can Castelló (cesión)
 Camps d’en Mandri (cesión)
 Ildefons Cerdà (cesión)
 Pza. Antonio Gaudí (expropiación)
 Castell de l’Oreneta (expropiación)
 Clot. Talleres de Renfe (expropiación) 
 Estación del Nord
 Casa de la Caritat
 Pegaso (en adquisición diferida)

D: Forestal
Expropiación sobre Canyelles sobre el polígono del mismo nombre y del Sec-
tor de les Roquetes.

E: Partida sin fijar su distribución
Para hacer frente a nuevas plazas y jardines urbanos en los barrios.
Superficie de suelo objeto de actuación: 87 Ha.
Inversión programada: 290 M. ptas.

B. Indemnizaciones:

a)  Extinción de los derechos de arrendamiento y ocupo 
 a. en suelo destinado a viales.
 Inversión programada: 40 M. ptas.
 b. en suelo destinado a espacios libres y dotaciones.
b) Derribo de edificios.
 Inversión programada: 7,5 M. ptas.
c) Pérdida de plantaciones.
d) Afección por ocupación urgente.
 Inversión programada: 3 M. ptas.
e) Redención de censos.
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C. Reingresos por inversiones de la Corporación Metropolitana  
en Barcelona

Valor estimado: 157 M. ptas.
La Programación de esta actuación la fijará aquella Corporación en sus progra-
mas y se orientará a complementar las actuaciones municipales fijadas en este 
programa. La cifra no posee ningún otro valor que la de simple estimación.

Parques y jardines 
Plantación y arbolado de los espacios libres que a continuación se especifican:

A) Actuación municipal urgente y prioritaria

Dto. Barrio Emplazamiento Ha
Importe  

(en millones ptas.)

VIII Gracia Fernando Lesseps, plaza (1ª etapa) 1,24

IX La Sagrera Plaza de las ratas, entre las calles: 
Dalmacio de Mur, Coll, Filipinas y Antillas

0,75 3,30

V Distrito V Sant Pau del Camp 0,4 2,00

IX Trinitat Vella Jardín de la Trinidad 0,3 2,30

XII Sagrada Familia Antonio Gaudí, plaza 1,0 12,00

X La Verneda La Verneda, plaza 0,5 3,20

VII La Bordeta Jardines Ildefonso Cerdà 0,6 4,00

VII Les Corts Sòl de Baix 0,3 3,60

IX Porta Soller, plaza 1,30 14,00

VII Hostafranchs España Industrial 1,3 14,00

B) Actuación municipal de prioridad a decidir por las Juntas Municipales de Distrito y los Barrios 
(hasta 192,70 millones de pesetas)

Ha Importe

X Sagrada Familia Hispanidad, plaza

VIII La Salud Travessera de Dalt

V Distrito V Casa Caridad (patios)

II Sant Antoni  
y Ninot

Mistral, avda. de - Calabria y Viladomat 
(remodelación de jardines)

X Poble Nou Jardín del Maresma

IX La Prosperitat Nou Pins, plaza

IX La Prosperitat Jardín de la Prosperidad

XII Horta Jardín de Can Mariné (Parque Horta)

III Sant Gervasi Can Castelló

III Sant Gervasi Mandri, calle - Mahón y Horacio

XII Can Baró Parque del Guinardó

XII Guinardó Parque de las Aguas

IX Las Roquetas Parque dels Nou Barris

III Sarriá Castell de l’Oreneta

X El Clot Jardín del Clot, talleres Renfe

X Sagrada Familia Hispanidad, plaza

VIII La Salud Travessera de Dalt

V Distrito V Casa Caridad (patios)

II Sant Antoni  
y Ninot

Mistral, avda. de - Calabria y Viladomat 
(remodelación de jardines)

III Sarriá Bonavista

II Port Paseo acceso oeste Montjuich (1ª fase)

IX La Verneda Verneda de Sant Martín

II Pueblo Seco Huertas de San Beltrán  
(Carbones del Nalón)

XII La Teixonera Parque de la Teixonera (1ª etapa)

II. Port Jardines de Ntra. Sra. del Port

IX La Guineueta Can Enseña

Otros jardines y plazas de barrio a determinar

TOTAL 192,70

C) Instalaciones: fuentes públicas, redes de parques y riegos por aspersión

Total 5,00

Total general

296,30
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Una exemple de nova dotació: els casals de barri 
(1978-1979)

L’Ajuntament va prendre en consideració les iniciatives que, en relació amb 
aquest tema, es van plantejar per part dels barris de Ciutat Vella (Casc Antic), 
Barri Gòtic, les Corts, Sarrià, les Planes, la Verneda, Porta, Sant Genís, Turó 
de la Peira, Guinardó, Sants, el Clot, Verdum, la Sagrera, Sagrada Família, 
Port, Poble-sec, Poblenou, Roquetes, Trinitat Nova, Gràcia, la Pau, Canyelles, 
Can Clos i esquerra de l’Eixample.

Les actuacions empreses per l’adquisició dels terrenys, edificis i locals 
necessaris es van portar a terme d’acord amb el pressupost extraordinari d’Ur-
banisme per al 1978, amb una quantitat prevista de 35 milions de pessetes.

El principal problema el constituí l’engegada d‘aquest tipus de nous 
equipaments comunitaris per la manca d’experiència i per la necessitat de cer-
car un model institucional de gestió que fos lluny de tot tipus de burocratitza-
ció, centralització i càrregues administratives. La voluntat de l’administració 
municipal era no interferir ni subvencionar el manteniment d’aquests orga-
nismes ni llurs despeses corrents, que anirien a càrrec del veïnat, les entitats i 
els ens col·laboradors.

L’enfocament que es valorava de cada centre era en funció de les edi-
ficacions existents, la seva dimensió i adequació, les disponibilitats d’espais 
lliures al seu entorn i la funció urbana. Els casals o ateneus podrien ser simple 
seu de l’associació de veïns del barri —organitzada internament en vocalies 
per la participació de la gent; esdevenir un centre social, nucli de serveis per 
a la vellesa, la joventut, la salut pública i serveis maternals, seu de biblioteca i 
sala d’exposicions i auditori; o bé convertir-se en alguns casos en centre cívic, 
fòrum del barri, casa d’entitats i associacions, amb diverses finalitats i organit-
zació autònoma, abocades cap a l’organització del lleure.

L’administració municipal perseguia posar en marxa un seguit d’in-
fraestructures amb aquestes finalitats, dins del marc de les entitats represen-
tatives, per a la qual cosa, i a manca de disponibilitats pressupostàries, faria 
transferències dins del capítol sisè del pressupost ordinari i amb un muntant 
màxim de 40 milions de pessetes en el marc de l’exercici 78-79.

Els centres escollits tenien un caràcter experimental, el seu seguiment 
es portaria a terme per la delegació de Promoció Ciutadana i la FAVB amb 
la finalitat de fixar criteris per al futur i extreure consideracions sobre llur 
tramitació i marc institucional.

En funció del lloc, tipus de centre i actuacions per posar en marxa els 
centres, s’establiren en l’exercici 78-79 els objectius següents:

Centre Tipus Barri Hàbitat de l’entorn

Associació de veïns Guineueta vella Polígon públic

Centre social Poblenou Històric obrer

Cotxeres Centre cívic Sants i Hostafrancs Històric obrer

Torre Groga Associació i centre 
social

Sant Genís Lledoner Creixement recent, obrer en 
transformació 

Vil·la Amèlia Centre social Sarrià Menestral, classes mitjanes

La Bàscula Centre social Port Marginal, antic obrer qualificat 

Imperial Centre social Sagrera Cinema de barri

El Pati Llimona Centre cultural Ciutat Vella Restes arqueològiques
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Programa de construcció de centres d’Educació General 
Bàsica (1977-1979). Text i taules originals del document

La delegació d’Ensenyament, encapçalada per Núria Beltran, delegada de l’al-
calde, va redactar aquest programa a partir d’una comissió en la qual assistien 
els representants dels diferents partits polítics: Marta Mata (PSC), Lali Vintró 
(PSUC) i Sara Blasi (CiU). Jo hi anava també per concretar els llocs i la via-
bilitat de fer-nos amb els terrenys a curt termini. El document, a més, té en 
compte qui ho financia i l’aportació municipal al seu finançament.

Detalle de los centros de educación general básica

a) Escuelas en construcción 60.000.000 ptas.

C.N. ANTONIO BRUSI Enna-Wellington Distrito I

C.N. CARLOS III Rosal Distrito II

C.N. BARCELONA Juan Arnús Distrito VII

C.N. EUGENI D’ORS Polígono Canyellas Distrito IX

C.N. ENRIC BORRAS Armonía Distrito XII

C.N. PAU CASALS Berruguete-V. Hebrón Distrito XII

C.N. PRINCEP DE VIANA Dublín-Pegaso Distrito IX

C.N. RAMON BERENGUER III Vía Barcino Distrito IX

C.N. GAYARRE Gayarre, 54 Distrito VII

b) Aportación municipal 153.710.000 ptas.

C.N. AMADEO VIVES Artesanía Distrito IX

C.N. PALMA DE MALLORCA Palma de Mallorca Distrito IX

C.N. Caracas-Guayaquil Distrito IX

C.N. LOS PINILLOS La Perona Distrito X

C.N. MONTE CARMELO Coves d’en Cimany Distrito VIII

c) Obras complementarias municipales en los ocho centros en trámite M.E.C 100.500.000 ptas.

C.N. LAS CORTS Eugenio d’Ors Distrito-VII

C.N. CLOT Hernán Cortés Distrito X

C.N. HORTA P. Valldaura Distrito XII

C.N. CANYELLES Polígono Canyelles Distrito IX

C.N. POBLE NOU Avda. del Bogatell Distrito X

C.N. LOS PINILLOS La Verdena. Menorca Distrito IX

C.N. PROSPERITAT Harry Walker Distrito IX

C.N. LEVANTE SUR Perú Distrito X

d) Actuación municipal prioritaria a decidir por la Comisión Municipal  
de Educación 70.000.000 ptas.

Construcción de 13 nuevos Centros de EGB con aportación del Ministerio  
de Educación y Ciencia del 80% de su coste.

e) Transformación de centros de E.G.B. 20.000.000 ptas.

C.N. MIGUEL BLEACH Miguel Bleach, 24 Distrito VII

C.N. FONT D’EN FARGAS Pl. Fuente Fargas, 65 Distrito XII

C.N. FONT DEL EUCALIPTOS Esculapio Cáncer Distrito IX

f) No se incluyen los tres centros en construcción por estar consignados en  
un presupuesto distinto al del Programa de Actuación Municipal de Urgencia

C.N. MAGORIA IMIPAE Junto Estadio M. Serrahima Distrito II

C.N. CAN ENSENYA Villalba, s/n Distrito IX

C.N. TRAMONTANA Tramontana Distrito XII
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Motius jurídics esgrimits en les al·legacions a la primera 
informació pública de la revisió del Pla comarcal de 1953 

La llista dels motius jurídics correspon a la sistematització que en van fer els 
advocats que treballaren en les respostes a les al·legacions: Joan Prats, Conxa 
Aguirre, Lluis de Carreras i Roser Revilla.

1.  La revisió del Pla General no és una revisió sinó un pla nou. El canvi de 
les directrius de l’anterior pla afecta la seguretat jurídica. L’anterior pla 
té vigència indefinida.

2.  La Comissió d’Urbanisme de Barcelona no és competent per tramitar 
la revisió. La competència és municipal.

3.  Influència dels límits en la potestat reglamentària de l’administració.
4.  Únicament una llei pot revisar el Pla comarcal de 1953.
5.  Les normes no s’ajusten al que preceptua la Llei del sòl.
6.  Les normes no s’ajusten al que preceptua la Llei d’expropiació forçosa.
7.  Les normes no s’ajusten al que preceptua la Llei del procediment admi-

nistratiu (silenci administratiu i esmena d’errades).
8.  Les disposicions del Pla modifiquen el marc jurídic: Fuero de los Es-

pañoles, Leyes fundamentales i la propietat privada.
9.  S’han de reconèixer totes les situacions nascudes a l’empara de les dis-

posicions vigents i les seves expectatives.
 a.   Solars i finques que per la Llei de la reforma tributària han estat 

pagant impostos d’acord amb l’edificabilitat reconeguda.
 b.  Situacions que deriven de la zonificació i normes del Pla comarcal 

del 1953.
 c. Situacions que deriven de pla parcial aprovat per la CUB.
 d.  Situacions que deriven de pla parcial aprovat inicialment. Els promo-

tors no són responsables que l’aprovació definitiva no prosperés.
 e.   Situació que deriva de tractar-se de solar que en el seu moment va 

procedir a cedir els vials o pagar la urbanització.
 f.  Situacions que deriven de projectes d’alineacions i rasants aprovats.
10.  El Pla General proposa una zonificació recorreguda amb anterioritat 

davant la sala contenciosa administrativa que va ser resolta a favor dels 
particulars.

11.  L’estudi econòmic financer no demostra la proporció entre els criteris de 
planejament i els mitjans disponibles per portar-los a terme.

12.  El Pla General entra en detalls que corresponen a documents del seu 
futur desenvolupament en plans parcials.

13.  Las afectacions d’edificis pel Pla per a vials, verd, dotacions o sistemes 
generals són improcedents.

 a. Són errònies o no s’ajusten a la realitat.
 b.  Són innecessàries. El vial no és una via bàsica que no cal ampliar i el 

Pla General no ha de regular aquests aspectes.
 c. El vial és innecessari pel barri.
 d. Les afectacions deriven de considerar prioritari el transport privat.
14.  Les afectacions causen un greu perjudici social pel nombre d’habitatges 

afectats o per la modèstia dels seus ocupants.
15.  Les afectacions són improcedents per la manca de recursos econòmics 

per portar-les a terme, fet que ocasionarà un estat d’afectació permanent 
que devaluarà els habitatges dificultant el trasllat dels seus ocupants.

16.  Les afectacions operen sobre edificis vells, els propietaris dels quals els 
han llogat a famílies míseres i humils, als quals es premia la seva bona 
obra amb una qualificació inconvenient als seus interessos. 

17.  Les afectacions de solars pel Pla són improcedents perquè el barri ja està 
ben dotat de zones verdes i no n’hi calen més.

18.  Les afectacions de solars pel Pla són improcedents perquè la zona verda 
que es proposa és petita i no serveix a les finalitats en la posició deter-
minada pel Pla. 

19.  Les afectacions de solars pel Pla són improcedents per manca de capa-
citat econòmica per portar a terme les expropiacions que caldran.

20.  Les afectacions de solars pel Pla són improcedents per ser contràries als 
interessos de l’al·legant.

21.  Disconformitat amb les propostes del Pla per sobresortir el transport 
privat enfront el transport públic, fet que obliga a sobredimensionar la 
xarxa viària i causar més afectacions.

22.  Disconformitat amb les propostes del Pla per no incloure una política 
d’habitatge entesa com a equipament social i al marge dels mecanismes 
especulatius.

23.  Disconformitat amb les propostes del Pla per ser problemàtica la po-
lítica de dotacions i espais lliures en trobar-se molts solars ocupats en 
alguns casos per edificis de recent construcció.

24.  Disconformitat amb les propostes del Pla per ser insuficients pel barri 
les dotacions que es reserven.

25.  Disconformitat amb les propostes del Pla per no definir la destinació 
final de les reserves per a dotacions, amb la qual cosa no es té la garantia 
que s’ocuparan per finalitats útils al veïnat.

26.  Disconformitat amb les propostes del Pla per suposar que els sistemes 
locals es finançaran en càrrec a contribucions de millores, ja que l’acu-
mulació de dèficits ha estat culpa de la desatenció de l’administració.



349Annexos

27.  Disconformitat amb les propostes del Pla pel fet de no assegurar habi-
tatges pels afectats en el mateix barri i a cost semblant al que paguen en 
l’actualitat.

28.  Disconformitat amb les propostes del Pla per forçar l’annexió per via 
del planejament dels termes municipals veïns en afectar les seves hisen-
des locals per raó de localitzar en ells sistemes generals no rendibles.

29.  El Pla no resol els problemes del preu dels solars al contribuir als valors 
especulatius en el sòl no afectat.

30.  Inconveniència de l’adscripció al domini públic de tots els sòls per a 
equipaments, ja que obligaria a la seva expropiació.

31.  Es sol·licita la qualificació industrial pels establiments que el Pla no 
recull com a tals malgrat venir funcionant amb aquesta finalitat des de 
temps immemorials.

32.  La qualificació atorgada impossibilita el trasllat industrial que s’està 
fent en aquests moments o que estigui previst portar a terme aviat.

 a. Bé per disminuir l’edificabilitat.
 b. Bé per qualificar el solar per a zona verda o equipament comunitari.
33.  Les traces viàries proposades o les qualificacions contigües impedeixen 

una ampliació industrial que és imprescindible.
34.  No hi ha cap garantia d’actuació del Pla atès com s’ha desenvolupat 

l’anterior. Els mateixos organismes i les mateixes persones no tenen per-
què actuar diferentment d’ara en endavant.

 a. Exigència de responsabilitats.
 b. Exigència de control democràtic.
35.  Oposició a la legalització de les infraccions comeses en el desenvolupa-

ment del Pla comarcal de 1953.
36.  Petició de qualificació diferent d’entre les proposades pel Pla. Habitual-

ment es dona en les qualificacions de clau 17 de transformació de l’ús, 
que demanen passar a clau 16 de rehabilitació urbana.

37. Inoportunitat de la proposta de revisió del Pla per l’aprovació en breu de:
 a. Llei de bases de règim local.
 b. Reforma de la Llei del sòl.
38.  Per la crisi econòmica derivada de la crisi energètica mundial tots els 

supòsits econòmics esgrimits emparats en el creixement de 1968 no 
tenen fonament.

39.  Irrellevància del context comarcal per delimitar centres direccionals 
com el de Sant Cugat.

40.  Al·legacions contra les propostes de zones verdes entorn de la Sagrada 
Família

41.  Discrepàncies entre les normes escrites i els plànols: errada en la quali-
ficació dels plànols.

42.  Interferència amb les competències municipals en descendir al detall de 
pla parcial.

43.  Cop mortal a l’Institut de la Reparcel·lació. No hi ha una distribució de 
beneficis i càrregues universal de tots els sòls compresos en el pla.

44.  S’inventa un sistema legal nou al marge de les Corts.
45.  Contradiu el punt VI de la llei de Principios del Movimiento Nacional 

de 17/5/1958, quan a l’estructura de família, municipi i sindicat.
46.  La Comissió d’Urbanisme és incompetent per subrogar-se competènci-

es de gestió urbanística. Article 45 del reglament 3/12/1964.
47.  El Pla comporta lesió a l’interès públic com a conseqüència de 

l’anul·lació d’aquests drets. Articles 109 i 110. Procediment no seguit.
48.  La revisió només pot qualificar terrenys l’anterior qualificació dels quals 

li ho permeti.
49.  El Pla regula de manera diferent en relació amb el que disposa la Llei de 

carreteres 7/4/1952.
50.  La disposició transitòria cinquena sobre els edificis en volumetria dis-

conforme es considera que atempta contra el principi general del dret 
relatiu a la irretroactivitat de les lleis.

51.  Impossibilitat d’estudiar el Pla amb el poc temps establert per presentar 
al·legacions.

52.  Sol·licitar responsabilitat civil de la Comissió d’Urbanisme pels preju-
dicis causats amb l’aprovació inicial del Pla.

53.  Consideren que el Pla deroga l’article cinquè del Codi Civil. 
54.  El Pla constitueix una desviació de poder perquè parteix de l’esquema 

director per l’àrea metropolitana, aprovat el 1966, que no es va sotme-
tre a informació pública. 

55.  Incongruència de qualificar una antiga zona d’eixample semintensiu 
amb una clau de sòl urbanitzable 20b.

56.  Si el Pla comarcal de 1953 es va aprovar per una llei, el nou s’ha de 
revisar per una altra llei i no pel procediment de la Llei del sòl.

57.  S’impugna per les escales de representació de les seves determinacions 
físiques en no ajustar-se al que disposa la Llei del sòl.

58.  S’impugna per considerar incomplert el Programa d’Actuació Urbanís-
tica que s’acompanya.

59.  S’impugna per reconèixer a les normes que no parteix d’una base cien-
tífica i tècnica.
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Relació d’alguns dels articles publicats a la premsa 
barcelonina al llarg del tràmit del Pla 

Data Mitjà Títol Secció o autor

1974, 27 març Tele/eXprés El plan comarcal de Barcelona, revisado y a punto de ser aprobado Editorial

1974, 27 març Diario de Barcelona Es inminente la revisión del plan comarcal de 1953 Salvador Alsius

1974, 27 març La Vanguardia Española La revisión del plan de la comarca del 1953 está ultimada Jaume Castells

1974, 28 març Tele/eXprés Barcelona. Frenará su crecimiento anárquico Josep Maria Huertas Claveria

1974, 28 març Diario de Barcelona Luz verde a la revisión del Plan Comarcal Editorial

1974, 29 març El Correo Catalán Rumor: Masó tiene preparado un proyecto de institucionalización del área metropolitana Rafael Pradas

1974, 29 març La Vanguardia Española Si no hay sorpresas. Hoy el pleno de la Comisión de Urbanismo aprobará la revisión del plan de la comarca Editorial

1974, 30 març El Correo Catalán Se aprobó la revisión del Plan Comarcal. Puede entrar en vigor entre 9 meses y 1 año Editorial

1974, 30 març Mundo Diario Revisión del Plan Comarcal de 1953 María Eugenia Ibáñez

1974, 30 març Tele/eXprés Barcelona ya tiene nuevo Plan Comarcal Editorial

1974, 30 març Diario de Barcelona Se aprueba la revisión del Plan Comarcal de Barcelona. Primeras impresiones Editorial

1974, 30 març La Vanguardia Española La revisión del Plan General de Ordenación de la Comarca, aprobada inicialmente Notícia

1974, 30 març La Vanguardia Española El Plan Comarcal Editorial

1974, 30 març La Vanguardia Española Se acepta la concentración, pero sin llegar a la congestión que deteriora las condiciones ambientales. José M. Puig de la Bellacasa

1974, 1 abril Hoja del Lunes El Plan de la Comarca Jaume Castells

1974, 29 abril La Vanguardia Española La revisión del Plan Comarcal es tema que afecta a todos L. M. A. (nota pagada perquè es 
publiqués)

1974, 16 juny La Vanguardia Española En torno al Plan Comarcal urbano y otras cuestiones Ramon Trias Fargas

1974, 22 juny Tele/eXprés Ramón Trías Fargas y el conservadurismo liberal Manuel Milián Mestre

1974, 2 juliol La Vanguardia Española Encuesta sobre un tema polémico Ramon Trias Fargas

1974, 17 juliol La Vanguardia Española Ante la revisión del Plan Comarcal. La cuestión urgente Fabián Estapé

1974, 24 setembre El Correo Catalán Otra ocasión perdida: La entidad municipal metropolitana Ramon Trias Fargas

1974, 28 setembre Destino La entidad municipal metropolitana de Barcelona Ramon Trias Fargas

1975, 25 juliol El Noticiero Universal La exposición al público del Plan General Nota

1975, 18 setembre El Correo Catalán Siete problemas, y dos opciones para Viola. El Plan Comarcal, en el atolladero J. M. Gómez, P. Pascual Piqué,  
R. Pradas, A. Ribas, S. Vilanova
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Data Mitjà Títol Secció o autor

1975, 19 setembre El Correo Catalán Martín Villa: hemos de accelerar la aprobación del Plan Comarcal P. P. P.

1975, 21 setembre El Correo Catalán ¿Parque urbano, sí? ¿Parque urbano, no?

1975, 24 setembre El Correo Catalán  «Adéu» a Masó desde el Hotel Oriente Rafael Pradas

1975, 26 setembre El Correo Catalán Viola designa su equipo P. P. P.

1975, 27 setembre El Correo Catalán Biografía de los nuevos Delegados

1975, octubre Oriflama D’en Masó a en Viola P. P. P.

1975, 3 octubre El Correo Catalán El Plan Comarcal en apuros Eduardo Vivancos

1975, 18 octubre El Correo Catalán Arozamena informó sobre la revisión del Plan Comarcal

1975, 22 octubre El Correo Catalán Túneles del Tibidabo. A la espera del resultado de las conversaciones entre la Administración Central y Local Santiago Vilanova

1975, 22 octubre La Vanguardia Española El viernes, probablemente, el presidente de la Corporación Metropolitana tomará posesión del cargo Nota

1975, 24 octubre El Correo Catalán Informe sobre el Plan Comarcal A. Ribas

1975, 25 octubre El Correo Catalán Viola Sauret tomo posesión de la presidència (Corporación Municipal Metropolitana) 

1975, 28 octubre El Correo Catalán El Plan Comarcal, amenazado una vez más R. P.

1975, 13 novembre Tele/eXprés Si el nuevo clínico no se construye es debido a la revisión del Plan Comarcal I. L.

1976 Canigó La Barceloneta. Els veïns demanen la dimissió de l’Ajuntament Pere-Lluís Barbarà

1976, gener Oriflama Noves associacions de veïns Nota

1976, 3 gener Presència El Pla comarcal necessita democràcia Congrés de Cultura Catalana

1976, 15 gener El Noticiero Universal Estos lodos Antonio Figueruelo

1976, 15 gener Tele/eXprés Viola reinstaura el Consell de Cent Nota

1976, 15 gener Destino No al planeamiento de la red arterial de Barcelona Editorial

1976, 16 gener Solidaridad Nacional No se edificará en Bellvitge Editorial

1976, 16 gener El Correo Catalán No a más licencias en Bellvitge Editorial

1976, 16 gener Mundo Diario No permitiremos que se construya un edificio más A. López

1976, 16 gener Diario de Barcelona La alegación del Ayuntamiento al Plan Comarcal favorece la iniciativa privada Nota

1976, 16 gener La Vanguardia Española Sant Cugat: La plaza del Ayuntamiento pierde el equilibrio de las edificaciones F. Pubill

1976, 16 gener Solidaridad Nacional Serratosa: Se creció sin urbanización J. A. R.

1976, 16 gener El Correo Catalán Los documentos «secretos» de Viola en manos de la Federación de Asociaciones Rafael Pradas

1976, 16 gener La Vanguardia Española Los vecinos exponen en la Fundación Miró las alegaciones a la revisión Nota
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Data Mitjà Títol Secció o autor

1976, 16 gener Mundo Diario El «padre» del plan comarcal: debemos luchar por mejorar nuestra ciudad Nota

1976, 17 gener El Noticiero Universal Primera página de la agenda del nuevo gobernador. «A» de asociaciones de vecinos Màrius Carol

1976, 18 gener Diario de Barcelona No hay plan Viola ni secretos para nadie C. H.

1976, 18 gener La Vanguardia Española Cornellá: El barrio de Almeda de nuevo amenazado por los proyectos de carreteras Jaime Funes

1976, 18 gener Solidaridad Nacional Decreto sobre juntas municipales de distrito Editorial

1976, 19 gener Hoja del Lunes Badalona: La indiferencia de la población es total Manuel Armengol

1976, 19 gener Hoja del Lunes Al cambiar de semana. Se anima el cotarro Jaume Castell

1976, 19 gener Hoja del Lunes Santa Coloma de Gramanet. Ante las elecciones, el consistorio dividido M. C.

1976, 21 gener El Noticiero Universal Si no hay plan Viola ¿quién se hace responsable del plan propuesto por el Ayuntamiento? Juan Balari Zanotti

1976, 22 gener El Correo Catalán Badalona: se está construyendo en un patio interior de manzana Rosa Vila

1976, 23 gener Diario de Barcelona Colegio de Arquitectos: La degradación urbana es fruto de la inoperancia de una gestión pública Nota

1976, 23 gener Diario de Barcelona El Plan Comarcal, analizado por técnicos y vecinos en el Colegio de Aparejadores Teresa Rubio

1976, 23 gener El Correo Catalán Plan Comarcal y futuro Editorial

1976, 26 gener Hoja del Lunes Estimo necesaria la debida aprobación del Pla comarcal. José Espinet, director general de Urbanismo Xavier Garcia

1976, 29 gener La Vanguardia Española Aperturismo de palabra Josep Espriu Castelló

1976, 30 gener La Vanguardia Española Santa Coloma de Gramanet: El desarrollo urbano ha potenciado intereses contrarios a la comunidad A. M. Gabarró

1976, març Butlletí de la FAVB Escrit al governador Carles Prieto

1976, 2 març La Vanguardia Española Asamblea en Sarriá para tratar del Plan Comarcal. Los vecinos tienen mucho que decir Nota

1976, 3 març Mundo Diario Carmelo. Marcha de 500 personas Nota

1976, 8 març Tele/eXprés No con música al Plan Comarcal

1976, 9 març Tele/eXprés Diez reivindicaciones para la reestructuración urbanística en l’Hospitalet Nota

1976, 9 març Mundo Diario El Plan Comarcal contestado Nota

1976, 9 març Mundo Diario La Corporación Metropolitana sin gerente Nota

1976, 9 març Diario de Barcelona El señor Arozamena dejará la gerencia de la Corporación Metropolitana de Barcelona C. H.

1976, 9 març Solidaridad Nacional Arozamena deja la gerencia de la Corporación Metropolitana Editorial

1976, 10 març Solidaridad Nacional Santa Coloma de Gramanet: Estudia el Plan Comarcal J. M. López

1976, 11 març Tele/eXprés 191 edificios de Barcelona, casi intocables Editorial

1976, 11 març Tele/eXprés Arozamena ya tiene cargo en Madrid Nota
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Data Mitjà Títol Secció o autor

1976, 12 març Diario de Barcelona Asociación de vecinos del Distrito V impugna la revisión del Plan Comarcal Nota

1976, 12 març Diario de Barcelona Sant Boi de Llobregat. Información sobre el Plan Comarcal Joan Vendrell Campmany

1976, 12 març Diario de Barcelona Viola insiste en no saber nada de su cese Editorial

1976, 12 març El Correo Catalán Viola dice que no ha dimitido Editorial

1976, 12 març La Vanguardia Española El señor Viola desmiente los rumores de su posible dimisión Nota

1976, 12 març Mundo Diario Arrecian los «NO» al Plan Comarcal Nota

1976, 15 març El Noticiero Universal Las licencias urbanísticas según el nuevo Plan de Ordenación Fuentes Lojo

1976, 15 març Mundo Diario Manifestación en el Bon Pastor C. P.

1976, 16 març Diario de Barcelona Sant Cugat del Vallés. El consistorio cree que el Plan Comarcal prevé demasiadas zonas de equipamientos Mariàngela Rovira

1976, 16 març El Correo Catalán Piden Ayuntamientos democráticos: Actos y manifestaciones en diversos barrios Rafael Pradas

1976, 16 març El Correo Catalán Baix Llobregat: Información sobre el Plan Comarcal a propietarios de urbanizaciones clandestinas Xavier Campreciós

1976, 16 març Mundo Diario Crédito al Ayuntamiento Editorial

1976, 16 març Mundo Diario Normas claras contra los abusos Nota

1976, 16 març Tele/eXprés Actos populares contra el Plan. Un domingo dedicado al Plan Comarcal Nota

1976, 18 març Diario de Barcelona Sin embargo... Alcalde Antonio Álvarez-Solís

1976, 18 març Destino ¿Plan Comarcal o Plan Privado? Ricard Mestres

1976, 20 març Diario de Barcelona Hoy finaliza el plazo legal para presentar alegaciones al plan de la comarca de Barcelona Nota

1976, 20 març El Correo Catalán Mesa redonda sobre el Plan Comarcal J. Tortosa

1976, 21 març Mundo Diario Alegaciones de la Federación Nota

1976, 22 març Hoja del Lunes El «yo sigo» o «qui dies passa anys empeny» Jaume Castell

1976, 22 març El Noticiero Universal Unos por otros... Antonio Figueruelo

1976, 22 març El Noticiero Universal El futuro del nuevo plan de ordenación Fuentes Lojo

1976, 23 març El Correo Catalán No hubo prórroga Editorial

1976, 23 març Mundo Diario Los Ayuntamientos recibirán mayor colaboración de obras públicas Nota

1976, 25 març Diario de Barcelona Viola, miembro de la comisión que estudiará el régimen para Catalunya Editorial

1976, 25 març El Correo Catalán Seis colegios profesionales presenten impugnaciones Nota

1976, 25 març Diario de Barcelona El día 30, Pleno sobre el Plan Comarcal Nota

1976, 25 març Solidaridad Nacional El verdadero problema es la falta de control en la ejecución Nota
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Data Mitjà Títol Secció o autor

1976, 25 març Diario de Barcelona El Prat del Llobregat: La ampliación del puerto constituye un atentado, según el Ayuntamiento Bou Molas

1976, 25 març La Vanguardia Española Seis colegios profesionales impugnan el Plan Comarcal. Nota

1976, 25 març Solidaridad Nacional La ley del Suelo no deja hacer urbanismo José Purcalla 

1976, 26 març La Vanguardia Española Varias impugnaciones del Ayuntamiento y de la Joven Cámara de Badalona Nota

1976, 27 març El Correo Catalán El Plan Comarcal debe tener un enfoque regional Plenari de la Diputació

1976, 27 març La Vanguardia Española Sant Cugat: Alegaciones de la Asociación de vecinos «Estación» al Plan General Metropolitano F. A. de Semir

1976, 27 març Mundo Diario Pleno de la Diputación: Dura crítica al Plan Comarcal Nota

1976, 27 març Mundo Diario 20.000 alegaciones contra el Plan Comarcal Nota

1976, 29 març El Noticiero Universal Las alegaciones de Alberto Serratosa al Plan Comarcal Juan Balari Zanotti

1976, 30 març Diario de Barcelona Incoherencia entre los documentos del Plan Comarcal Nota

1976, 30 març La Vanguardia Española El plan de 1974, desvirtuado por el mecanismo sutil de las normas urbanísticas Nota

1976, 30 març La Vanguardia Española Informe técnico del Ayuntamiento de Barcelona sobre la revisión del Plan Comarcal Nota

1976, 1 abril El Correo Catalán Viola desalojó al Público de la Tribuna Ribas

1976, 1 abril La Vanguardia Española El Pleno municipal aprobó el informe del Ayuntamiento al Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana Ressenya

1976, 1 abril El Noticiero Universal Alegación contra el Plan Comarcal para salvar los cascos antiguos Manuel de Solà-Morales

1976, 2 abril El Correo Catalán No es un Plan Comarcal sino un plan parcial de Catalunya. Sant Cugat J. Tortosa

1976, 2 abril La Vanguardia Española Conferencia de don Alberto Serratosa sobre el Plan Comarcal, en el Círculo de Economía Nota

1976, 2 abril El Noticiero Universal Discutido Pleno en torno al Plan Comarcal Màrius Carol

1976, 2 abril Diario de Barcelona Autopistas Concesionaria Española denuncia actuaciones «carentes de base legal adecuada» Nota

1976, 3 abril La Vanguardia Española Quedan desafectadas 6.000 licencias de construcción, en tanto se revisan las 35.000 alegaciones  
del Plan Comarcal

Editorial

1976, 10 abril El Correo Catalán Montcada i Reixac: Contra el Plan Comarcal David Soler

1976, 10 abril El Noticiero Universal El proyecto Copacabana otro regalo sorpresa para Barcelona Carmen S. Larraburu

1976, 10 abril El Noticiero Universal Prórroga del Plan Comarcal hasta las próximas elecciones Francisco Mora

1976, 10 abril Mundo Diario Ayer la Federación de Asociaciones de Vecinos presentó sus alegaciones al Plan Comarcal Xavier Vinader

1976, 10 abril Mundo Diario Reglamento para la Ley del Suelo en breve Nota

1976, 11 abril La Vanguardia Española Colegio de Arquitectos. Cualquier plan que se refiera a Barcelona no puede olvidar que la ciudad  
y su comarca son cabeza de una importante región

Nota

1976, 11 abril La Vanguardia Española Los presidentes de las Diputaciones deliberaron sobre el Plan de Ordenación Territorial  
y el Régimen Especial Administrativo para la región

Cifra
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Data Mitjà Títol Secció o autor

1976, 11 abril Mundo Diario El Colegio de Arquitectos critica el Plan Comarcal Nota

1976, 11 abril Diario de Barcelona Colegio de Arquitectos. La ordenación urbana no es tan sólo un problema técnico, sino también político Nota

1976, 11 abril El Correo Catalán Numerosas pancartas en balcones de Hostafrancs Nota

1976, 12 abril Hoja del Lunes Habrá plan de la Comarca, y otros planes Jaume Castell

1976, 12 abril Tele/eXprés Se precisa un mecanismo que pueda subsanar las deficiencias del Plan Comarcal Nota

1976, 13 abril Diario Barcelona Sant Boi: Fiebre compradora en el Consistorio Joan Vendrell Campmany

1976, 13 abril El Correo Catalán Torre Baró: No al plan Comarcal por su carácter de clase Nota

1976, 13 abril El Correo Catalán Viola da su versión. Red Arterial Metropolitana Nota de l’alcaldia

1976, 13 abril Diario de Barcelona El Colegio de Abogados pide un plan de coordinación. Siguen las críticas contra el Plan Comarcal Nota

1976, 13 abril El Noticiero Universal Las Ramblas son un parque y se podrá edificar en los parques actuales Juan Balari Zanotti

1976, 14 abril La Vanguardia Española El día 20, sesión plenaria de la Corporación Metropolitana. Se presentará a aprobación el Plan Comarcal Nota

1976, 14 abril La Vanguardia Española Colegio de Abogados. Son necesarios un plan de coordinación regional y un órgano de la totalidad  
del área barcelonesa

Nota

1976, 17 abril Presència La follia del pla comarcal J. M. Muntané Pascual

1976, 20 abril El Noticiero Universal Esta mañana ha sido aprobado el Plan Comarcal Nota

1976, 20 abril La Prensa El Plan Comarcal a debate definitivo Nota

1976, 21 abril Solidaridad Nacional Luz verde. De 87 enmiendas a las normas se han aprobado 35 Jaime Andreu

1976, 21 abril La Vanguardia Española Ayer el Plan Comarcal. Se han examinado las 21.000 alegaciones presentadas Nota

1976, 21 abril Diario de Barcelona Se aprobó la revisión del Plan Comarcal de Barcelona. Viola ha sacado adelante el Plan Comarcal Lluís Bonada

1976, 21 abril El Correo Catalán Se aprobó el Plan Comarcal. Viola: «No hay intereses ocultos» Albert Rexach

1976, 21 abril Mundo Diario El Plan Comarcal aprobado por ahora M. Eugenia Ibáñez

1976, 23 abril Destino Adelante con el plan Editorial

1976, 23 abril Destino Barcelona, és bona? Luis Racionero

1976, 8 maig Diario de Barcelona El Plan Comarcal eliminará dos barrios Nota

1976, 9 maig El Correo Catalán El miércoles manifestación. La vila de Gràcia no quiere ser destruida Nota

1976, 9 maig El Correo Catalán Pido la palabra. Puntualizaciones de la Corporación Metropolitana Gerència de la CMB

1976, 11 maig Mundo Diario Otro domingo reivindicativo en los barrios Nota

1976, 11 maig Solidaridad Nacional Arozamena precisa aspectos jurídicos del Plan Comarcal Ángel Arozamena
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Data Mitjà Títol Secció o autor

1976, 12 maig El Correo Catalán Los terrenos de la RENFE son patrimonio nacional Nota

1976, 13 maig Avui Pla comarcal. Manifestació de protesta a Gràcia Nota

1976, 14 maig Tele/eXprés La no suspensión de licencias provoca un alud de peticiones Josep Maria Huertas Claveria

1976, 16 maig La Vanguardia Española La asamblea de la Federación de Vecinos pide al Rey la dimisión de Viola Nota

1976, 16 maig El Correo Catalán Ahora la Fav... «Viola dimissió» Rafael Pradas

1976, 16 maig Mundo Diario Comisión Provincial de Urbanismo. Se estudió el Plan Comarcal Nota

1976, 17 maig Hoja del Lunes En espera de lo que resulte del Plan Comarcal Jaume Castell

1976, 17 maig El Noticiero Universal Comisión Provincial de Urbanismo. Se estudiarán diversos aspectos del Plan Comarcal Nota

1976, 18 maig Solidaridad Nacional L’Hospitalet. Dictámenes a aprobar con el Plan Comarcal de fondo Nota

1976, 18 maig Avui La burgesia avançada contra el Pla comarcal Jaume Fabre

1976, 18 maig La Vanguardia Española La gran preocupación de su normativa es salvaguardar el interés privado frente al interés público Nota

1976, 18 maig Mundo Diario Los vecinos se entrevistan con Sánchez Terán Nota

1976, 18 maig Mundo Diario Círculo de Economía. Es preciso un plan comarcal pactado y representativo Nota

1976, 18 maig El Correo Catalán Es vital asegurar la consecución de un plan pactado Nota

1976, 18 maig El Correo Catalán Los vecinos del distrito VII siguen contra el plan comarcal Nota

1976, 18 maig Diario de Barcelona El Plan Comarcal debe ser pactado, representativo de los intereses ciudadanos y políticamente eficaz Teresa Rubio

1976, 25 juliol Avui Opcions polítiques i econòmiques del Pla comarcal Jordi Nadal Caparà

1976, 25 juliol La Vanguardia Española Se redactará un plan especial de defensa de edificaciones, lugares y paisajes de interés artístico  
y tradicional

Publicació del text de l’acord 
d’aprovació del PGM

1976, 26 juliol Hoja del Lunes Una solución al caos urbanístico Feliciano Baratech

1976, 16 octubre Destino Salvem Barcelona Nota

1976, 18 octubre El Noticiero Universal Estudio de la Infraestructura de Saneamiento de la Comarca Nota 

1976, 19 octubre Avui Viola Jordi Maluquer

1976, 19 octubre Mundo Diario Movilización contra el plan comarcal Nota

1976, 20 octubre Avui Els barris davant el futur democràtic Equip d’Estudis. Acte prohibit per ordre 
governativa (l’acte no el van deixar fer  
i van publicar l’escrit a l’Avui)

1979, 6 gener Diario de Barcelona Socias, un mal alcalde Editorial (així tornava Josep Maria 
Santacreu, editor del diari, a l’alcalde, 
la decisió de fer-li tancar la gasolinera 
del carrer Balmes que posava en perill 
els Ferrocarrils Catalans) 
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Joan Antoni Solans explica en primera persona les interioritats del procés que va portar a l’aprovació i l’aplicació 
del Pla general metropolità, una eina decisiva en la construcció de la ciutat democràtica. A través de la mirada 
de l’urbanista assistim en primera fila al relat dels fets que se succeïren des de 1969 fins a 1979, quan el context 
internacional i el moment polític singular de la Transició permeteren un urbanisme irrepetible. Solans explica en 
detall com es van aprofitar les oportunitats que van sorgir enmig d’aquell període convuls per superar el desordre 
urbà i l’especulació sota el franquisme, quan el nou pla general es va acompanyar de l’adquisició pública de sòl, 
posant-se així les bases que van fer possible un nou urbanisme reconegut arreu del món. Avui, quan amb tant 
afany es busquen nous paradigmes per guiar el futur de la metròpoli, ha arribat el moment d’estudiar a fons la 
història d’aquells anys decisius per entendre la Barcelona contemporània.  
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