IMMIGRANTS,JORNALERS 1 COLONITZADORS:
EL BARRl DE LATRINITATVELLA,BARCELONA (1921-1936)'

Durant els dos primers tersos del segle passat es produeix a Catalunya un canvi subs.
tancial del model economic. La industriaiització i els canvis en els sistemes de trebali que crea
van provocar una expansió econbmica que impactaria de ple a la societat.D'una banda, els agents
inversors i mitjancers d'aquest procés, la burgesia, mica en mica consolidaven el seu paper pro
ponderant. D'altra, apareixia una nova classe social, els obrers, que serien la forqa de u-ebali d'aquest desenvolupament.En aquest procés,les ciutats esdevenen els eixos cenuals. Són les recep
tores dels capitals inversors,de la ma d'obra i seran i'espai de creació de nous Uocs de treball i,
per tant, receptores de nous habitants que crearen unes necessitats basiques a cobrir.
c s perAquest impacte de la indústria es tradueix en una serie de trets d e m ~ g ~ que
duren des d'inicis de segle fins I'any 1973'. Aquests serien: l'inici de la immigració de la resta
de la península Iberica, la macrocefalia de Barcelona, els índexs de natalitat i mortalitat son
decreixents i els primers seran compensaü per aquesta immigació.
Barcelona va créixer al Uarg del procés de desenvolupament industrial i,posteriorment,
a les primeres decades del segle es va anar engrandint amb I'acumuiació d'alguns municipis
limítrofes, creant una estructura amb possibilitats d'encabir més indústria i més habitants.
Una de les pautes poblacionals d'aquest creixement va ser I'origen dels immigrats. AixÍ,
el 1900,la majoria de la població era originaria de Catalunya (69%), i d'aquests el 24%no eren
barceionius.Només,un 31%procedia de la resta de 1'Estat.El 1930,lasituació havia canviat diametraiment,ei 68%provenien de la resta de 1'Estat i la resta eren catalans. Les causes del canvi
cal buscar-les en el període d'expansió econbmica que s'esdevingué durant la 1 Guerra Mundial
i que afecta tots els sectors industrials i crea una gran demanda de ma d'obra3.Demanda que
va ser assumida per la immigració,aquesta,en bona mida,de fora de Catalunya. Aquest fet provoca ineludibles repercussions iirbanes, socials, ideolbgiques i culturals.D'aquesta manera, l'aparició de nuclis urbans amb predomini de gent no catalana comensi a constatar-se i I'accep
tació de Barcelona com a ciutat receptora d'immigrants estava totaiment reflectida a la nova
realitat.
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2. Gbwv. O&. M. Les mizracions a Catalunva al segle XY Ed. Barcanova,Barcelona. 1992. D.41
3.Veure: R0cn.Ei Mnssm~,C."Estrntegies urbana 1 realitat urbana a la regló de Barcelona'aEconomia Crítica,
Biircelona. EdIcions.62.S.A.,1973.
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Aúa,aquest trebdii, al fil de les escassíssimes aportacions sobre el tema4,és una aproximació al procés de creació i desenvolupament d'un espai urba on s'exemplifiquen les repercussions a dalt esmentades. Aqnest,és el barri de IaTrinitatVeka de Barcelona,situata l'extrem
més oriental del terme municipal de Barcelona', i en I'actualitat integrat dins del districte de
Sant Andreu.
En aquest barri es desenvolupa un procés de creixement urba en tots els sentits, que
aquí, presentem com un exemple de la influencia de la immigració en la creació de la periferia urbana de Barcelona,a les primeres decades d'aquest segle.
Aixi, l'estudi, en una primera part, es basa en l'analisi de les series de permisos d'obres
dels cinc carrers amb més numeració del barri; la selecció va des dels primers permisos documentas, el 1921,fins als datats el 1936,any d'inici de la guerra civil.
En una segona pan, analitzem les dades obtingudes dels fulls familiars del Padró municipal realitzdt a Barcelona el 1930, de les quals hem escoilit una mostra continguda als dos
carrers de major numeració en aquel1 any.
L'analisi i I'estudi de les dades aportades per aquestes dues fonts ens presenten, d'una
banda, la progressió del creixement urba del barri i fan possible una comparació amb altres
zones de la periferia barcelonina que apareixen també, en aquests anys.D'alua banda, l'estudi
del padró de 1930 ens permet analitzar el conjunt poblacional dels nous habitants del barri;
les seves regions de procedencia, la seva categoria professional, els percentatges per sexes i la
piramide d'edats.
Finalment, i com a complement a I'analisi de les fonts anteriorment esmentades, constatarem el naixement i evolució del teixit associatiu i comercial de la nova barriada,a través de
les dades de la contribució fiscal datades entre el 1921 i el 1934.
Aquests tres p u n s de treball permeten constatar els mecanismes de creacio d'un bdrri
de la periferia barcelonina, amb una situació de marcada especificitat inicial que ha marcat el
seu desenvolupament fms als nosrres dies.

El barri de IaTrinitatVeila es troba des dels seus orígens marcat per la topografia detTuró
de IaTrinitat,també conegut com Coil de FinestreUes; una petita elevació de poc més de cinquanta metres sobre el nivel1 del mar, i una de les darreres estribacions del sector oriental de
la Serra CoUserola,juntament amb elTuró de Montcada, elTuró de Roquetes i elniró de Sant
Joan.
Aquesta elevació estava vorejada per una serie de torrents i rieres (Torrent de Parera i
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Torrent de Calau), que des de la Serra de Coilserola anaven a desguassar a1 riu Besos,que,també,
voreja el turó pel seu vessant sud.
Al Uarg de la historia,aquest turó ha estat la porta d'entrada al Pla de Barcelona pelVdi2s.
El pas, el 1854, de la Iínia de ferrocarril que anava cap a GranoUers i el pas, el 1855,de la que
anava a SabadeU,corroboren aquest fet que avui té continuitat amb la localització a la zona d'un
nus de comunicacions de primer ordre -nus de IaTrinitat- i del punt de sortida de diverses vies
de comunicació, viaries i de ferrocarril, de la ciutat de Barcelona,
Les primeres notícies6de poblament de la zona estan datades del segle X. Malgrat aixb,
és al 1260 quan es cita, amb seguretat, la presencia d'un hospital amb capeUa per a pelegrins i
vianants.A mitjans del segle XIV documenten una ermita o capella sota I'advocació de la
SantissimaTrinitat,quedep2n del rector de SantAndreu de Palomar.Un segle més tard,es documenta per primera vegada la presencia d'unes forques jurisdiccionals,' que s'instal.laven als
Uocs d'entrada a les ciutats, que faran que I'indret rebi el nom de "barra1del botxí". Finalment,
amb la guerra del Franchs, la capella és cremada i el poblament queda redu~ta escassos masos
(Can Cagamantes,Can Calau,Can Campanya i Can Chsar). El territori es presenta com una arca
de cultiu de vinya, que troba als vessants dels turons un punt factible per a la seva producció.
També, el pas del Rec Comtal a les zones planes fari que es desenvolupi el regadiu.
L'agregació del municipi de Sant Andreu de Palomar a Barcelona el 1897,integra el turó
dins el terme municipal de la ciutat." La iiunyania i la manca de poblament fa& que sigui destinat a la ubicació de se~eis,especialmentsanitaris i d3abastament,pera la ciutat. &,el 1914,
emmarcat dins la política municipal de I'epoca, de miliora de I'abastament d'aigua, es va elaborar un projecte que tractava de rendibilitzar els recursos hídrics dels pous d'extracció del
Besos, fets a Montcada entre 1890 i 1897. El projecte no va reeixir mai en la seva totalitats i
només es van utilitzar uns diposits de cloració construits el 1917.'"Posteriorment,el 1923,la
Sociedad Mútua de Letrinas adquireix uns terrenys a la zona per a fer-los servir com a abocador i femers. L'inici de la construcció va fer que aquesta societat vengiiés els terrenys."
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Ándreu de Palomar als segles XII.X& Barcelona, FVC J, 1991. HRINANDOJ. "la capella de la Santissima Tnnitat de
Finestrelles en documents notarial5 del srgie XN"a liineshelles, n." 5.1993. p. 27.33. i H E ~ " N ~ D
"La
~ cceu
, J . de trnne
de IaTNiitat al CoU de Finestrelles'a Fineshelles. B." 6.1994.. .
D. 25-31.
7.Corpb I ~RBEU.J.FUII~S
l ~ i s t d l n ' ~ u e s d e ~ a ~ tde~alomczr~ol1.1984.
dnd~u
Barcelolona,Ed.facsimil, 1931.
~ T A T J IEMrn
R M La TrinilatNoua.ADIGSA,Barcriona,
1995.p. 19 i s.
9.En un intent d'estahlir una breu cmnalogia el registre dels permisos d'obres de PAmiu adminisuatiu Municipal
de Barcelona en.permet constatar:
1915. Pmjecte d'ediflcació prr a la instal.lació d'una bomba i uns motors que han d'empla~ar-seal solar ano.
menat de LaMnitat,pel contractista Ramón MirdUrs Forn.Al mateix any,podem documentar La contra&%
a hvor
de Fomento de Obras y Construcciones.
1918. Instal4ació dels aparells productores daigud"Sorel'per a I'esterilirzació de les aigiies de Montcada a
l'enuada del dipbsit de LaTrinitat.
1922.Construcció de la cenval de subministrnmentd'cnergia cfectrica,estació elevado= d'aigües de IaTrinitat.
10.Veure 0 D . Cit. nota 7. Aauesfs dio6sits.exemoIe d'un modernisme tarda.van hincionar fin5 el 1989.Avui
ria a la higiene, adqui" una porció gran de [erra en LaT&irat,Uoc ormemer del Pla de Barcelona,en aquella eminencia havia projectat la referida companyia aixecar-hi uns dipbsits amb el fi de que ds pagesos delValles poguessin p r o
veir allí i no s'hagués de cnrretcjar la mercaderla des del Poble Nou. Aquelles terres revcnudes després a una comjxan~a
d'edificacions,que adquin moltes mojades d'aquell iloc fou la causa d'aixccar-se la barriada de laTrinitat,es feren els

Al mdteix temps, el subministrament d'energia electrica produida als Picineus arribava
a Barcelona, fet que provoca la instal4ació a la'irinitat de les estacions receptores i distribuidores del corrent, així, es van instal.lar la Cooperativa de Fluido El&ctrico,el 1928,i a tocar de
I'anteríor, I'estació de Riegosy Fuerzas del Ebro, uns anys abans,el 1920.Pel que fa a les electriques,el 1912 va instablar-se una estació de la Compañía Barcelonesa de Electricidad. També,
i com a resultat de la proximitat del Rec Comtal i I'aprofitament de les seves aigües,a les darreries del segle XM s'havia instal4at la Teneria Iberica de Schimdt Marx i Companyia, que a inicis de la decada dels anys vint va passar a ser propietdt dels germans Bohigas." Per completar
aquest paisatge, trobem documentada, el 1934,la presencia de la Fabrica de losetes hidhuliques de Pujadas i Llobet,a la unió de la carretera de Ribes amb la carretera de Cornella,a Fogars
de'iordera, i d'una Fabrica de paper de vidre sota la denominació Debray i Cia.

El naixement d ~barri
l
El naixement del barri s'articula com un intent de continuar el creixement del nucli urbi
de I'antic municipi de SantAndreu de Palomar,agregat el 1897 pel seu extrem nord-oest.Aquest
continua per la carretera de Ribes i la seva unió amb el que a la decada deis anys vint d'aquest
segle va esdevenir el passeig de Santa Coloma.
La comexió d'aquestes dues vies i la facilitat d'accés al municipi andreuenc expliquen
la colonització i ocupació dels vessants oest i sud-oest detTuró de IaTrinitat, a partir de 1921.
Des d'aquest any es documenten els primers permisos d'obres, que passen a tenir un
espectacular creixement el 1925 i un de més progressiu i continuat entre 1931 i 1936.
La nova població s'instal.lara al llarg deis antics camins i corriols que creuaven transversalment el turó, i aquests esdevindran, amb el creixement urba del barri, els carrers de la
Trinitat,FinestreUes,Foradada,i en menor mesura s'ocuparan els vessants més excentrics i s'obriran els carrers de Mireia i Ausond.
Ara bé,la majoria dels nous habitants es van concentrar a I'entorn de I'espai més pla que
s'estructuraria com una placa, la PI. del Besos (avui de IaTrinitat) i dels carrers que d'elia en
sortien,c./ de la Madriguera,c./ GeneraiVillacampa (avui c./Turó de la'iri~tat)i c./ Gaiícid.
L'analisi de les series de permisos d'obres dels cinc carrers principals permeten observar les diferents fases de creixement del barri. Una primera fase es situaria entre els anys 1921
i 1925, i presenta una evolució molt alta deis permisos; mentre que el 1921 només es documenta un permís,el1925 aquesta xifra és de 27. Una segona fase la situaríem entre 1926 i 1928
on documentem una davallada en I'edificació que arriba a les xifres dels primers anys de la
decada. Una tercera fase és la considerada entre 1929 i 1936 amb un creixement progressiu
que arribar5 a la cota més elevada, el 1930,i que a mesura que entrem en la decada dels trenta s'esmortih. Malgrat aixo, aquesta darrera fase manté uns nivelis d'edificació prou estables i
h0mogeNS.
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Una visió més general permet constatar que els nivells de constmcció són molt baixos
en comparació amb eis que s'esdevenen a la resta de Barcelona,pero es mantenen en la mateixa tbnica si els comparem arnb les series de permisos de la zona més propera,Nou Barris,també
en un incipient creixement. La comparació amb altres barriades que apareixen a I'antic terme
de SantAndreu, com ara la Barriada d'Estadeila, al futur barri del Bon Pastor, la Barriada de Can
Berdura, a la zona baixa del Guinardó, el nucli central de la Sagrera'j i el mdteix Sant Andreu,
ens mostra uns percentatges d'edificació comparativament baixos.
En aquesta Iúlia de comparació, podem constatar que el creixement de la zona segueix
les mateixes pautes que les series de permisos per a Nou Barris i Barcelona, especiaiment en
el primer cas (Vegeu gmfic 1 i 2). De fet, el creixement urbi de IaTrinitat Vella es pot considerar una conseqüencia del procés d'expansió en el territorí, del creixement que es produeix a
Nou Barris en aquestes dates.
La tímida arrencada que entre 1918 i 1921 es documenta a Nou Barris, suposa el naixement de la barriada de IaTrinitat Vella. Igualment,la mateixa corba expansiva que es produeix
a Nou Barris entre 1922 i 1927,troba el seu reflex a IaTrinitat,amb una explosió espectacular
del fet urba.'*Fet,aquest últim,que no podem deslligar del creixement que s'esdevé a les zones
més properes a IaTrinitat, de Nou Barris, com ara Prosperitat,Verdum,Roquetes i la barriada
de Charlot.
Uns anys que van ser de sorgiment de 1'anomenada"segonacorona de nuclis periferics"
de Barcelona, dels quals IaTrinitat Veiia va entrar a formar-ne part, com altres exemples de la
periferia." Ja a la decada dels trenta, el creixement segueix una evolució paral4ela a la de Nou
Barris,amb una corba molt més estable i progressiva. (Vegeu graf~c2).
En una visió de conjunt de la zona, constatem que el creixement i construcció urbana
d'aquest barri en els anys tractats,representa un percentatge del 13,3%respecte de la totalitat
de les edificacions construides en ell fms al 1991.16
La totalitat de les edificacions són de planta baixa i d'escasses proporcions, semblants a
les que trobem en aquells moments a tot el districte M, que incloia Sant Andreu, Horta i Nou
Barris.Dins del que hom ha anomenat"casetan,ambunes dimensions d'entre els 40 i 70 metres
quadrats, són habitatges de quatres peces amb una distribució molt senzilla, algunes d'elles
dotades d'un espai davanter a modus de petit pati, tot i que en aiguns casos aquest es troba a
la part posterior. La majoria de les edificacions estaven alineades al carrer i s'adaptaven a la
topograf~a,fent passadissos i escales. De forma molt escasa i poc significativa trobem permi-
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Grafic 1.Serie de permisos d'obres a IaTrinitat Vella pels cinc carrers de majar numeració
entre 1921 i 1939.
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Grafic 2. Grafic comparatiu de les series de permisos d'obres per Barcelona-Nou Barris i
Trinitat Vella.
Font: Elaboració propia i D.A.TrebaU de precatalogació del districte de Nou Barris pera la
revisió del cataleg del patrimoni arquitectonic historico-artístic de la ciutat de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'urbanisme, Barcelona, 1992.
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sos amb l'epígraf "cobert", i ja entrats en la d5cad.d dels trenta trobem els primers permisos,
també molt poc significatius,que especifiquen la construcció d'annexos o segones plantes.
Pel que fa al regim de propietat,cal apuntar dos conceptes que mostren el paisatge urba
que es configura a la Trinitat VeUa. D'una banda, el concepte de "col6nia"i d'altra, el de "casita
de recreo".El primer,malgrat altres consideracions,expressa una concepció que vol argumentar
la urbanització d'un espai verge i a la vegada el fet,encara que subjacent,d'una tipologia unitaria de la construcció.
El segon concepte, mosua que la concepció que d3aqueUespai en té la població propietaria,és la de ser utilitzat com a espai de descans.un concepte,si més no,nominal,puix que
la majoria de les noves construccions seran ocupades per Uogaters,ja que els propietaris viuen
de forma majoritkia a la dreta de I'Eixample i a la Barceloneta, i construeixen amb una clara
visió inversionista.Un exemple significatiu d'aixo és el conjunt de 10 cases de l'anomenat barrio
de Argilaga, construit per Simeon Argilaga entre 1925 i 1926 i destinades a ser Uogades.

L a poblacid de Nou Barris

Les dades dels fulls famiiiars del Padró Municipal de 1930, fet per I'Ajuntament de
Barcelona, extretes pera dos carrers de la zona tractada,17codguren una mostra de 434 habitants que permet fer una aproximació a la realitat poblacionai del barri en un moment de creixement urba, progressiu, pero sostingut.
El percentatge de població adulta (entre 15 i 64 anys) és del 67,06%,mentre que el de
població activa es situa a i'entorn del 43,31%.D'aquesta població adulta considerada,el 35,39
% són dones i el 64,696 homes.Aquesta població adulta és bisicament jove, amb percentatges
del 22%per a les edats compreses entre els 15 i 18 anys, 23%dels 19 als 25 anys i 16,5%entre
els 26 i 30 anys,un conjunt que supera el 60%i que mostra que la majoria de la població adulta es troba dins aquests gmps d'eddt.
La mostra aporta dades de la població dels O a 15 anys,amb un percentatge del 32,02%,
fet que situa el percentatge de la gent més gran de 65 anys amb un escas 0,23%.Percentatge
que cal matisar si tenim en compte la mosua que es tracta.
Pel que fa a les activitats professionals desenvolupades,cal destacar el concepteZcjornaleroVqueel padró utilitza per aglutinar la major part dels homes c e n s a t ~i'el
~ concepte de "sus
labores" que engloba la majoria de les dones en edat adulta.Aitres categories que apareixen,
sempre en percentatges molt baixos, serien:"comercio, tintorero, albaiíil ,barbero, peón, pintor y escribiente".
Pel que fa a la feina desenvolupada per les dones, únicament en dos casos s'especifica
la seva activitat com a"jornaieraVien tres s'especifica com a"sirvientaB.Respecte al treball que
desenvolupen els nens,considerem les edats compreses entre els O i 15 anys. Cal fer notar que
a partir dels 12 anys es troben exemples de designats com a "aprendiz"i en edats entre els 14
i 15 sovintegen els jornalers.

17.La mostra ha estat extreta drls N l s farniiiarsdel Padró Municipal d'habitnnts de Barcelona de 1930 sobre
e15 censarr als carrcciitinitat i Madriguera,dosdels carrers amb major número d'e<tiflcacionsconstruidesi majar Uargiria.
18. Respecte al concepte de"JornaleroSi la seva relacció profeisional cal remetres a les puntualitzacions reaiitzddes per TATJER,M.,~
Op. CiC nota 3. p. 129.

Respecte als Uocs de procedencia, hem de fer constar tres percentatges simcatius.
D'una banda, el 34% de la població de la mostra són d'origen catala. L'aportació d'habitants de
la propia ciutat és important per si mateixa (22,5%) i mostra la persistencia de models d'ocnpació on predomina I'oci i el Ueure. Vhabitatge I'ocupa gent que no hi viu habitualment.i que
ha trobat a la periferia unes condicions d'habitabilitat molt més adients que les que hi ha a
altres barris tradicionals (CiutatVeUa,Barceloneta,Gracia ...) i també, unes millors perspectives
labocais, a causa de la proximitat d'algnns centres de treball importants a la zona.
Respecte al percentatge provinent de les altres províncies catalanes, trobem una preponderancia dels originaris de Lleida i Tarragona i I'existencia de vincles matrimonials amb
població originaria de la propia ciutat.

Els habitants originaris de les regions de la resta de I'lostat són el gruix de la població
L percentatges presentats (veiire quadre 1) tenen una referenque hem analitzat a la mostra. E
cia paral4ela als que es produeixen a la resta de Barcelonaciutat. Únicament, els originaris de
la regió murciana (23,5796 sobre 4,47%), la regió castellano-lleonesa (8,21% sobre 2,10%)i la
valenciana (11,78% sobre 8,7296) presenten discordances amb els que s'esdevenen al conjunt
de la ciutat. En els dos darrers casos, trobem una explicació en el procés d'analisi de la mostra
tractada que fa possible una matisació de les dades. Des d'una altra perspectiva hem d'analitzar el percentatge dels originaris de Múrcia.D'una banda,aquests,sumas als originaris d'hdalusia
Oriental, basicament d'Aimeria, presenten un percentatge del 28,92%, una xifra forqa signiticativa pel conjunt de la mostra tractada. D'altra, les caractenstiques migrdtories d'aquests nouvinguts i la intensa f o r p de I'imaginari col.lectiu de la societat respecte d'aquests,fan necessaria una anilisi més detaUada,Val a dir, que la immigració originaria del sudest peninsular ha
estat magnificada i més o menys mitificada, des d'una perspectiva literaria i penodísti~a,'~
essent
aquesta una resposta al gran imparte social de la societat catalana del moment -recordem que
van ser els primers immigrants que venien de forma massiva de fora de Catalunya-un impacte
fins i tot tractar des d'una perspectiva nacionalista i ra~ial.'~Ara
bé, I'estadística reflecteix una
realitat diferent. Els percentatges de procedencia mostren que els col.lectins més nombrosos
van ser els provinents del PaísValencia i I'AragÓ i,sobretot,els que havien vingut de la resta de
Catalunya.Molt probablement, la proximitat cultural i un degoteig en I'arnbada els va fer passar més desapercebuts." Així,els onginaris de la regió murciana i d'hdalusid Oriental es presenten amb uns percentatges mitjans respecte del conjunt.La seva predncia,pero,va destacar
per l'enorme impacte social que es va produir a I'epoca a causa del carhcter massiu de la immigració, la diferencia cultural i, un cop establerts, pels assentaments homogenis.

.

19.Destacarla serie de reoortatxes
. de Cades Sentís a la revista elMirador entre I'octubre de 1932 i el Rener

,Ir 1933 rohrr 11 iniiiiigr.i<1.8 murcl~ri:~
I qiir . i i i ) \ ntn t l r d r r tiria.i<>rniriiril cii < * i \ i l r I'~ur@'<.?S l'rrizi.~»rzirr>ii
FiI Lt < aliipdnr 199, l'iiriinor!rii~nlc. 196/1 F r ~ n ~ r x
<r<;rz><c>8 zr<u<ld I<ixr«ti
. < . » , r x r < < < r i : r.Urrilzi~zj<zkl~nrl<~ri.~

Candel publicava EL%d m cutalans, an feia referi.ilcia a aquesta imrnignció.
ZO.Ca1 recordar els treballs de Vm»~ir.&,]om
CauLlunya,poble decodent, Barcelona, 1935 1 La immigració
a Catalunya, Barcelona, 1935.
21. VIDAI.,T.
*Barcelonins,1930".Dins.Burcelonu Contemporaniu.Barcelona. CCCBIüiputació de Barcelona.
1996.p.98101.

Una anatisi de la mostra trdctada ens presenta un col~lectiubasicament jove, amb molt
pocs anys de residencia,unamitjana de 5,25 anys. Pel que fa a I'origen,lespoblacions més representades són les d'Aguilas,Lorca, Cartagena i la Unión. (Veure quadre 2).
Les causes de la immigració murciana a la decada dels anys vint són complexes i van
més enlla d'una visió simplista com la que presenta C. Sentís:
"Durant la guerra de 1914,el preu dels fruits piiji,i els jornals també,i tothom ani milior.
Acabada la y e r t a ,els bons preus i els bons jornals s'acabaren. Pero tothom havia tastat una
vida millor i els dolia tornar a fer la d'abans. Havien Ytst el món per un forat,i per eU s'escaparen, per mar, per carretera o en tren.
El corrent migratori es canalitza, d'antuvi, cap a 1'America del Sud.Alveí port d'Aguilas
s'embarcaven sense documentació,cap aArgentina,Pení o Brasil,en vaixeflsmés aviat tronats.
Pero males noves arribaven d'ultramac No se sap qui va descobrir que I'America es podia trobar a Barcelona o al migdia de Franga. El corrent canvii de direcció i remnnti la costa".22
Analitzant la quantiosa bibliograf~aque existeix sobre Múrcia i I'emigració,podem constatar que els saldos migratoris negatius són una constant en tot el segle XX,ftns a la decada dels
setanta.
Aquesta tendencia sembla aturar-se el 1976.') El número de població emigrada va arribar als 76.910 babitants a la decada 1920-1930i a la decada dels seixanta arribava a les 102.158
persones."
Les causes d'aquesta immigració estan Úrtimarnent relacionades amb I'activitat economica que es desenvolupava a la regió. D'una baada, l'agciculturaZ5
estava subjecta a les condicions clidtiques: la precarietat de les pluges era el factor predominant i mancava una vertebració dels recursos hídrics;d'altra, la mineria,factor economic d'algunes arees de la regió des
de la segona meitat del s. X E , es trobava p~cticamentesgotada i paralitzada a I'entrada dels
anys vint d'aquest segle.
creu que la causa de I'emigració és:
Per exemple, en el cas de Lorca,J. Sala SustZG
"La causa, es sin duda alguna el déficit pluviométrico y el mal planteamiento hecho por
los poderes públicos de los medios para darle solución,el causante principal de nuestra emigración. A ello se une una falta de una industria local, que no ha sido creada a tiempo por la
clase social que disponia de los capitales suficientes para ello, pero ha preferido invertirlo en
gastos suntuáricos o en campos de tierras agrícolas por razones de prestigio".
Així, aquesta població presenta unes xifres" prou evidents pel que fa a I'emigració,
19101921
1921-1930
1934-1940

1.832 persones
24.195 persones
1.463 persones

22. Op Cit. nota 18. p. 32 i s.
23. CALVOGNIC~A-TORNEL.
F Geografía humana de Murcia. Barcelona. OikosTau, 1986. p. 17 i s.
24. Op. Cit.nota 18. p. 18.
25. L ~ P F ZBFRM~DEZ,
F CALVO
G~CW-TORNEL.
E i Mouim GIL,Geoglafla de la región murciana. Barcelona, Ed.
Ketres. 1986.p.134.
Larca 1895.1936 Cuarenta años de evolución econ6mico social Lorca, Cámara Oficial de
26. S m SUST,J.
Comercio e Industria, 1 9 7 2 , ~194
. i s.En la rnateixa Imia s'expressava.Ci~~~~,H.Lorca,
capitalsubregional Lorca, 1969
i tambe CMer,H . "Migracióny subdesarrollo en España. La emigración en el cnmpo de Lorca'.a Homenaje alprofeswJosd Manuel Casa5 Torres, Barcelona, 1973, plgs. 63-81
capital s u b q i o n a l Lorca, 1969.
27. Dades extretes de C~~m,H.Lorca,

Un altre exemple seria el de Molina de Segura, una població menys afectada pel problema migratori pero que presenta un estancament en el creixement den~opraf~c.Aquest
creixement és, en efecte, la causa indirecta del despoblament segousA.Abellán G a r ~ i a . ~ ~ :
"Entre 1910-1920 el crecimieiito de la población supera los 10.000 habitantes, esta no
puede ser abastecida por la economia agraria derivada del cultivo de la huerta sometido a las
variaciones climaticas. La incipiente industria conservera no puede hacer frente a este crecimiento."
Una lectura semblant i paral.lela, malgrat un rerafons economic, seria la que es produiria als municipis depenents de la mineria. A poblacions com La Unión29e$ produeix un baixada demografica espectdcular (veure quadre 3) i en altres com a Cartagena, la propia dimimica
urbana fara que la davallada se sostingui, pero paralitzar2 el creixement de la població." Un
altre cas,a cavall entre una economia agraria i la mineria,és el municipi d'Aguilas,situat en una
zona de seca i subjecta als rigors cümitics, canalitza,com a port de mar, I'activitat de Lorca i la
seva area d'influencia, i el límit territorial de la franja es dedica a la mineria. Aquest preseuti,
la decada de 1920-1930,una perdua de 1.333 habitants que va suposar un decreixement del
-7,8%.)'
En aquest sentit, les causes de la davaiiada de la mineria a la zona van ser conseqüencia
de I'esgotament dels Nons, pero també hi va influir la manca d'adequació de la tecnologia a
unes perspectives de futur.)'

Barcelonc Destf dels immigrats
Aquesta asseveració assumida per la bibliografxa exisrent,'s té el seu reflex, encara que
matisat, a les dades numeriques. A la decada de 1920-1930,el número d'immigrants murcians
arriba a la xifra de 76.910 persones, mentrestant, la xifra de murcians censats a Barcelona el
1930 era de 45.047 persones, una correlació de dades que ens presenta un percentatge del
58,57%.Una xifra que ajuda a explicar I'impacte psicologic de l'arribada i assentament d'aquests nouvinguts a Catalunya, i més concretament a la periferia barcelonina. La resta de la
immigració murciana es cmalitza cap a Sudamerica (Argentina, Paraguay i Xile) i cap a Franga,
i encara un cert percentatge fou assumit per la propia emigració regional, cap a les ciutats més
importants, corn ara Múrcia.

ZS.ABELUYG~~ch,A.Evolución
demogidpca deMolina de Segura (iWu~cia).
iMolina, Caja deAhoms Pmvhciat
de Murcia. I.Juan Sehasrián Elcano (CSIC),1990.
29.Aquest cas ha estar estudiar per: GILOLCINA,A.
Ewoluci6n demogrúfica del nucleo minero de La Uni6n.a
SaiNbi n." XX,1970 p. 203-237.
30. S A R ~ FCarragena,
~,~,
estudio de geografra urbana. CaMgena, 1981 i rambe SWSA,A.Cartagena, m c i mienlo dernogrúficoy desamllo indushiaL Murcia, 1982.Cal citar també l'esnidi pianer de Bospm M A ~ & J "Cartagena,
.
noms de grogda urbana".Esrudios rk?ográfcos, n." 37. p. 579438.
31.Vcure BELADEII.,
C.Data búSi~osparael esfudio de lapoblación en la regi6n de Murcia, Murcia, U. de
Murcia 1985.
32. " E n m Cartagenay Aguilus exisNan en 1862, 68fundiciones dedicadas a la/undid6n y a la copelad 6 n de xincy hierro Una actividad muy dinámica que decae muy rripillamente alfinal del XIX como ya había
ocurrido en Andalucía OrientaL"Op.Cif nord 22. p. 63 i s.
33.2a gran oleada emigrafuria de los años veinte tuvo como destino c a ~uclusiuo
i
Barcelona y se manuda la misma tendencia alfinalizar la Guerra Ciuil, en el segundo quinquenio de los aíios cinnrenra la emigración cambia de rumbo y se hace continenral"0p. Cir. nota 24. p. 134.

L'assentament a Barcelona es va fer al centre de la ciutat,j4pero majorithriament a la
periferia més externa a la ciutat i en poblacions de la rodalia, sempre amb una relació clara amb
I'existencia de centres de trebail susceptibles d'acollir aquesta m i d'obra. Els exemples són
prou deñnitoris,com ara el conegut i mitificat assentament a CoUblanc-LaTorrassa,a I'Hospitalet
del Uobregat,proxim a les obres centrais de i'exposició del 1929.També trobem els de Montcada
on, tant la fabrica de ciment Asland ubicada a la població,com les activitats extractives són elements d'atracció pels nouvinguts. Hi ha els de Cerdanyola i Ripollet, aquest cop canaiitzats per
I'empresa Uralita, i els de Santa Coloma de Gramenet,SantAdrii de Besos,MonisUol,GranoUers
i MoUet, sempre Uigats a I'activitat industrial d'aquestes arees que actua com a pol d'atracció.
Quelcom semblant succeeix a les industrialitzades poblacions de la riba del Llobregat i el
Cardener i també a les mines de sal de Súria.
Pel cas de la Trinitat Vella, l'explicació més plausible, extensible no només als residents
murcians sinó també a la resta dels babitants del barri, és la proximitat a Montcada i a la cimentera Asland, que en paraules de C. Sentís era:
"És per als immigrants una mena d'estel d'orient que els condueix des de les seves llars
al VaUts3'" .
També,els tallers de la Maquinista Terreshe Marítima de SantAndreu de Paiomdr serien
un pol d'atracció, juntament amb les diverses empreses (ia Hispano Suiza, Fabrica Nacional
de Colorantes, la textil FRbra i Coats...) ubicades a la zona.

Construcci6 del teixit comercial i social del ban'
Aquest creixement urban'stic i demogratic,també va mar acompanyat de la construcció del teixit comercial i associatiu del barri. La mateixa situació geograf~cadel barri havia d'ajudat a aquesta consolidació.La Uunyania i la mala comunicació respecte als altres nuclw urbans,
fet que havia permes La construcció pel baix valor del sol,propiciava I'aillament, la creació de
serveis propis i la consolidació de la idea de colonia,nom foqa utüitzat a la documentació consultada.
Així,una proporció dels propietaris que vivien a la barriada crearen la Asociación de
propietarios de la barriada de la Trinitat, el 1929 i potenciaren una cooperativa de consum
anomenada Trinidad per a nodrir els habitants. Igualment, I'activitat associativa es canaiitzi
amb la creació d'entitats esportives entre les que destaca la Peña Ciclista Santisima Trinidad,
nascuda el 1928, i origen del futur Club Deportivo Trinidad, una de les entitats principals del
barri a I'actuaiitat. També, l'aspecte cultural va ser estimulat amb la creació d'una banda de
música.Altrament, la parroquia neix fruit d'un decret firmat pel Bisbe Imrita amb data del 26
de juny de 1936,en que s'estipulava que I'advocació de la nova església devia fer referencia a
I'antiga ermita situada al turó. La instal.facióparroquid, truncarla perla Guerra Civil, mostrava

34. En aquest sentit s'erpressa MTatjer mostnnt que els barñs de La ciutat veUa situats per sota del carrer
Fermn (barñs del Banc i de la Merc2) ñcullen alts percenmtges de pablació murciana i an<l;úusaentre 1915 i 1930.
Veurr TATJEK.
M.Difenonciaci6 social i davaliada d~mogrdJi~a
al ce& bisMric de Barcelona- "W bar" gbtic (1888
1980Y. dins:11 Congres d'bistdria del Pla de Barcelona, Barcelona, 1989. p. 241. Respecte a la immigració andalusa
la mateixa autora s'orpressa en els mateuos termes, presenwnt tina ocupació acumulativa tant a la part cenrrdl de la
ciutat com a les penfecies.Veure Op. Cit. nota 3.
35. Op. Cit. nota 18,p. 112.

una preocupació del bisbat cap a la dotació de serveis reiigiosos en aquests nous nudis u r b a n ~ . ~
En aquesta mateixa Iínia és la constatació de I'arribada en aquests anys d'un mitja de transport
com I'autobús, que posara en contacte el barri amb els nuclis urbans més propers.
El teixit comercial del barri neix i creix a un ritme paral.lel al del barri. Les dades subministrades pels Uistats de la contribució fiscal així ho mostren (veurc quadre 4). Són establiments bhsicament destinats a la provisió de queviures (forns de pa, carnisseries,lleteries i adrogueries). El 1934,documentem una serie de petits taUers i establúnents regentats per íusters,
espardenyers, pintors ...També, una serie de petites indústries fan la seva aparició en aquests
moments, com ara una fabrica de gasoses que produeix menys de 100 ampolles i una fabrica
de cordes.Tot plegat és una mostra de la consoiidació urbana del barri, que la Guerra Civil aturi
de cop i que no es torna a recuperar f i s ben entrada la decada deis cinquanta.
Quadre 1.Percentatges de població de Barcelona i el barri de IaTrinitatVeUa segons la regió de
procedencia.
Font :FuUs familiars Padró municipal de 1930.

Font: Gaceta Municipal de Barcelona del 1947 i elaboració propia
31, Birrv.,itr him I ' F I Itbn, c/u Iris/,,,rro<pi<u U.trccliirid.l9úZ.p 149
3' UiriribuciG ri~mon:il3ilo~r.~d.~
pcr Ir Diri~icii,1;cnrnl d E~rddi,r~c.,
pcr .t Ir. I>LII>I>C.*LIUII> C C ~ ~ ? I I ~ ~19211
C I
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GalaiceAsturiana (Ia Co&nya,Lugo. Ourense,Pontevedm i Oviedo).. ~antibrica(santander. Biscaia, Guipúscoa): Ait
Ebre Wavarra,&aba,Logmnyo).-hgonesa (0sca.Slmgossa iTero1j:Valenciarin (CasteUÓ,Val~nciaiAla-1)- MúrfiaAnddusia Oriental ([aén,ALmena,Gmada,Maiaga).-AndalusiaOccidental (C~rdova,Sevilla,Huel~,Cadi~)Extremadura
(Ciceres,Badajozj.-Central (Aibacete, Madrid,Tolcdo,CiudadRed1,Conca i Guadalajara).. Castellano-lleones:*(Burgos,
sana, Segovia,~vila,Lleá, Zarnora, Salamanca,VaUadolid,Paiencia).. Balears..Cankies.

Quadre 2: Característiques deis immigrants de Múrcia instal.lats a IaTrinitat velia (1930).
Font: Fulk familiurs Pudró municipal 1930. (Mostra C./Trinitat i Madriguera).
SEXES

EDAT

Percentatge per sexes.

Percentatge per edats

Dones:
Homes:
Nens:

0 1 2 anys:
12-18 anys:
19-25anys:
26-30 anys:
31-35 anys:
36-40 anys:
41-45 anys:
46-50 anys:
51-99 any~:

31,8496
46,9696
10.81%38

Mitjana d'anys de residencia a Barcelona: 5,25 anys
Més de 10 anys:
10-5 anys:
5 0 anys:

9,0996
43,9396
45,4596

Aguilas
La Unión
Canagena
Lorca
Torre Pacheco
Mula
Múrcia
Blanca
Altres

33,3096
6,0696
13,6396
10,6096
6,0696
3,0396
6,0696
3,0396
10,50%

38. Eddts entre O i 12 anys

11,7696
22,0596
16,17%
11,7696
5,8896
4,4196
5,8896
2,9496
11,76%

Quadre 3. Evolució demogriñca de diferents municipis de la província de Múrcia.
Font: C. BELADELL.
Datos básicospara el estudio de la población en la región de Murcia. U.
de Murcia, 1985.
Increments
reals
desenals
1920-1930

1910

1920

1930

1940

Aguilas

15.967

17.078

15.745

15.166

-1.333

-7,80%

Alhama

9.184

9.597

9.860

10.740

263

2.74%

%

Saldo migratori de la província de Múrcia. (1900-1950).
Font: C. B E L A D E L L . D
básicospam
~~~S
el estudio de lapoblación en la región de Murcia. U.
de Murcia, 1985.p.39.
AnYs

Increment
real

Increment
vegetatiu

Saldo
migratori3"

39. Saldo migntoti:ln difeiencin entre el crekement real i el crekement vegetatiu

92

Saldo
rnigratori
(%)

Quadre 4. Establiments comercials i industrials al barri de IaTrinitat vella (1921-1934).
Font: Registres Contribució fiscal districte DI.Secció Hisenda.Anúu de la Corona d'Aragó
1921
TIPUS D'ESTABUMENT

/ Lleteria amb estable

1 PROPIETARI

CARRER

1 luan Jerónimo Mari

/ PI. Besos, 15

/ PROPIETARI

/ CARRER

1

1928
TIPUS D'ESTABUMENT
Abacería (Admgueria)

Rosa Juny

C./Trinitat,93

/ C./Trinitat, 34

Abacería (Adquería)
Bodeg6u o cafd económico

Ricardo Manco

1 C./Trinidad, 294

Tablajero (Carnisseria)

Eulalia Uorach

C./Trinidad, 65

1 Tablafero (Carnisseria)

1 osé Segura

Aceite y vinagre

Vicente Forn

Horno de p a n (forn)

Rosa Puig

Carpintero (fuster)

Manuel Baieta

48 Cabras de Leche

1 Amalia Cillera

1 C./ Mireia, 113
C./ Galicia, s/n.

1 C./ Madriguera, s/n.
C./ Madriguera, 298

1 C./Trinidad (Villa Rosa)

TIPUS D'ESTABLIMENT

PROPIETARI

CARRER

Comestibles

Francisco Pérez

C./Trinidad, 297

Lleteria amb estable

José Bosch

Pl. Besos, 15

Abaceria (Adrogueria)

Manuel Salvadó

C./Trinidad, 93

Bodegones

Maria Quera

C./ Madriguera, 288

Bodegones
Tablajero (Carnisseria)
Horno de p a n (forn)

/ José Trexach
/ PI. Besos, 17
C.( Mireia, 113
Amparo Torra
-

18 vaques

Pedro Jouvh

C./ Madriguera,s/n.

José Bosch

PL Besos, 15

1

48 cubres

FáDrica de cuerdas de lino
Fáb. de gaseosas hasta 100 botellas

1

1 José Ramón
Fmcisca Pena Pons

/ Ramón Bis

/ C./Trinidad @arr. Bosch)
C./ Galicia, 7

/ C./ Mireia, 123

