IMMIGRANTS A LA PERIFERIA: LA BARRIADA DE LA
TRINITAT VELLA DE BARCELONA (1921-1936)1
Martí Checa
INTRODUCCIÓ
Durant els dos primers tercos del segle passat es produeix a
Catalunya
un canvi substancial
del model económico La
industrialització i els canvis en els sistemes de treball que crea
van provocar una expansió económica que impactaria de ple a la
societat. D'una banda, els agents inversors i mitjancers d'aquest
procés, la burgesia, consolidaven
mica en mica el seu paper
preponderant.
D'altra, apareixia una nova classe social, els
obrers, que serien la forca de treball d'aquest desenvolupament.
En aquest procés, les ciutats esdevenen els eixos centrals. Són les
receptores
dels capitals inversors, de la má d'obra, i seran
l'espai de creació de nous liocs de treball i, per tant, receptores
de nous habitants que crearan unes necessitats básiques a cobrir.
Aquest impacte de la indústria es tradueix en una serie de trets
demografics que perduren des d'inicis de segle fins l'any 1973.2
Aquests serien: l'inici de la immigració
de la resta de la
península Ibérica, la rnacrocefália de Barcelona, els índexs de
natalitat
i mortalitat
són decreixents
i e Is primers
seran
compensats per aquesta irnmigració.
Barcelona va créixer al llarg del procés de desenvolupament
industrial; posteriorment,
a les primeres décades del segle, es
va anar engrandint
amb l'acumulació
d'alguns
municipis
limítrofes, creant una estructura amb possibilitats d'encabir més
indústria i més habitants.
Una de les pautes poblacionals d'aquest creixement van ser
l'origen dels irnmigrats. Així, el 1900, la majoria de la població era
originaria
de Catalunya
(69%), d'aquests
el 24% no eren
barcelonins. Només un 31 % procedía de la resta de l'Estat. El 1930,
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1. Aquest treball amb un major grau de desenvolupament
deis temes va
ser publicat sota el títol: «Irnrnigrants, jornalers i colonitzadors:
el barri
de la Trinitat Vella (1921-1936»), a Finestrelles, io, 1999.
2. GÓMEZ OLIVÉ, M.: Les migracions a Catalunya al segle XX, Ed.
Barcanova, Barcelona, 1992, p. 41.
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la situació havia canviat diametralment, el 68% provenien de la
resta de l'Estat i la resta eren catalans. Les causes del canvi cal
buscar-les en el període d'expansió
económica que es dona
durant la 1Guerra Mundial i que afecta a tots els sectors industrials
i crea una gran demanda d'rná d'obra.P Demanda que va ser
assumida per la immigració, aquesta, en bona mesura, de fora de
Catalunya. Aquest fet provoca ineludibles repercussions urbanes,
socials, ideo16giques i culturals. D'aquesta manera, l'aparició de
nuclis urbans amb predomini de gent no catalana cornencá a
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constatar-se
i l' acepció de Barcelona com ciutat receptora
d'immigrants estava totalment reflectida a la nova realitat.
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Així, aquest treball, al fil de les escassíssimes
aportacions
sobre el terna," és una aproximació
al procés de creació i
desenvolupament
d'un espai urb
on s'exemplifiquen
les
repercussions
a dalt esmentades. Aquest, el barri de la Trinitat
Vella de Barcelona, situat a l'extrem més oriental del terme
municipal
de Barcelona.f
1 a l'actualitat,
integrat
dins del
districte de Sant Andreu.
En aquest barri es desenvolupá un procés de creixement urbá
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documentats,
guerra civil.

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.
Així, l'estudi, en una primera part, es basa en l'análisi de les
series de permisos
d'obres
pels cinc carrers
amb més
numeració del barri, seleccionant els permisos des dels primers
o o o o
3. Veure: ROCA, F. i MASSANA, C.: Estratégies urbanes i realitat urbana a
la regió de Barcelona, Economia Critica, Edicions 62, Barcelona, 1973.
4. TATJER, M.: «La inmigración en Barcelona en 1930: Los Andaluces en la
Barceloneta», Estudios geográficos, núm. 159 XLI, maig 1980, Madrid, pp.
119-143. 1 més general,
la tesi doctoral
de J.Ma VlLANOVA: Espacio

residencial y metrópoli. Las tramas residenciales en la formación y
evolución metropolitana de Barcelona, 1856-1953, ETSAB, Barcelona, 1995.
5. Una primera aproximació a la historia i sociologia del barri la tenim a
BaNAL, R. i COSTA, J.: Sól urbá i classes socials. Materials per una política municipal, Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1978, p. 29, i també:
HUERTAS CLAVERIA, J.M. i FABRE, J.: «Les dues Trinitats», dins Tots els
barris de Barcelona, vol. 5, Barcelona, 1976, pp. 193-218 i PALLARESPERSONAT, J.:-Breu historie de la Trinitat Vella, Barcelona,
1988. 1 més
recentment TATJER, M.: La Trinitat Nava, ADIGSA, Barcelona, 1995 i DD.
AA.: Sant Andreu-Barcelona: 100 anys creant Iulur, Catáleq exposició,
Barcelona, 1997, pp. 29 i ss.
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el 1921, fins als data!s el 1936, any d'inici de la

En una segona part, analitzem les dades subministrades pels
fulls familiars del Padró municipal realitzat a Barcelona el 1930,
escollint
una mostra continguda
als dos carrers
de major
numeració en aquell any.
L'análisi i l'estudi de les dades aportades per aquestes dues
fons ens presenten, d'una banda, la progressió del creixement
urbá del barri i fan possible una comparació amb altres zones de
la periferia bareelonina que apareixen també, en aquests anys.
D'altra banda, l'estudi del padró de 1930 ens permet analitzar el
conjunt poblacional
deIs nous habitants del barri, les seves
regions de procedencia,
la seva categoria professional,
els
percentatges per sexes i la pirámide d'edats.
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EL NAIXEMENTDEL BARRI
El naixemen! del barri s'articula com un intent de continuar el
creixement del nucli urbá de l'antic municipi de Sant Andreu de
Palomar, agrega! el 1897 pel seu extrem noroest. Continuant aquest
per la carretera de Ribes i la seva unió amb el que a la década dels
anys vint d'aquest segle va esdevenir passeig de Santa Coloma.
La connexió d'aquestes
dues vies i la facilitat d'accés al
municipi andreuenc expliquen la colonització i ocupació dels
vessants oest i sud-oest del Turó de la Trinitat, a partir de 1921.
Fins aquell moment, la zona havia estat utilitzada
per la
instal-Iacíó d'indústries i serveis de subministrament
d'aigües,
electric i deposició d'excrements de la ciutat.
Des d'aquest any es documenten els primers permisos d'obres
per passar a tenir un espectacular
creixement el 1925 i un de
més progressiu i continuat entre 1931 i 1936.
La nova població s'instal-lará alllarg dels antics camins i corriols
que creuaven transversalment el turó, aquests esdevindran amb el
creixement urbá del barri, els carrers de la Trinitat, Finestrelles,
Foradada i amb menor mesura s'ocuparan
els vessants més
excentrics obrint-se els carrers de Mireia i Ausona.
Ara bé, la majoria deIs nous habitants es van concentrar a
l'entorn de l'espai més pla que s'estructuraria com una playa, la
Pl. del Besos (avui de la Trinitat) i dels carrers que d'ella sortien,
el de la Madriguera, cl General Villacampa (avui cl Turó de la
Trinitat ) i cl Galícia.
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L'análisi de les series de permisos d'obres pels cinc carrers
principaIs permeten observar les diferents fases de creixement
del barrio Una primera fase es situaria entre els anys 1921 i 1925
que presenta una evolució deIs permisos molt alta, mentre que el
1921 només es documenta un permis, el 1925 aquesta xifra és de
27. Una segona fase la situaríem entre 1926 i 1928 on documentem
una davallada en l'edificació arribant a les xifres deIs primers
anys de la década. Una tercera fase és la considerada entre 1929 i
1936 amb un creixement progressiu que arribara a la cota més
elevada el 1930 i que a mesura que entrem a la década deIs trenta
s'esmorteírá. Malgrat aixó, aquesta darrera fase manté un nívells
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d'edificació prou estables i homogenis. Una visió més general
permet constatar que els nivells de construcció són molt baixos en
comparació
als que es donen a la resta de Barcelona i en la
mateixa toruca es mantenen si els comparem a les séries de
permisos per la zona més propera, Nou Barris, també en un
incipient creixement. La comparació amb altres barriades que
apareixen a l'antic terme de Sant Andreu com ara la Barriada
d'Estadella,
al futur barri del Bon Pastor, la Barriada de Can
Berdura, a la zona baixa del Guinardó, el nucli central de la
SagreraG i el mateix Sant Andreu, ens mostren uns percentatges
d'edificació comparativament baixos.
En aquesta línia 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, especialment
en el primer cas (veure grafic l i 2). De fet, el creixement urbá
de la Trinitat Vella es pot considerar
una conseqüéncia
del
procés d' expansió en el territori del creixement que es dóna a
Nou Barris en aquestes dates.
La tímida arrencada que entre 1918 i 1921 es documenta
Barris suposa el naixement de la barriada
IguaIment, la mateixa corba expansiva que
entre 1922 i 1927 troba el seu reflex a
explosió espectacular
del fet urbá.? Fet

a Nou

de la Trinitat Vella.
a Nou Barris es dóna
la Trinitat amb una
aquest últim que no
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6. CHECA, M.: «La Sagrera, 100 anys de creixement urbá (1897-1997)>>,
dins: BASIANA, X.; CHECA, M.; PALOMAR, J.M.; soLA, P. i TERRÉ, J.: La
Sagrera, del Rec Comtal al TGV, Barcelona, 1997.
7. DD.AA.: Treball de precatalogació del districte de Nou Barris per a la

revisió del catáleg del patrimoni srquitecíonic histórico-artístic de la ciutat

><

o
::r:

'O"

¡;re

m

cc

'f:;

C-

::E

~
O
..,

~
><

'"

O

~

'"

'"

Q

:3
..,
:'">

~
~
:3

'><"
Q

I

'"
:3
.",~
~
e,
:3

><

en

podem deslligar del creixement que es dóna a les zones més
properes a la Trinitat, de Nou Barris com ara Prosperitat, Verdum, Rcquetes i la barriada de Charlot.
Uns artys que van ser de sorgiment de l'anomenada «segona
corona de nuclis periférics» de Barcelona deIs quals la Trinitat
Vella va entrar a formar part com altres exemples que es donen
a la períféría.f
[a a la década deIs trenta, el creixement segueix
una evolució paral-Iela a la de Nou Barris, amb una corba molt
més estable i progressiva. (Veure grafic 2)
En una visió de conjunt pel que fa a la zona, constatem que el
creixement
i construcció
urbana d'aquest barri en els anys
tractats representa
un percentatge
del 13,3% respecte
a la
totalitat de les edificacions construrdes en e11fins aIl991.9
La totalitat de les edificacions són de planta baixa i d'escasses
proporcions, semblants als que trobem en aquests moments a tot
el districte IX que incloia Sant Andreu, Horta i Nou Barris. Dins
del que hom a anomenat «caseta» amb unes dimensions situades
entre el 40 i 70 metres quadrats. Són habitatges
de quatres
peces amb una distribució molt senzilla i aIgunes dotades d'un
espai davanter a modus de petit pati, en aIguns casos a la part
posterior. La majoria de les edificacions estaven alineades al
carrer i s'adapten a la topografia fent passadissos i escales. De
forma molt escassa i poc significativa trobem permisos amb
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de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de urbanisme,
Barcelona, 1992, pp. 21 i ss. També es pot consultar: CORDIVIOLA, A.;
GARd'ÍA SOLER, C.; MONCLÚS, F.J.; OYÓN, J.L.: «La formación de Nou
Barris. Dinámica y explosión
de la construcción
residencial
en la
periferia
barcelonesa,
1897-1935»,
dins 11I Congrés d'história de
Barcelona. Potiéncies i comunicacions, Barcelona, 1993, pp. 559-573.
8. FERNÁNDEZ DE RETANA, J.: «Els passadissos
de Collblanc-Ia
Torrassa 1900-29. L'essencia d'un barri dorrnitori», a Revista catalana de
Geografia, núm. 17, Barcelona, febrer 1992, vol. VI i també GRUP CDURB.: «Les estrateqies
de parcel-Iació
i edificació a la Barcelona de
1930: El sector del passatge
de Xile i la tipologia constructiva
de les
vivendes adossades»,
dins Barcelona i l'espai catalá. Ciutat i articulació
del territori, IV Congrés d'história de Barcelona, 1995.
9. La mitjana d'antiguitat de les edificacions del barri és l'any 1959 i els
majors percentatges
d'edat de les edificacions es donen entre 1940 i
1979 amb el 81,1 % deis edificis
constrults.
Dades extretes
de:
ESTEBAN, J. i FERRER, A.: «El parc d'habitatges
a Barcelona»,
dins
Barcelona Societat, núm. 5, 1996, pp. 22-46.
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l'epígraf:

«ccbert»

els primers
especifiquen
Pel que fa
que mostren

i ja entrats en la década

dels trenta trobem

permisos,
també mol! poc significatius,
que
la construcció d'annexos o segones plantes.
al regim de propietat, cal apuntar dos conceptes
el paisatge urbá que es configura a la Trinitat Vella.

D'una banda, el concepte de «colonia» i d'altra, el de «casita de
recreo». El primer, malgrat altres consideracions, express a una
concepció que vol argumentar la urbanització d'un espai verge i
a la vegada el fet, encara que subjacent, d'una tipologia unitaria

o
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de la construcció.
El segon concepte mostra que la concepció que d'aquell espai
té la població propietaria
és la de ser utilitzat com espai de
descanso Un concepte, si més no, nominal puix que la majoria de
les noves construccions
seran ocupades
per llogaters.
Els
propietaris viuen de forma majoritária a la dreta de l'Eixample i
la Barceloneta i construeixen amb una clara visió inversionista.
Un exemple significatiu daíxó és el conjunt de 10 cases de
l'anomenat barrio de Argilaga, ccnstruit per Simeon Argilaga
entre 1925 i 1926 i destinades a ser llogades.
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LA POBLACIÓ DEL NOU BARRI

o
Les dades dels fulls familiars del Padró Municipal de 1930 fet
per l'Ajuntament de Barcelona extretes per a dos carrers de la
zona tractada, la configuren una mostra de 434 habitants que
permeten fer una aproximació a la realitat poblacional del barri
en un moment creixement urbá, 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 l'entorn del
43,31 %. D'aquesta població adulta considerada, el 35,39% són
dones i el 64,6% homes. Aquesta població adulta és básicament
jove, amb percentatges
de 22% per les edats compreses entre
els Í5 a 18 anys, 23% entre els 19 als 25 anys i 16,5% entre e126
a 30 anys, un conjunt que supera el 60% i que mostra que la
majoria de la població adulta es troba dins aquests grups d'eaat.
o o o o
10. La mostra ha estat extreta del fulls familiars del Padró Municipal
d'habitants de Barcelona de 1930 sobre els censats als carrers Trinitat i
Madriguera,
dos d e ls carrers
amb major número d'edificacions
construides i major llargária.
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La mostra aporta dades sobre la població entre O a 15 anys
essent el seu percentatge del 32,02% i situant el percentatge de
la gent més gran de 65 anys amb un escás 0,23%. Percentatge
que cal matisar donada la mostra tractada.
.
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Pel que fa a les activitats professionals
desenvolupades,
destacar
el concepte:
«jornalero» que el padró utilitza per
aglutinar la major part deIs homes censats i el concepte de «sus
labores» que engloba la majoria de les dones en edat adulta.
Altres categories que apareixen, sempre amb percentatges molt
baixos, serien: «comercio, tintorera, albañil, barbero, peoti, pintor
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Pel que fa a la feina desenvolupada
per les dones, únicament
en dos casos s'especifica la seva activitat com a «jornalera» i en
tres s'especifica
com a «sirvienta». Respecte
al treball que
desenvolupen
els nens, aquí considerem les edats compreses
entre els O i 15 anys, cal fer notar que a partir deIs 12 anys es
troben exemples nomenats com «aprendiz» i en edats entre els
14 i 15 sovintegen els jornalers.
Respecte
als llocs de procedencia
fer constar
tres
percentatges
significatius. D'una banda, el 34% de la població
de la mostra és d'origen catalá, L'aportació d'habitants
de la
propia ciutat és important per si mateixa (22,5%) i mostra la
persistencia de models d'ocupació on predomina l'oci i ellleure,
l'habitatge l'ocupa algú que no I'está ocupant habitualment, i la
presencia
condicions

d'un habitant
que ha trobat a la periferia,
unes
d'habitabilitat molt més adients que les que es donen

a altres barris tradicional s (Ciutat Vella, Barceloneta, Gracia ...) i
també, unes millors perspectives
laborals, donada la proximitat
d'alguns centres de treball importants a la zona.
Respecte al percentatge
provinent de les aItres províncies
catalanes, trobem un preponderancia
deIs originaris de Lleida i
Tarragona i I'existencia de vincles matrimonials amb població
originaria de la propia ciutat.
LA IMMIGRACIÓ FORANrA. EL GRUIXDE LA POBLACIÓ
Els habitants originaris de les regions de la resta de l'Estat són el
gruix del poblament que hem analitzat a la mostra. El percentatges
presentats (veure quadre 1) tenen una referencia paral-lela als que
es donen a la resta de Barcelona-ciutat. Únicament, els originaris
de la regió murciana (23,57% sobre 4,47%), la regió castellano-
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leonesa (8,21 % sobre 2,10%) i la valenciana (11,78% sobre 8,72%)
presenten discordances amb els que es donen al conjunt de la
ciutat. En els dos darrers casos, trobem una explicació en el
procés dariál isi de la mostra tractada que fa possible
una
matisació
de les dades. Des d'una altra perspectiva
hem
d'analitzar el percentatge deIs originaris de Múrcia. D'una banda,
aquests sumats als originaris d'Andalusia Oriental, básicament
d'Almeria, presenten un percentatge del 28,92%, una xifra forca
significativa
pel conjunt de la mostra tractada.
D'altra, les
caracteristiques miqratóries d'aquests nouvinguts i la intensa forca
de l'imaginari
col-Iectiu de la societat respecte
aquests fan
necessari una análisi més detallada. Val a dir que la immigració
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originaria del sud-est peninsular ha estat magnificada i més o
menys mitificada des d'una perspectiva literaria i periodístical!
essent aquesta una resposta al gran impacte 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 tractat des d'una perspectiva
nacionalista i
racial. 12 Ara bé, l' estadística reflexa una realitat diferent. Els
percentatges
de procedencia
mostren que els col-Iectius més
nombrosos van ser els provinents del País Valencia i l'Aragó i
sobretot, els que havien vingut de la resta de Catalunya. Molt
probablement, la proximitat cultural i un degoteig en 1'arribada els
va fer passar més desapercebuts.
Així, els originaris de la regió
murciana
i d'Andalusia
Oriental
es presenten
amb uns
percentatges mitjans respecte al conjunt. La seva presencia, pero,
es va destacar per l'enorme impacte social que es va produir a
l'epoca pel carácter massiu de la immigració, la seva diferenciació
cultural i un cop establerts, pels seus assentaments homogenis.
Una análisí de la mostra tractada ens presenta un col-Iectíu
básicament

jove,

amb molt pocs

anys de residencia
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mitjana de 5,25 anys. Pel que fa al seu origen, les poblacions
més representades
són Aguilas, Lorca, Cartagena
i la Unión.
(veure quadre 2)
Les causes de la immigració murciana a la década deIs anys vint
són complexes i van més enllá d'una visió simplista com la que
presenta C. Sentís: «Durant la guerra de 1914, el preu dels fruits
puja, i els jornals també, i tothom aná millor. Acabada la guerra,
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 vist
el rnón per un forat, i per ell s'escaparen, per mar, per carretera o
en tren. El corrent migratori es canalitzá, d'antuvi, cap a l'America
del Sud. Al veí port d'Aguilas s'embarcaven sense documentació,
cap a Argentina, Perú o Brasil, en vaixells més aviat tronats. Pero
males noves arribaven d'ultramar. No se sap qui va descobrir que
l' América es podía trobar a Barcelona o al migdia de Franca. El
corrent canvíá de direcció i rernuntá la costa».13
Analitzant
la quantiosa
bibliografía
que sobre Múrcia i
l'emigració existeix podem constatar que els saldos migratoris
negatius són una constant en tot el segle XX fins a la década dels
setanta. Aquesta tendencia sembla aturar-se el 1976.14 El número
de població emigrada va arribar 76.910 habitants a la década 19201930 i a la década deIs seixanta arribava a les 102.158 persones.
Les causes d'aquesta immigració estan íntimament relacionades
amb 1'activitat económica que es desenvolupava a la regió. D'una
banda, I'aqricultura-f
estava subjecte a les condicions climatiques, on la precarietat de les pluges és el factor predominant i
mancava una vertebració deIs recursos hídrics, d'altra, la mineria
des de la segona meitat del s.XIX, factor eoonórníc d'algunes
are es de la regió es trobava práctícament esgotada i paralitzada a
l'entrada dels anys vint d'aquest segle.

i una
BARCELONA: DESTÍ DELS IMMIGRATS

o o o o
de reportatges
de CarIes Sentís a la revista el
de 1932 i el gener de 1933 sobre la immigració
murciana i que anys mes tard es transformarien en SENTÍS, C.: Viatge en
Trensmiserié. Crónica viscuda de la gran emigració a Catalunya, Ed. La
Campana, Barcelona, 1994. Posteriorment,
el 1964, Francesc Candel
publicava Els al/res catalans, ort feia referencia a aquesta immigració.
12. Cal recordar
els treballs
de J.VANDELLÓS: Catalunya, poble
decadent, Barcelona, 1935 i La immigració a Catalunya, Barcelona, 1935.
13. Op. cit., nota 12, pp. 32 i ss.
11. Destacar

la serie

Mirador entre l'octubre

Aquesta asseveració assumida per la bibliografia existent, té
el seu reflex, encara que matisat, a les dades numériques. A la

o o o o
la major part de CALVO GARCÍA-TORNEL, F.: Geografia
1986, pp. 17 i ss.
15. LÓPEZ BERMÚDEZ, F.; CALVO GARCÍA-TORNEL, F.; MORALES GIL,
A.: Geografia de la región murciana, Ed. Ketres, Barcelona, 1986, p. 134.
14. Extreta

humana de Murcia, Oikos Tau, Barcelona,
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de cada de 1920-1930, el número d'irnmigrants murcians arriba a
la xifra de 16.910 persones,
mentrestant
la xifra de murcians
censats
a Barcelona,
el 1930 era de 45.041 persones,
una
correlació
de dades que ens presenta
un percentatge
del
58,51%. Una xifra que ajuda a explicar l'impacte psicolóqic de
l'arribada i assentament d'aquests nouvinguts a Catalunya i més
concretament
a la periferia
barcelonina.
La resta de la
immigració murciana es canalitza vers Sudarnerica (Argentina,
Paraguai i Xile) i cap a Franca, encara un cert percentatge
fou
assumit per la propia emigració regional cap a les ciutats més
importants com ara Múrcia.
L'assentament
a Barcelona es va fer al centre de la ciutat-"
pero rnajorítáriament
a la periferia més externa a la ciutat i en
poblacions
l'existencia
má d'obra.
o

o
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de la rodalia, sempre amb una relació clara amb
de centres de treball susceptibles
d'acollir aquesta
Els exemples
són pro u definitoris,
del conegut i

mitificat assentament a Collblanc-La Torrassa, a l'Hospitalet de
Llobregat, próxim a les obres centrals de l'exposició del 1929,
trobem els de Montcada, on la fabrica de ciment Asland ubicada
a la població
i les activitats
extractives
de la mateixa són
elements
d'atracció
pels nouvinguts,
els de Cerdanyola
i
Ripollet, aquest cop canalitzats per l'empresa
Uralita i els de
Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adriá de Besos, Monistrol,
Granollers
i Mollet, sempre
lligats a l'activitat
industrial
d'aquestes
ár e es que actua com poI 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,
extensiva no només als residents murcians sinó a la resta deIs
habitants del barri, és la proximitat a Montcada i a la cimentera
Asland que en paraules de C. Sentís era: «És per als irnmigrants
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També els tallers de la Maquinista Terrestre Marítima de Sant
Andreu de Palomar serien un poI d'atracció, juntament arnb les
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Gráfic 1
Serie de permisos d'obres a la Trinitat Vella pe1s cinc carrers de
major numeració entre 1921 i 1939
Font: Elaboració propia a partir de les dades subministrades per les
series de l'Arxiu Administratiu Municipal de Barcelona.
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Permisosd'obres 1921-1939
barri de Trinitat Vella
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Gráfic 2
Gráfic comparatiu

de les series de permisos d'obres per Barce1ona-Nou

Barris i Trinitat Vella

~
Permisosd'obres 1921-1936
Barce1ona- Nou Berris- Trinitat vella
Curen
___

• TRINrTAT

VELLA

...... HOUBARRIS
_

o o o o
16. En aquest sentit s'expressa M. Tatjer mostrant que els barris de la
ciutat vella situats per sota del carrer Ferran (barris del Banc i de la
Merce) acullen als percentatges de població murciana i andalusa entre
1915 i 1930. Veure TATJER,M.: «Diferenciació social i davallada
demografica al centre historie de Barcelona: El barri gotic (1888-1980)>>,
dins II Congrés d'história del Pla de Barcelona, Barcelona, 1989, p. 24l.
Respecte a la immigració andalusa Tatjer s'expressa en els mateixos
termes, presentant una ocupació acurnulativa tant a la part central de la
ciutat com a les periféries. Veure Op. cit., nota 4.

Nacional

a la zona.

1921

o

1923

1925

O O O

17. Op. cit., nota 12,p. 112.

1927

1929

1931

1933

1935

BARCELONA

Font: Elaboració propia i DD.AA.: TrebalI de precatalogació del districte
de Nou Barris per a la revisió del cataJeg del patrimoni arquitectónic
histórico-artístic de la ciutat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
Institut Municipal d'Urbanisme, Barcelona, 1992.

Barcelona (capital)
Barcelona (provincia)
Resta de Catalunya
Galaico-Asturiana
Cantábrica
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Alt Ebre
Aragonesa
Central
Valenciana
Múrcia
Andalusia Oriental
Andalusia Occidental
Extremadura
Castellano-lleonesa
Balears
Canáries
Estrangers
Colónies
No consta
Totals

Núm.
d'habitants
Barcelona

Distribució
per 100
(Barcelona)

438.724
72.086
121.282

43,63%
7,17%
12,06%
1,01%
0,68%
1,04%
8,05%
2,64%
8,72%
4,47%
3,14%
1,10%
0,25%
2,10%
0,93%
0,07%
2,65%
0,05%
0,22%
100,00%

10.162
6.831
10.498
80.940
26.576
87.759
45.047
31.536
11.047
2.500
21.132
9.337
674
26.659
542
2.233
1.005.565
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Quadre 2. Característiques deIs immigrants de Múrcia instat-!
a la Trinitat VelIa (1930)
SEXES
Percentatges
Dones:
Homes:
Nens:

ANYS DE RESIDÉNCIA
per sexes.
31,84%
46,96%
10,81 % (1)

(1) Edats entre O i 12 anys

tj

22,50%
1,78%
10%
0,35%
1,07%
2,14%
8,92%
1,07%
11,78%
23,57%
5,35%
0,00%
0,35%
8,21%
1,42%
0,00%
1,07%
0,35%
0,00%
100,00%
Municipal

"E=:
<>:

e
~
M

~

Distribució
per 100
(Trinitat Vella)

Font: Fulls familiars Padró municipal de 1930. Gaceta
Barcelona del 1947 i elaboració propia.
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Quadre 1. Percentatges de població de Barcelona i el berri de la
Trinitat VelIa segons la regió de procedéncia
Regions
de procedencia
(1)
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(1) Distribució regional adoptada per la Direcció General d'Estadística
per a les publicacions censals del 1920: Galaico-Asturiana (La Corunya,
Lugo, Ourense, Pontevedra i Oviedo), Cantábrica (Santander, Biscaia,
Guipúscoa), Alt Ebre (Navarra, Alaba, Logronyo), Aragonesa
(Osca,
Saragossa i Terol), Valenciana (Castelló, Valencia i Alacant), Múrcia,
Andalusia
Oriental
(Jaén, Almeria,
Granada,
Mál aq a) , Andalusia
Occidental (Córdova, Sevilla, Huelva, Cadis), Extremadura
(Cáceres,
Badajoz), Central (Albacete, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Conca i
Guadalajara), Castellano-lleonesa
(Burgos, Sória, Segóvia, Ávila, Lleó,
Zamora, Salamanca, Valladolid, Valencia), Balears i Canáries.

Mitjana
d'anys
de r e s id én c i
Barcelona: 5,25 anys
Més de 10 anys:
5-10 anys:
5-0 anys:

9,09%
43,93%
45,45%

POBLACIÓ DE PROCEDÉNCIA:
EDAT
Percentatges
0-12 anys:
12-18 anys:
19-25 anys:
26-30 anys:
31-35 anys:
36-40 anys:
41-45 anys:
46-50 anys:
51-99 anys:

per edats.
11,76%
22,05%
16,17%
11,76%
5,88%
4,41%
5,88%
2,94%
11,76%

Aguilas
La Unión
Cartagena
Lorca
Torre Pacheco
Mula
Murcia
Blanca
Altres

33,30%
6,06%
13,63%
10,60%
6,06%
3,03%
6,06%
3,03%
10,60%
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Font: Fulls farniliars
padró municipal 1930.
(Mostra cl Trinitat i Madriguera)
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