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INTRODUCCIÓ

Des de finals de 1989, inicis de J 990, el Centre d'estudis
_ así /g/ésías', entitat creada per fomentar i promocionar els

dis de denoes humanes i socials relacionats amb /'antic mu-
'pi de Sant Andreu de Palomar ( actualment dos districtes de

ciutat de Barcelona) i per extensió de la unitat geografica ano-
enada Plade Barcelona, desenvolupa un seguit de treballs de

ecerca ernoqráñca on es documenten oficis i activitats comerci-
- i artesanals en vies de desaparició o extingides que abasten

;> ea qeoqráñca de I'antic municipi.

Lelecció d'aquesra área no és casual, esta determinada pel
efnatge de les persones que s'integren en el desenvolupament

~aquest treball de recerca, focalitzat com a projecte des de roe-
bre de 1994 i per les especials característiques físiques , ente-

sescom urbanes, i socials d' aquesta área.Aquestes característi-
~ es per altra banda compartides amb majar o menor exit a
;; tres districtes de la ciutat: Sarria i Gracia, especialment plante-
_ n una trama urbana propia de poble ( casesde planta, carrers
estrets. espais públics minimitzats, trama urbana esponjada per

ces que adquireixen usos públics,etc. ..) que ha facilitat un
portant desenvolupament de la vida associativa i coLlectiva de
zona, amb una amplia periferia, antigament rural on s'nan

-- iculat altres realitats de diferents característiques i ordre crono-
ogic (urbanitzacions tipus CasesBarates, polígons d'habitatges,
r-r burbanització de creixement progressiu, etc.).

Les fonts utilitzades són, esencialment, les orals, emprades
oer a la documentació de I'ofici, activitat comercial i artesanal en
:Jerillde desaparició o a extingir.

La nostra comunicació és la relació de les activitats que o bé
::;eforma individual o bé en grup de treball s'han desenvolupat.
-questes que ara presentem han estat utilitzades com a base
~ evía per conformar el projecte de recerca que desenvolupem

ualment: OFICISIINDÚSTRIESARTESANALSA L'ANTIC MUNI-
JPI DE SANTANDREU DE PALOMAR(BARCELONA).Recercaque

etén ser un punt de dinamització cultural i social on un seguit
Jactivitats paral.leles a la investigació o com a resultato'aquesta
'3 desenvolupen amb finalitats dídactiques i divulgatives . I al-
zes amb un marcat carácter social, com són la potenciació de les
:ecniques artesanals o el coneixement de la historia viscuda a
Tclvésd'incentivar la participació deis veTnsduna zona concreta
::;erarea tractada.

Ésaixí que presentem /'activitat que hem dut a terme. desen-
1'Jlupadasota el títol qeneric, Sempre ha estat aíxí? Establiments,

cotiques. oficis i IIocsa través de la memoria col.lectiva d'un bar-
._Realitzada amb la voluntat d'haver estat una eina cresbarjo i

treteniment, alhora que d'adquisició de coneixements, deis
:ol.lectiu/s que han participat en ella.

Per últim, ressenyarem la utilització d'aplicacions informati-
es per crear les nostres própies eines de treball, fitxes, plantilles

::;'enquestes,etc., i per a la creació duna base de dades on em-
"'1agatzemar les informacions recollides, vertebrar circuits d'infor-
"'1aciói per en un futur constituir un fans de consulta utilitzable
zmb la intenció de ser integrat al fans de /'Arxiu MunicipaF.

DEL FOLKLORE A L'ETNOGRAFIA:
ELS OFICIS DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Meritxell Casadesús, Nelida Celma, Yolanda Esteve i Yolanda
Serrano

Lany 1987, el Centre d'Estudis Ignasi Iglésias i l'Arxiu Historic
de Sant Andreu organitzaren /'exposició titulada A rcntorn del
RecComtal. Durant lesconferencies comptementáries a aquesta
exposició es propasa la recuperació deis oficis, les activitats arte-
sanals i les petites indústries que es desenvolupaven a l' antic
municipi de Sant Andreu. És des d'aquest moment que es va
desenvolupar una iniciativa encaminada, a través de la docu-
mentació bibliografica existent, /'ús de la historia oral i aplicant
I'arqueologia industrial, a donar-los a coneixer

OÜEST/ONS METODOLOGIOUES

ELABORAClÓ D'UN LLlSTAT D'ARTESANS

Com a fase previa, calia confeccionar un IIistat deis artesans i
indústries ubicats a Sant Andreu de Palomar, no solament els
que havien desaparegut sinó els que encara subsistien. Per a
/'elaboració de I'esmentat IIistat es feren les següents propostes:

1- INFORMACIÓ PREVIA
Tenir en compte que els components del grup són persones

de /'ambit de Sant Andreu i com a tals coneixen la ubicació
d'algunes d'aquestes activitats.

2.- RECERCAD'fNFORMAClÓ
2. J . Recerca biblioqrañca
Consulta de l'obra rustorioqraña de Mossen J.Clapés, erudit

local, emmarcada a finals del segle XIX i principis del XX3

Consulta de /'hemeroteca i documentació de /'Arxiu Munici-
pal del Districte de Sant Andreu.

2.2.Recerca oral
Entrevistar a particulars: socis del centre, personatges desta-

cats de la vida andreuenca.

Fer ressó de la nostra tasca a associacions del barri.EI de Sant
Andreu és caracteritza pel volum i riquesa de la seva vida associ-
ativa, el nombre d'entitats cenrenaries és relativament alt i agluti-

I El Centre d'estudis Ignasi Iglesias va ser creat el 1987. Malgrat aixó.
I'entitat es continuadora de les activitats que desenvolupá a la decada del
vuitanta I'anomenat Arxiu Históric de Sant Andreu. Actualment es troba
instal.lat a les dependencies municipals de I'Arxiu Históric del Districte de
Sant Andreu. El fet de compartir local s'explica per la funció que desenvo-
lupa el Centre com a eina de dinamització de l'Arxiu.

2 MVazquez de Parga. "Proyectos y equipos de historia oral". Al semina-
ri Diseño de proyectos de historia oral celebrat a I'abril de 1988 a Madrid i
posteriorment publicat sota el títol Historia, fuente y archivo oral. M. C.
Madrid, 1990.

3 J.CJapés. Sant Andreu de Palomar.8arcelona, ¡900 i J.CLAPÉS. FuI/es
históriques de Sant Andreu de Palomar. 3 volums, Barcelona. 1984 r edició
facsímil, ¡93 ¡I
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nen a un important número d'habitants. Són, per tant impor-
tants focus d'informació.

3.- DIFUSIÓ
Utilització de migans de comunicació del barri: SantAndreu, De

cap a Peus' (revista de I'Associació de veins], Sant Andreu Express
( premsa local), erc.

2. SElECCIÓ DElS ARTESANS
Aquesta selecció s'arncula amb una serie de premisses preví-

es com eren:

- grau d'urqenda: jubilacions d'artesans. edats, ...

- accesibilitat i predisposició a ser entrevistat.

- Especificitat de l'activitat.

3. METODE D'INVESTIGAClÓ

I.RECERCA BIBL/OGRAFICA SOBRE OFICIS I LLUR ESTUDI

2.FIXAClÓ D'UNS OBJEGIUS ~UE VOL/EN ASSOL/R:

- Donar testimoni escnt.

- Documentar les eines i estris deis oficis tractats.

El tractament deis oficis s'estructura en tres blocs d'analisi:
- hist6ria i aspectes folkl6rics deis oficis
- Procés d'elaboració i eines emprades
- Context qeoqráñc: l'ofici a Sant Andreu

3. ELABORACIÓ DE LENTREVISTA
Elaboració d'un model global d'entrevista que ha de servir

com a pauta a rhora d'assolir una informació que sera la base de
l'estudi.Les preguntes s'usarien com a preguntes-guia que per-
meten I'ordenació deis temes a prequntar'. Igualment s'e'abora-
ria un model per al recull qrañc i informatiu de les eines deis
diferents oficis tractats (veure annex J).

4. TREBALL DE CAMP
Establir el primer contacte amb rartesá al que considerarem

les persona més adient per a ser entrevistada, en un primer esta-
di. Aquest contacte ha de servir per establir dos objectius:

-Presentació del nostre projecte

-Recopilació d'unes primeres dades sobre la seva activitat

Desenvolupar rentrevista. basada en les preguntes-guia. A
I'hora de fer les entrevistes sempre anaven un grup de dos o tres
persones. Fer-Iaacompanyat dun altre servia per centrar el tema,
redirigir-Ia i recopilar tot all6 que a I'entrevistador principalli po-
dia passar per alt pel fet mateix de dirigir I'entrevista.

El BOTER: LA URGENCIA DE DOCUMENTAR?
Malgrat que coneixien I'existencia d'un número d'artesans

que encara treballaven a Sant Andreu, inclosos a la llista que el
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias ja havia elaborar. Vam iniciar la
nostra iniciativa amb I'ofici de boter per la raó que I'any J 989
rartesa que representava aquest ofici a Sant Andreu esjubilava,
sense possibilitat de continuitat del mateix ofici, fet que suposava
la seva perdua.

El nostre objectiu era, principalment donar a coneixer la his-
t6ria i els aspectes folkl6rics de I'ofici, les eines del boter i el pro-
cés d'elaboració de les botes.

Després de tota una tasca previa de recerca i documentació
bibliografica al voltant de les especificitats de I'ofici, vam contactar
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amb l'informantB Aquest es va mostrar accessible i ens va facilitar
molt el trebal/. De ret. I'artesa ja havia passat per experiendes
semblants, ja fos explicant I'ofici a alumnes de les escoles del
barri o responent a entrevistes de diversos mitjans de comunica-
dó. Aquest fet va fer que moltes qüestions de tipus metodol6gic
que ens havíem plantejat abans de comencar I'entrevista ens les
resolgués el mateix artesa, gracies a la seva experiencia Altra-
ment. el mateix artesa ens va facilitar documentació escrita refe-
rent al seu ofici.

El CAlDERER: LA NECESSITATD'INTERMEDIARIS9
L:aproximació a I'ofici de calderer'? es va desenvolupar per la

necessitat de classificar i ordenar les eines que rartesa d'aquest
ofici havia cedil. Tanmateix, la disponibilitat extraordinaria de I'ar-
tesa per iniciar I'ordenació i catalogació de les eines, van perme-
tre l' estudi de I'ofici.

Pel fet que les eines no es trobaven al taller de l'artesá, que
de fetja no existia, les entrevistes es van haver de fer en el mateix
local del Centre d'Estudis on es conservaven les eines. Per tant,
malgrat que dtsposávem de les eines pr6pies de I'ofici, no tení-
em el lIoc de treball, i aixó d'alguna manera va condicionar les
nostres entrevistes.

t.experiencta que pel que fa I'entrevista havíem tingut amb
I'ofici de boter ens va empenyer a elaborar una metodologia
més acurada, en funció de les característiques concretes de I'ofici
de calderer. Metodol6gicament, vam haver de solucionar la pro-
bíematca que va suposar la difícil comprensió del registre em-
prat per I'informant, aquest problema es va mitigar amb rús de
la figura de I'intermediari. La intervenció d'aquest va esdevenir
necessána per tal de coneíxer i sintonitzar a través de la seva
experiencia vital els girs i la manera de parlar duna epoca i un
context determinats, desconeguts per a nosaltres.

4 La revista esta editada per l' Associació de Veins de Sant Andreu, té
una periodicitat mensual amb 10 edicions a I'any, amb un tiratge de 1000
exemplars. La distribució es fa per correu als associats de I'entitat els quiosc:s
de premsa, comercos anunciants, el Centre Cívic, altres entitats i equipa-
ments.

5 D.Hammer i A.Wildavsky. "La entrevista semi-estructura da de final
abierto. Aproximación a una guia operativa. Entrevistar.. para que?" Histcr
ria y Fuente oral, n04, 1990, Barcelona. p.29 i s

6 Op.cit nota 5. p.30 i s.
7 Aquest estudi va quedar reflectit al dossier que es publica amb el tito

"Lofici de boter a Sant Andreu de Palomar', al número 2 de la revista del
centre d'estudis, Finestreues, I'any 1990. Aquest constava de les següerc
parts:

M Pous. Presentació. p. 17-19
MPous I ySerrano. Historia i folklore. p. I 9-22
MCasadesus,N.Celma i Y Esteve. Les eines del boter i el procés d'elabc-

ració de les botes. p.22-45. Texts i documents, pA5-lO
8 El Sr.Manuel PUJol, boter amb taller al carrer Gran de Sant Andreu a:

Barcelona. Va donar per acabada la seva activitat professional a finals -
1989. Les entrevistes es van fer en el seu lIoc de trebalL

9 Aquest estudi va quedar reñecnt al dossier que es publica amb el .-
"Lofici de ealderer a SantAndreu de Palomar', al número 3 de la revstace
centre d' estudis, Finestrel/es, l'any I 991 . Aquest constava de les segCJer.:::
parts:

JSeda. Presentació. p. I 51-1 53
MPous i YSerrano. Historia i folklore. p.153-155
N.Celma, YEsteve i MFranco. Les eines del ealderer. p.155-167.
JSeda i S.Solé. La ealdereria a Sant Andreu. p.167-177
10 Lany 1987 el senyor Sebasná Salé i Miralles, ealderer de SantAnd;'e

va tancar el seu taller per jubilació, i va fer donació de les seves eines al .x:

abans era l'Arxiu Historie de Sant Andreu, entitat de la qual és contin~
ra el Centre d'Estudis Ignasi Iglésias.



Un altre problema que se'ns plantejava era la impossibilitat
d'arribar a la historia de vida a través de la primera font, rartesá.
En aquesta ocasió I'alternativa ens va venir donada pel mateix fill
de I'artesa, que no tan soisva aportar informació sobre la biogra-
fia del seu pare, sinó que fins i tot s'integra en el grup de treball.

El BASTER:
UN ARTESA QUE PROMOU El SEU OFICI1 I

Fins lIavors la mit;jana d'edat deis artesans que havíem entre-
vistat i amb els que havíem contactat superava els 65 anys, pero
en el cas del baster vam trobar una persona en plena activitat
professional, i per tant, encara en actiu".

Malgrat que el baster vivia fora de Sant Andreu, trasllat que
shavia produit per raons professionals, va voler donar
testimonatge de la seva anterior presencia a Sant Andreu de
Palomar. Ladisposició del professional entrevistat va significar una
activitat de mútua correspondencia i un ús interdisciplinar de la
recerca que dúiem a terme. D'una banda, I'interes de I'artesa
que veia en el nostre treball una via de promoció i de donar a
coneixer la seva feina i els seus productes i per altra, la nostra
visió com a historiadors localsl3

Sense cap dubte, aquest cas és un bon exemple de com els
mateixos artesans sovint són els primers interessats a donar a
coneíxer el seu ofici, fet que ens hauria de servir per potenciar
una col.laboració mútua a rhora de divulgar la seva presencia i
utilitat.

El CONSTRUCTOR DE TUBS O'ORGUE:
l'ESPECIFICITAT O'UN OFICP4

El tractament de I'ofici de constructor de tubs marcava unes
necessitats de tractament diferents donada les seves propies pe-
culiaritats. Per un costat, I'ofici estava directament lIigat a un es-
tament de la societat, l'Església,que esdevenia practícarnent I'únic
client, i aixó de per sija implicava un tractament diferent. D'altra
banda, estava immers dins del món de la música, fet que feia
necessari que el constructor de tubs d'orque tingués certs conei-
xements musicals, que podien haver estat apresos o no per la
practica de I'ofici, pero alhora havia de ser una persona amb
bona disposició per entendre elllenguatge sonor de tipus musi-
cal, que és una qualitat que si bé es pot educar depen en bona
part de les qualitats de I'individu.

A banda d'aixo, hi havia també dues qüestions que el dife-
renciaven deis altres oficis, i era el fet que no fabricava objectes
d'ús quotidia, i el fet que no feia un objecte acabat per si mateix,
sinó que el producte finals de la seva feina formava part d'un
altre ofici, el constructor d'orgues o orguener.

D'altra banda, pero, vam comprovar que malgrat les especi-
ficitats de I'ofici, ens apareixien les constants deis anteriors oficis
que havíem tractat. La perdua per la jubilació de I'ofici, la no
existencia del fet continuador, erc.

LA CARBONERIA: OF/CI O AalVITAT COMERCIAl?1 5

Fins aquest moment el nostre treball s'havia centrat en I'estu-
di d'uns oficis en eJsquals I'artesa produIa un conjunt de peces
per mit;ja d'un procés d'elaboració i ajudat per unes eines deter-
minades. Ara bé, en el cas del carboner la manera d'enfocar
I'article i la metodologia de treball havien de ser necessariament
diferents. El carboner comerciava, transportava i coneixia una
materia primera, pero no la transformava en un producte elabo-
rat; no era, dones, un ofici en si, i sí una activitat comercial.

Una reñexíó SGun:' =- -:Z~-=:::>.:;-=- -=--.=::: --'-
següents punts:

l. La urgencia de la recerca. Ma~~.e-:::. =o~ ..,.::::s¿¡¡E

són persones grans i, en un elevat percentatqe. la Séva ~ ~~
té continuitat familiar o professional.

2. La necessitat de treballar en grup.
3. La necessitat de í'ús duna metodologia. Pero, amb un

grau important de flexibilitat en el moment d'aplicar-Ia.
4. Ladaptació progressiva a les diferents problernátiques que

I'entrevista oral planteja
5. La necessitat de intermediaris, d'edats aproximades a les

de rartesá. per tal d'establir un punt de contacte i accesibilitat
entre I'artesa i els entrevistadors.

6. Lexamen darrer de cada treball i la valoració de la progres-
siva metodologia que sadquireix.

7. Lespontaneltat deis artesans entrevistats i I'excel.lent dis-
posició a donar a coneíxer al seu ofici, aspectes aquests que han
de servir per divulgar-los i utilitzar-Ios com a eines de coneixe-
ment de I'entorn.

8. Donar a coneíxer el treball a través del resultat més evi-
dent, les publicacions, pero darrere queda una tasca encetada
que volem continuar, completar i divulgar de formes diferents.

9. El grup de treball no solament ha d'estar format per antro-
poleqs o historiadors, es necessari vincular a professionals deis
temes tractats, voluntariat que vegi en I'activitat unes possibili-
tats d'entreteniment i d'autovaloració i apropar-se, sobretot a les
persones que són testimonis d'un temps que ja ha passat.

10 La possiblitat de crear un fons oral sobre aquesta teman-
ea a l'Arxiu Historie de SantAndreu. Lescintes de les entrevistes
passen a formar un fons d'historia oral on els artesans no sola-
ment donen testimoni del seu ofici sinó de I'epoca en que van
desenvolupar-Io p'enarnent".

11 Aquest estudi va quedar reflectit al dossier que es publica amb el m:ol
"Lonci de baster a Sant Andreu de Palomar". al número 4 de la revisia del
centre d'estudis, hnestreltes, I'any 1992. Aquest constava de les segUen3
parts:

MPous i YSerrano. Historia i folklore. p. 111-1 13
M.Casadesus, N.Celma i Y Esteve Les eines del baster. p.II3-133_
12 El fet diferencia dar respecte als altres artesans del Sr.Joan Clapé; era

que no seguia una tradició familiar, ja que els seus avantpassats no iHo'iEr
estat basters, sinó que ell mateix va valer aprendre roño, car dES á:offi;:
havia viscut envoltat de cavalls. EIs Clapés eren propietarís cTLUE :nE5ia
Can Nyau, que fins el 1992 encara sobrevivia entre terrenys enrs - ;)03

d·edificis. En aquesta masia es guardaven i es tenia cura de ~ ae
passeig, sobretot deis que sortien per la festa deis Tres Iornbs, ¡1'5= 'Sa;;;:
Andreu és J'únic barri que, corpuntarnent amb el de SantAn¡:LQ. c::r.s.....=v.::
aquesta tradiciá.

13 J.Freeman. "El historiador y los oficios". Taller d'Hislixia ~~:;e,
Centre d'Estudis d'Historia Local de la Diputació de Valencta _ r= :. -:E ~
mestre de 1993, Valencia. p.4

14 MCasadesus, N.Celma,YEsteve,MFranco, M.Pous ¡'iSe= ~
ci de constructor de tubs d'orgue a Sant Andreu de PaloIra:: ~~
n05 1993, p.227-247.

15 MCasadesus,N.Celma,YEsteve,MPous i YSerranoJ.,:¡ca-.:x:r:E.::- ~
Andreu de Palomar. a. Finestrelles, n06, Barcelona. 1994_ p2~5-;;:2

16 Seguint exemples com el ha suposat la creadó de ~ _::
oral Merce Rodoreda del Taller d'história de Gracia ¡ r: ~ J=

Gracia.veure: G.Biosca i D.lduarte. "Novel.la i fonrs oras; 8'3::A:: =:?:'-
I 952.Una col.laboració d'estudiants de secundaria anb ~ ~::"'JO:a
del districte de Gracia (Barcelona)" Historia i Ensenyc.:lB .•..._- -=' _ -l:

I 75,octubre de 1993.p.48 i s. I també es Tarxiu deúá:Z=.::c.r:=3::'
de la historia local". GRACIA EXPRESS, n° 24 novemtse ce -~
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LA PREMSA LOCAL COM A DIFUSORA DE LA
MEMORIA COL.LECTIVA D'UN BARRI

Mónica Herrera

A través de tencarrec dun artíde" per a les planes centrals
de la revista de I'Associació de Ve"insde SantAndreu, SantAndreu,
de Cap a Peus" vam poder desenvolupar,amb les limitacions que
un tractament periodístic imposa, una aproximació a les boti-
gues i establiments. Malgrat la seva diversitat, teniem un tret comú:
la perseveranca al IIarg del temps. assolínt en molts deis casos la
qualíficació de centenaries.

Lesbotigues tractades van ser sis, quatre botigues de queviu-
res idos bars. En tractar-se d'un article periodístic calia limitar el
número d'establíments i buscar un sector comercial concret com
era el de I'alimentació.

Per tal d'establír un rnetode. vam elaborar un qüestionari
general, el qual formularíem en totes les botigues La finalitat era
tenir unes línies comunes que hi unissin la historia d'aquests esta-
bliments. Les preguntes eren senzilles i podíem aportar molta
informació, ja que possibilitaven I'explicació argumental deis bo-
tiguers, Aquestes foren:

-Quin any va ser fundatlfundada la botiga?

-Han fet mai reformes?

-Com és la clientela?

-Els ha afectat I'obertura de les grans superfícies?

En el moment d'accedir a les botigues vam notar que moltes
vegades no va caldre recórrer a les preguntes, ja que els comer-
ciants en la seva explicació, iniciada arran de la nostra presenta-
ció, responien els nostres dubtes. Aquesta actitud I'hem d'enten-
dre com una necessitat d'autorepresentació i de valoració del
seu establíment .

Una posterior revisió de les notes i en el moment de redacció
de I'article vam adonar-nos d'un seguit de trets comuns:

J. Totes desconeixien la data fundacional del negoci amb
exactitud.

2. Gairebé totes tenien un marcat carácter familiar, passant
de generació a generació.

3. Havien fet les mínimes reformes indispensables pel pas del
temps o havien romas intactes.

4. Aquest darrer fet permet que mantinguin un carácter
d'atemporalítat.

5. Les botigues compartien el mateix tipus de clientela. Els
consumidors ocupaven tots els graons de la piramide d'edats.
encara que destacava un públic de caracter familiar i la gent
gran que assolía la identificació de gent de tata la vida.

6. tobertura de grans superfícies havia afectat a totes de
forma molt negativa. Peró afegien també altres motivacions de
la davallada de la clientela: els efectes de la crisi l'existencía d'un
elevat número de superfícies comercials mi1janes i les reformes
urbanístiques que han afectat el case antic de I'ex-poble que han
fet canviar els habits de la clientela.

7. La botiga és un fet social, que serveix com a pretext per
establir una serie de vincles i xarxes de relació entre el comerci-
ant-receptor-venedor i el client-distribuidor-comprador.

8. Els propietaris amb un intent de revaloritzar la seva botiga
fan especial difusió del seu passat. Aquesta revalorització suposa
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un pressupost mental més qenenc. on una millor qualitat d'"
producte venut o subministrat és proporcional a una major pre-
sencia histórica i implantació en la zona tractada.

A nivell de I'actual recerca que duem a terme. les mínimc
aportacions d'aquest treball han de servir de preambu' per des-
envolupar entrevistes tant a les botigues ja preguntades corr
d'altres per tal d'assolir majar profunditat en la informació q ::
volem rebre.

TEMPS LOCAL, VINCLES DE PERTINEN(:A I
FONTS ORALS.DE LA BARRIADA DE CAN

BERDURA A L'ANTIC BARRI DELS INDIANS
(Districte de Sant Andreu, Barcelona)

Martí Checa

Un pas previ al tractament del món deis oficis i deis artesans
duna zona, o bé del món comercial ha de ser el coneixemer::
de la seva realitat histórica, per tal d'establir les xarxes socias
actuals i del passat que en ella han existit. En aquest sentit, une
valoració diferent del temps en I'ambit urba permet realitzar I'exer-
cici d'ubicar les xarxes d'influencia, de dependencia, de contra-
dicció i de vinculació dintre elll9

Aquest exercici ha de prendre com a unitat básica el bam
entes com espai urca amb uns límits qeoqráñcs o bé uns e/e-
ments de paisatge comuns, una história, un fet cultural i econó-
mic que li atorguen una determinada personalítat. Dividint aqoes;
objecte d'estudi en quatre apartats generals que cal anar orr-
plint institucions, societat, formes de vida i paisatge urbN°. ~
així que vam utilitzar com a unitat de treball el barri anomenz;
Antic barri deis Indians del districte de SantAndreu, a la ciutatG~
Barcetona". El barrí com a objecte d'estudi ha perrnes I'ús G'"
diverses fonts, en el nostre cas vam conjuntar I'analisi de les fOfL
orals amb els registres d'oores i els padrons municipals ¡J 93C
J 950) que afecten I'area d'estudi22 Aquesta conjunció estajusd-

17 L article va ser publicat a Sant Andreu de Cap a peus. n° 383 de fTlil"":

de 1994 amb el títol. "Ciutadans de cara al públic".
lB Op.cit nota 4.
19 Pel que fa aquesta valoració del temps local qui millar I'expressat te

estat R.Baudoui et alii."Écrire une histoire contemporaine de I'urbair"
vinqtiéme sieele.Revue d'histoire.tv'Z], 1990. També sobre la valoració ce
J'espai i les seves implicacions a l'hora de fer historia urbana cal assenyaa-
a: B.Lepetit. "Histoire urbaine et espace". L'Espace Geographique. n° 1, 19

20 Seguim la divisió establerta per Maurice Garden. M.Garden."Le quariie'
novuel objet de J'histoire". Economie et humanisme. setembre-octubrc"
1981.

21 Aquest districte es divideix administrativament en tres unitats, A Sal
Andreu-Sagrera, B: Trinitat-Bon Pastor i C: Navas-Congrés. Aquesta daCI'€IC
presenta tres zones sódo-qeoqráñques enteses com a unitats o coro G
barris o barriades:Navas,Vivendes del Congrés Eucarístic i Antic barrí deis:
Indians.

22 Aquesta recerca pot ser semblant, pel fet de tractar amb barrís, a le
que a nivell de J'Estat espanyol es desenvolupen per exemple al barrí de 12::
Palomeras de Madrid dirigida per Carmen Garcia Nieto, veure CGaR:E
Nieto fdirl "Marginalidad, movimientos sociales, oposición a franquism::
Palomeras un barrio obrero de Madrid, 1950-1980" a La oposiciór 3

régimen de Franco. f Congreso internacional 1, Madrid, Octubre 1 -
UNED, Actas, tomo 11,Madrid, 1990, i el coordinat per MaDolores Rarr=
Palomo "Vida cotidiana y cultura popular en un barrio obrero: El PenTe
de Malaga", 1937-1975, citat a: MaD.Ramos,CCampos i M.A.Martin.. -","-
queologia industrial {Notas para un debate} U.de Malaga, 1991, Ma~
p.IO i s.

Pel cas de Catalunya, cal destacar: DD.M. Moia d'ahir a avui.Rec(](lE
histories aur» quarantena de moianesos. MOiá, 1991 . Especificament pe-
a J'área metropolitana barcelonina, coneixem J'existencia de diverses il1icE-
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ficada pel fet d'examinar I'evidencia de la font oral, per tal de
confirmar-la o desmentir-la amb les altres fonts i trobar les seves
possibles desviacions i pel fet desmitificador de la font oral i la
seva utilitat per trobar pistes per a la recerca i consulta a les fonts
escntes".

L'escassabibliografia24 no permetia estructurar cap deis qua-
tre apartats a dalt esmentats. D'aquesta manera vam realitzar un
seguit d'entrevistes expioratóries per tal de delimitar la recerca i
trobar eines per establir el coneixement de la zona. Seguint a P
Thompson realitzarem unes entrevistes generals de recopiladó"
en un número de quinze, trebal/ant amb uns onze informants, la
banda d' edats d'aquests se situava entre 52 i 91 anys i la distri-
bució per sexes es repartia entre tres dones i vuit homes. Pel que
fa a la seva situació socio-laboral, cinc deis informants estaven en
actiu, amb activitats professionals que desenvolupaven a l'área.
tres feia menys de dos anys que estaven jubilats i havien desen-
volupat la seves activitats professionals a la zona, la resta porta-
ven més de deu anysjubilats i només un no havia desenvolupat
activitat professional a la zona. Aquests informants van ser esco-
I/its, no com una mostra a l'atzar; ni com una mostra de quota"
i sícom una mostra estratificada, estratificació dividida en diver-
ses unitats (d'estratificació) enteses cada una com unitats soci-
als27 significatives per al nostre estudioAquest, prenent en consi-
deració les premisses anteriors, pretenia trobar i demostrar la
veracitat de I'explicació oistórica que respecte al passat de la zona
feia I'entitat associativa més important, explicació creada en el
moment fundacional, ara fa onze anys, de I'entitat.

Lelaboració de les preguntes no va ser hornoqenia i global
en el temps. El questionari, malgrat, mantenir uns parametres
básics centrats en la presencia o no d'indians al barri i el
refermament sobre la seva identificació de I'espai urba on vivien,
era modificat a mesura que els informants donaven pautes i
presentaven nous elements del paisatge social i urbá viscut que
servíssín per articular noves preguntes envers el/s i altres infor-
mants posteriors. Es tractava de combinar I'exploració i la pre-
gunta estructurada previament. dintre del context de dialeg amb
/'informant, per tal de coneixer al/o previst a la conversa i aüo no
previst i per tant, nou". Aquesta metodologia permetia un creí-
xement exponencial de la informació i a la vegada una confirma-
ció de I'evidencia de les informacions subministrades pels ante-
riors informants. En quatre casos, I'entrevista va esdevenir un
relat construit o bé una entrevista no directiva pero temáncament
centrada" per I'enorme volum de la informació subrnirustraca".

Una primera valoració deis resultats que només parcialment
han estat presentats". permet establir una seriació crono'óqica
de la historia del barri marcada en 4 etapes:

l. Creació de la barriada de Can Berdura (1895-1910)

tives de les quals destaquem: El recull d'entrevistes a veins destacats de
/'eixample barceloní. F'Gabancho. L'eixample vist per 20 veins. La Campa-
na, Barcelona, 1989. El desenvolupament deis tallers d'historia a /'Hospitalet
on la historia oral serveix de base per plantejar-se ternátíques com la del
associacionisme. Veure: MJové Campmajo. íallers dhístóna a L.:Hospitalet:
L.:associacionisme al barri del Gomar. Ijomades de tececs histórica i soci-
al al Baix Uobregat (VIII Jomades d'esiUdis sobre el Baix Uobfegai. 27,28 i
29 de novembre de 19901. C~ ir.badia de Moo!senoi. Barcetooa,
1993. La monograíia solYe el tan de ea.. Ttris de Ba.'Cetorn. J.Baños
Soria. Can Iunis. L'0ciJ5 d'unlH1i3arr:aa-a 993_ l'exa:ns ~ d'EJ1ITe-
vistes a' personatges,l:x:JIigt;!n i a..~ re; u:r' C-~ de.3GceIona.
LLBonet JNoves, J.Pelegri. J.í«r:e... - =.5aI.ta;c G=r.3 - 'fis Ga ~
d'Hostafrancs. Barcelona. CJGI.áe 9'lz....2. ~ = CXG

Merce Rodoreda del Taller op.is¡A'ic GE e¿~ - Go .~ r.isi:Ó;ic de
Grác.a.veure: G.Biosca i D.1d.Icr.e. :JI¡'Ei.Ja - -a~ aas::Grad:: J93G--

1952.Una col.laboració d'estudiants de secundaria amb l'arxiu municipal
del districte de Gracia (Barcelona) a: Historia i Ensenyament. L'AVENr;. n°
175,octubre de 1993.p.48 i S. 1també CS." l.arxiu de Grácia.el darrer racó
de la historia local. "a. GRACIA EXPRESS,n° 24 novembre de 1993. Mal-
grat el seu preeminent caracter sodolóqic els treballs que es desenvolupa-
ren com projecte de curs per a alumnes de 2n° i 3r. de BUP de IlB. Barri
Besos titulat "Besos, Radiografia d'un barri" exposats a lesJornades de refle-
xió i mastra den organitzades per /'Institut de Batxillerat Barri Besos, del 10
al 13 de maig de 1989, posteriorment presentats en elllibre El Futur de les
petiiéttes urbanes. FAVB, Barcelona, 1994.

On la base és una enquesta més o menys elaborada entre els quals
destaquem: DD.M. Movilidad residencial y deterioro en el Barrio de la
Mina.p. 151-158, DD.M. Medi social i condició de la dona.p.164-168.
DD.M. La noia de la periferia iels seus problemes.p. 169-176. i DD.M. Les
aspiracions deljovent als barris del Besos.p. 221-228. I les darreres aporta-
cions que representen el recull de vvenoes i opinions deis velns que ocu-
paren carrecs a /'associacionisme del barri de /'Almeda de Cornellá. DD.M.
Almeda, temps de IIuita i de progrés. Cornellá de Uobregat 1995. I entre
d'altres els treballs de M.Tager sobre el conjunts d'habitatges de /'Obra de
/'Hogar Sindical a la Trinitat Nova i la Urbanització Meridiana on les fonts
orals fan de suport o il.lustren alguns aspectes on les fonts escrites són
escadusseres. M Tager Mir Urbanitzac!.ó Meridiana. Col. Els barris d'Adigsa,nO
52 Adigsa, Barcelona, 1995 i MTager I Mir. La Trinitat Nova Col. Els barris
d'Adigsa,nO 30 Adigsa, Barcelona, 1995.

23 C Garcia Nieto. "Valor y potenciación de la fuente oral" dins el semi-
nari Diseño de proyectos de historia oral celebrat a /'abril de 1988 a Madrid
i posteriorment publicat sota el títol Historia, fuente y archivo oral. MC
Madrid, 1990. I també, .LC. Jimenez de Aberasturi i MOtaegui. "Historia
oral y Archivística oral para el estudio de la historia local". a Estudios de
historia local, Bilbao, 1987. p.79-103.

24 JFabre i JMa Huertas Claveria. "El Guinardó" Tots els barris de
Barcelona. VOL 2,Ed.62, Barcelona, 1976. On citen textualment: "El pas-
seig Maragall no va obrir-se com a via de circulació d'automobíls. sinó com
a lIoc de pas del tramvia d'Horta". No fou fins el 191 1 que van acondicionar-
se els marges de la via, i va néixer /'actual passeig. A la part inferior. diuen
que van fer-hi el seu barri els « americanos» que tornaven de /'altra banda
de /'Atlantic i s' hi feien la torreta.Així ho testimonien els noms deis carrers:
Pinar del Río, Puerto Príncipe, Matanzas, Manigua ... p.157. També deis
mateixos autors "Viviendas del Congreso" a Tots ets barris de Barcelona,
vol. 6, Ed.62, Barcelona, 1976. Altres noticies bibliografiques més indirec-
tes SA"Un barri creat per Indians" El Mercat ( Revista comercial del rner-
cat de Felip 11),n° 1, Mar~ 1993, Barcelona, MTager Mir Urbanització Meri-
diana. Col. Els barris d'Adigsa,n° 52 Adigsa, Barcelona, 1995, C.Cervantes,
MCheca i A.de Grado. "Un model d'adjudicació de vivendes a Barcelona:
Les Vivendes del Congrés Eucarístic. 1952-1967", 11ICongrés at-nston« de
Barcelona. Ponencies i comunicacions. Barcelona: IMH, v012, 1993 i
C.Cervantes, M.Checa i A.DE Grado.EI procés de distribució deis primers
adjudicataris de les viven des del Congrés Eucarístic (1954)" a. FINESTRE-
LLES, n06, Barcelona, 1994 p. 163-1 74. Una aportació sobre el passat rural
de la zona és: JBerdura i MCheca. Elllibre d'anotacions Mariano Berdura
Gaig, Un paqés de Sant Andreu a les darreries del segle XIX ( 1895-1897)"
a. FINESTRELLES, n07, Barcelona, 1995.

25 F'THOMPSON."La voz del pasado", Historia ora/.lVEI, Valencia, 1988,
p.221 i S.

26 Op.cit. nota 25, p. 145 i S.

27 JLittlejohn. La estratificación social. Alianza, Madrid, 1983. p.53 i S.

28 F'Thompson. "Historias de vida en el análisis de cambio social". Dins.
J.M.Marinas i c.Santamaria (Eds) La historia oral.Métodos y experiencias.
EdDebate, Madrid, 1993. p. 70 i S.

29 M.Catani. "Algunas precisiones sobre el enfoque biográfico
oral."HISTORIA Y FUENTE ORIIL, n°3, Barcelona, 1988.p. 161.

3lJ Paradoxalment. un d'aquest informants, un antic paqés i propietari
de la casa que dona nom al barri, Can Berdura va aportar paral.lelament
molta informació escrita sobre la seva familia i la zona dipositada a I'arxiu
familia/:

3- Alguns deis resultats que aquí exposem es presentaren al /' exposició
fomgrcIDca idocumental celebrada el dies 10 al 26 de gener de 1995 al
Cersre Cívic Torre !..lobera de Barcelona i coordinada per C. Cervantes,
,0lff2 iñ..áeGIado_ EL CONGRÉ5: 40ANYS DE LA HISTORIA DVN BA.RRI.I

a la xeraoa complement3ria a rexposició titulada: Aproximació a la histo-
lE ce rarnic bani deis Indians, realiizada el 12 de gener de 1995.
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2Desenvolupament de la barriada r J 9 J 0- J 939)

3.Transformació i perdua de vincles ( J 939- J 981)

4Creació dun vincle fictici i desenvolupament d'aquest: An-
tic barri deis indians ( 1981- J 995- ...)

Arran d'aquesta seriació, determinada per les fonts
emprades,les fonts orals assenyalen una inflexió32, produida a
cavall de la guerra civil i la decada deis quaranta com és la perdua
de vincles físics que articulaven la sociabilitat de la zona i el senti-
ment de "pertanyer a" de la gent que hi vivia. Particularitzant,
diversos factors marcaren la perdua d'identitat: d'una banda, la
desaparició de la masia, Can Berdura, a inicis de la década deis
cinquanta (J 952- J 954) que havia estat el nucli sinó físic, sí ideo-
logic i social on la població de la zona havia referenciat els seus
vincles socials i culturals i en el cas de les botigues i negocis, els
comercials, d'altra banda, el progressiu estancament de la trama
urbana, que arran duna antiga carretera" s'havia anat articu-
lant.

t'aturada del creixement uroa va aturar la consolidació social
de la zona Elscanvis en la valoració del sol, el naixement d'a'tres
habitatges tipus polígon al voltant faran que el fet constructiu
canvii d'estructura, passant de la casa de planta i eixida al bloc
de pisos. A aquest factor s'hi afegira, la creació dun teixit indus-
trial de petites i mitjanes empreses que ompliran els espais buits
que la creixent nova trama urbana tenia. Aquest canvi en el pai-
satge urna sera decissiu per al desvirtuament de la realitat social
que fins lIavors conformava el barri.

Les pautes d'identificació amb ellloc que marquen les fonts
orals assenyalen dos moments generacionals. O'una banda, la
gent que va viure lajoventut i I'adolescencia abans de la guerra
civil, amb un ciar sentiment de ser de la barriada de Can Berdura
com demostren la creació de colles de teatre amateur, les penyes
d'amistat i les referenoes i direccions que apareixen en les postals
i cartes que escriuen, aquest sentiment estava recolzat per les
própies guies de carrers de l'epoca ( J 9 J 0- J 939) que assenyalen
I'existencia de la barriada com un fet real.

Elsegon moment. sera el que marquen les generacions que
van viure la infantesa, adolescencia ijoventut després de la guer-
ra, especialment a les decades deis 40,50 i meitat de la deis 60,
que ara de forma majoritaria formen la xarxa comercial del barri
i els quadres organizatius i participatius de les entitats de la zona.
Aquest s'hi ha d'afegir la població resultant de la immigració que
es dona en aquelles decades.

Tots aquests son. els que a inicis de la década deis vuitanta
cercaran un vincle que pugui servir com a identificador de "per-
tanyer a", tant a nivell personal com a nivell col.lectiu per refor-
car el desenvolupament de les seves activitats, inicialment. reivin-
dicacions veinals, posteriorment centrades en aspectes lúdics i
festius, vincle que havia de complir les funcions d'identificador i
alhora prestigiador d'aquestes activitats.EI sentit de la identifica-
ció amb aquest passat era un procés pel qual el grup associatiu
arribava a una dignificació social per fer front a la pressumpció
de no tenir historia o com en aquest cas, el desconeixement
d'ella34

Aquest vincle s'articulara al voltant de rexístenca. gairebé
mitificadora, d'indians a la zona; explicada per la pervivencia de
certs elements físics en el paisatge urba. (torres i cases de planta
ijardí d'unes dimensions destacables) que es troben a altres lIocs
de la ciutat. Aquests elements articularan uns nous vincles de
pertinenca. alhora que de sobrevaloració de la zona. Val a dir
que una recerca acurada d'arxius (padrons i basicament registres
d'obres) mostren que les noves referencia creades són de dubto-
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sa atribució i responen a altres mecanismes com serien la valora-
ció i prestigi de cert tipus de petita i mitjana burgesia i del món
comercial barceloní que a la década deis vint instal.len, primer
les seves residencies d'estiueig, posteriorment els seus domicilis,
al barri. La desaparició deis seus propietaris i de la primera gene-
ració d'ells, junt amb el canvi de propietat i d'ús d'aquests habi-
tarqes. (passen a ser escoles, col.legis i residencies geriatriques)
explicarien que només aquella generació anterior a la guerra
tingui coneixement d'aquest habitants. Aquesta articulació esta-
va suportada per les escasses notes biblioqráñques i per la pre-
sencia d' individualitats personals que podien testimoniar pel
seu orígen o relacions amb Cuba, el fet historie del barri3S

Lesparaules de Francesc Candel (" ... vull dir que si la historia
no s'escnu. la historia no existeix, perque la historia oral sextin-
geix amb els qui la van fo0ar, i si passa als seus hereus sense els
puntals de I'erudicció escrita, es transforma en lIegenda"36) ser-
veixen per explicar el fenomen que s'ha donat en aquest barri
barceloní i observar que I'ús de les fonts orals pot servir per allo
que Ronald Fraser deia:" ... pot servr per a la indagació del paper
de la consciencia, de la subjectivitat en el procés histónc". Parti-
cularment, pel projecte de recerca que estem duent a terme. les
informacions subministrades servirán com a base documental
per a futures activitats.

SEMPRE HA ESTAT AIXí?38 ESTABLlMENTS,
BOTIGUES, OFIClS I llOCS A TRAVÉS DE LA

MEMORIA COl.lECTIVA D'UN BARRI.

Martí Checa

Seguint els postulats de K.Lynch39la imatge mental de la ciu-
tat s'organitza a partir de cinc elements singulars del paisatge.
Les diferencies d' imatge mental entesa com a valor de lectura
de les ciutats són variables segons la disponibilitat i afinitat
d'aquests elements. Aquest serien: vies, nodus, barris, fites i lí-
mits (vores). El barri, és tractat com un espai urba ben diferenciat
mentalment per robscrvador qracies a la existencia d'uns ele-
ments peculiars dins del conjunt de la ciutat. Aquestes peculiari-

32 Hem trobat enormes similituds en I'analisi, malgrat ser aplicat en altre
marc cronóloqrc i en una altra área noroest d'Anglaterra, pel que fa refe-
rencia a aspectes de canvi i de continuitat en els usos socials en una zona
o barri a: E.Roberts.Neighbours:North west England 1940-1970. Dins:
Women'lives Oral History, tardor 1993.p.37 i S.

33 Correspon a I'actual carrer Garcilaso de Barcelona, anteriorment co-
negut com la carretera d'Horta a la Sagrera, per on havia circulat les prin-
cipals línies trárnvíaries de connexió de la zona.

34 Op.dt. Nota 13. pA i S.

35 Veure nota 24. Pel que fa a les individualitats, hem documentat la
presencia de dues persones que van tenir relacions amb /'il/a de Cuba.
D'una banda, un forner que s'estabf al barri i va servir a la guerra colonial
cubana i la guerra amb els Estats Units i una dona cubana resident a la
barriada, on s'instal./a amb la seva familia després de fugir de /'il/a amb
/'inici deis moviments militars de Fulgencio Batista (1933) i el govern de
Ramón Grau San Martín o més probablement amb I'inici de la terna dicta-
dura de Batista, el 1952.

36 Proleg de Francesc Candel al /libre de J Baños Seria. Can Tunis, rocas
aun barriBarcelona, 1993.

37 R.Fraser"La historia oral,una nova font documental"Dins L'AVEN(
n° 66 Barcelona 1984.

38 Aquesta s'ha desenvolupat al /larg del quart trimestre de 1995 Es va
realitzar /'activitat en col./aboració del Centre de Serveis personals del dis-
tricte de Sant Andreu depenent de l'Ajuntament de Barcelona i el Casal-
Centre Congrés (C./ Acacies 26-28 ),Barcelona.

39 K.Lynch. La imagen de la ciudad, Buenos Aires, 1966.
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tats estan identificades pels seus habitants i són utilitzades com a
punts de referencia des de I'exterior per altres outadans".

Per altra banda, les relacions entre els individus i I'entorn es
reflecteixen en la percepció col. lectiva' I d'aquest i en el compor-
tament deis seus habitants, que estableixen uns vincles d'unió
amb ellloc on es viu. El reconeixement d'aquest espai proper
viscut, que fan seu. crea el que ha estat anomenat sentit de l/oc42.

L:estudi deis sentits de I/oc és interesant pel fet de poder esta-
blir, per la seva relació amb les conductes deis habitants, les acti-
tuds i comportaments íntimament relacionats amb les experien-
cies deis ciutadans amb aquest entorn i els sentiments de perra-
nyer i d'identificació amb el/43 L:analisi acurada pot permetre el
posicionament i I'estrategia de planificació a seguir per collectius,
entitats socials i culturals i elements comercials per tal d'assolir
uns determinats objectius per mil/orar la seva actuació.

En aquest sentit, van prendre com a punt de partida un se-
guit d'establiments, botigues, oficis, indústries i Ilocs de dos deis
oarris": Congrés i Antic barri deis indians, del districte de Sant
Andreu, de la ciutat de Barcelona.

Aquests establiments, entesos com a fites puntuals, pero defi-
nitories de I'evolució d'aquest espai urca i elements dintre deis
esquemes d'imatge mental deis habitants de la zona, són en la
majoria de casos encara existents, malgrat que transformats. En
altres han desaparegut pero resten a la memoria col./ectiva deis
habitants de la zona. Aquests són factors potenciadors del sentit
de I/oc pel fet de ser o haver estat espais d'activitat i que han
generat un seguit d'experíencies als habitants de la zona, Aques-
tes experiéncies han quedat dipositades en major o en menor
grau a la memoria col./ectiva deis habitants d'aquests barris.

Aprofitant aquesta memoria col./ectiva vam realitzar una acti-
vitat socio-participativa focalitzada en una proposta expositiva
de caracter interactiu,SEMPRE HA ESTATAIXí? Establiments, bo-
tigues, oficis i I/ocs a través de la memoria col./ectiva d'un barrio
El nostre paper va restar en la funció de recol/ir,tractar i exposar
de forma coherent, aquesta memoria coLlectiva, als mateixos que
la van subministrar o bé a altres persones o/i col./ectius.

L:activitat va partir duna recol/ida preliminar d'informació bi-
buoqrañca respecte als elements seleccionats i a I'area tractada
per poder plantejar-nos la forma d'assohr la informació oral, es-
crita, o visual (fotos, anuncis,etc..) que els potencials informants
ens podien donar. La base deis elements seleccionats eren les
botigues o establiments d'unes determinades característiques
de la zona. Aquest elements també es van valorar com factors
creadors de vincles i la seva presencia amb el valor afegit d'inse-
rir-se dintre de les xarxes urbanes com a vertebradors de relaci-
ons socials, económíques i culturals.

Tanmateix, el tractament particular de la botiga sensu strictu
va permetre tracar un seguit d'históries de vida deis propietaris,
dependents, amb exercici actual de la seva activitat o no, que
seguint altres prqjed:es semblants ens ha permes observar un
món estructurar en ~ fixos i que com Mul/ins i
Stockdale citen es :::x::Gi2_T y¡:ss¿; Ge la seqüent forma: "Shop
life has a/ways flaG::""" - - ~ ~ :ieasl:res, long hours, duel and
repetitive rOLtire. e . ;he snuqqíe to make
busines pay lhe -- , _ = --:e:::: -= :z;,;mges and fight off
competition. J ~~~_ - - wsaboutthese
matters and also ~- '=== => .:c-=
a high standard - 2:: .
which shops ~'2::: - :::::--.rrJ::.j¡I·"""

L' activitat es
oberta d'aqueüs c::t...2:.:::.::..:"~ ¡;<~:n:~1::d:':::;.::a:~

o vinculats en la seva participació com a subministradors de la
informació i que col.laboraren en la realització definitiva d' una
practica expositiva. El marcat carácter intergeneracional de I'acti-
vitat amb la participació de diversos col./ectius ( botiguers, jubi-
lats, població en general) va servir per mostrar els valors afegits
d'aquesta intergeneracionalitat (aptituds, idees, creences, expe-
nencíes de vida, etc.].

LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN ELS PROJECTES
OFICIS IINDÚSTRIES ARTESANALS A L'ANTIC MUNICIPI
DE SANT ANDREU DE PALOMAR (BARCELONAl, I
SEMPRE HA ESTAT AIXI? ESTABLlMENTS, BOTIGUES,
OF/CIS I LLOCS A TRAVÉS DE LA MEMORIA
COL.LECTIVA D'UN BARRI.

Jordi Serra

En aquesta comunicació hem presentat dos projectes de re-
cerca paral.lels, amb característiques similars pel que fa al tracta-
ment pero diferents pel que fa al desenvolupament. Ambdós
pretenen recuperar una part important del patrimoni etnoqrañc
d'un barri. Tal com ja s'ha explicar. en un cas es volen documen-
tar tots els oficis artesanals que encara es practiquen a I'antic
municipi de SantAndreu de Palomar. En raltre. el que es pretén
és reunir la memoria rustórica que fa referencia a les botigues i
d'alrres edificis o indrets errolernancs del barri del Congrés de
Barcelona. Ambdós trebal/s contemplen rus de tecniques d'his-
toria oral.

En els cas de les botigues es disposa ja deis recursos per pre-
sentar els resultats del trebal/ en una exposició interactiva, en la
qualles aportacions del barri, tant a través deis qui visitin I'expo-
sició com deis que siguin entrevistats mentre es realitza, aniran
conformant el contingut de la propia exposició. En el cas deis
oficis es preveuen diverses formes de difusió, segons els possi-
bles ámoits receptors. malgrat que pel moment cap d'elles ha
trobat encara la seva forma concreta.

El format de les dades que cal manipular, similar en tots dos
projectes, és el que caracteritza el sistema d'informació del pro-
jecte de recerca". Elsdocuments que es poden recol/ir en la fase
d'investigació poden ser de molts tipus: visuals (escrits o iconics),

40 AZarate Martin. El espacio interior de la ciudad. Madrid, 1991, p. 179
i S.

41 Percepció entesa segons la definició d' H.Capel "Es la asignación de
valores a las distintas partes del espacio. Esto da lugar a la aparición de
áreas de alta estimabilidad o que son objeto de respeto a consideración
especial, de areas débilmente valoradas o indiferentes o de áreas con una
valoración negativa». H.Capel."Percepción del medio y comportamiento
qeoqráñco". Revista de geografia, vol 11,n° 12, 1973, p.65 i S.

42 Op.cit nota 31.
43 R.Comba. "El territori com espai viscut". L'ESPAIvlseu!. COLLOOUI

INTERNACIONAL O'HISTORIA LOCAL, Valencia, 1989. p.128 i S.
44 Aquest districte es troba dividit en tres arees administratives, A, B i C.

aquesta carrera. la denominada zona C. Navas-Congrés, engloba els se-
güents barris o unitats sócio-qeoqrafiques: Congrés, Navas, Antic Barri deis
Indians i el polígon de habitatges Grup Meridiana.

45 S.Mullins & O.Stockdale.Talking shop: An oral history of retailing in
the Hasborough area dutinq the 20th century Alan Sutton led.) and
Leicestershire Museum, Art and record service. Leicester. 1994. p.23 i S.

'-6 BlokdUk, A & P: Planning and design of information systems, London,
Academic Press uo.. 1991.

uxas, J[ Y Henry, C: Sistemas de información Análisis, diseño y puesta
a pullo. Madrid, Paraninfo, 1984.

SePn. JA IGeorgia State University): Analysis and design of information
~ i:2nG ed]. McGraw-HiII Publishing Co.. 1989.
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sonors, objectes significatius, etc. Les dades que contenen tam-
bé poden oferir una variada tipologia.

La principal dificultat per a la correcta gestió d'aquesta infor-
mació rau en dos punts: a) la heteroqeneitat de les dades que
cal manipular, i b) la necessitat d'una disponibilitat total d'aques-
tes dades.

a) La diversitat de formes i continguts en les dades que es
recullen té el seu orígen en la imprevisibilitat deis informadors.
Qualsevol individu o grup és una potencial font d'informació.
De cada entrevista cal extreure les dades históriques, ijuntament
amb els resultats del recull bibliografic, i tota mena d'altres infor-
macions, anar-ho integrant en un mateix discurs narratiu, que,
en el cas del projecte SEMPREHA ESTATAIXí? Establiments, bo-
tigues, oficis i lIocs a través de la memória col.lectiva d'un barri,
havia d'anar-se definint en una exposició viva.

b) Lexit d'un projecte com el que emprenem es basa en la
perfecta coordinació entre tots els membres deis diferents equips
que hi treballen. I aquesta coordinació només es pot fer real si
tots els membres de I'equip poden accedir a la mateixa informa-
ció en el mateix moment, és a dir, si existeix una disponibilitat
absoluta de tota la informació utilitzada i recollida pel projecte.
En una campanya d'entrevistes que té per objectiu I'acumulació
progressiva de dad es, qualsevol deis entrevistadors ha de dispo-
sar en tot moment o'un estat de la qüestió general i de tota la
informació de detall recollida fins al moment per la resta
d'entrevistadors. Aquesta informació permanentment actual, a
més d'evitar reiteracions o confusions, li ha de permetre obtenir
opinions molt més contrastades, i fins i tot provocar declaracions
que s'obviarien per manca de coneixements contextuals.

La finalitat d'aquests dos projectes es aconseguir la máxma
difusió de les dades que es puguin recollir durant el procés d'in-
vestigació,amb la voluntat d'oterir un servei cultural el més com-
plet possible, de qualitat, i transmissible per la máxima quantitat
de canals de difusió. No volem quedar- nos en una simple acu-
mulació de dades purament cientifista. Aquesta idea, torea re-
cent. de rendibilitat de I'esforc;: cultural i investigador, ja no és
compatible amb els tradicionals metooes de planificació d'un tre-
ball d'investigació, i propicia un nou plantejament de les activi-
tats de recerca: des d'un principi cal preveure totes les possibles
fonts d'informació, pautar el format de recollida i emmagatze-
mament de les dad es, i ten ir-les permanentment actualitzades
en previsió de qualsevol eventual possibilitat de difusió que re-
quereixi una resposta immediata. No es tracta només c'oterir els
fruits de la investigació, sinó de fer-ho en un temps i condicions
plausibles al potencial «usuan/consumidor-".

Per aconseguir una amortització efectiva del cost i I'esforc;:cal
optimitzar el rendiment del treball, és a dir, aconseguir el maxim
rendiment del volum de treball que sigui possible realitzar. Aquest
treball consisteix en una part de camp i una altre d'elaboració, i
en tots els casos el que es gestiona és informació. L'optimització
del treball en el camp de la recollida d'informació té una part
tecnica i una part tecnológica:

a) Técnica

Gestió del personal distribució del treball per aptituds, for-
mació i disponibilitat, organització de la dinárruca deis diferents
grups de trebalL

Gestió de la informació centralització i pautació de la recolli-
da de dades.

b) Tecnológica

Utilització de les eines mtorrnátlques adients per a la gestió i
posterior explotació de la informació.
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La capacitat de resposta a que hem fet referencia esta en
relació directa amb I'efectivitat de la planificació inrormátka del
projecte. Una encertada planificació ha d'agilitar tots els proces-
sos, i aconseguir que el format utilitzat per a la recollida de les
dades disti poc deis de presentació.

Obviarnent en aquest ambit hi juga un paper fonamental el
maquinari disponible, factor en directa relació amb les possibili-
tats económiques del projecte Avui dia no hi ha barreres tecní-
ques per als requeriments d'un treball d'aquest npus". Tanma-
teix, donat que el més usual és no disposar de la solvencia sufici-
ent i haver de treballar amb milJans deficitaris en prestacions, cal
afinar molt més en els detalls de planificació.

Les claus que considerem que possibiliten aquesta accessibi-
litat i disponibilitat de les dades son les següents

a) Una estructura d'emmagatzematge de la informació eras-
tica i relacional, a base de fitxers separats, de petit tamany i
ínterreladonats". En el disseny deis camps hem defugit els camps
excessivament codificats, ja que el manteniment simultani d'una
serie de lIistes de codis consumeix un temps de treball considera-
ble, que va en detriment de I'actualització de les dades de con-
tingut Creiem preferible utilitzar mots clau i classificacions
facetades o combmatónes".

b) Una tasca permanent d'actualització de la informació, fruit
de la centralització de la recollida en un banc de dades.

La presencia de la mtorrnátka. en el nostre cas, es materialit-
za a dos nivells:

a) La gestió general del projecte (organització del treball deis
diferents grups)

b) El tractament deis continguts, fruit de la investigació por-
tada a terme

Com ja hem apuntar. actualment és molt mes important una
planificació del treball orientada a facilitar la informatització de
les dades i I'aprofitament deis resultats obtinguts de I'analisi
d'aquestes que no pas el programari concret que s'utilitzi51. el
qual usualment ve condicionat pel maquinari disponible. El pro-
grama que utilitzarem per emmagatzemar i distribuir la informa-
ció és DBASEV sobre WINDOWS. Creiem que és un gestor de
bases de dades prou potent i s'adequa a les nostres possibilitats
en maquinari. A més és programable, permet crear móduls exe-
cutables independents, i incorpora tractament de dades
multimedia [imatges i sons). Les transterencies de dades no re-
presenten cap problema: les dades recollides en qualsevol de les

47 Burch, JG.;Strater, FR.; Grudnitski, G.: Information systems. theory
and practice, New York, John Wiley, 1989.

Brookes, CHP; Grouse, PJ; Jeffery, O.R.; Lawrence, MJ: Information
systems design, Netley, Prentice-Hall, J 982.

48 Contreras,G .. "Bases de datos documentales: cómo organizar lo
inorganizable», a pe World. maig J 990.

"Software can read naturallanguages», a Washington Technology, vol.
4, núm. 2 J, febrer 1990.

49 Soergel, O.: Organizing information. Principies of database and
retrieval systems, London, Academic Press, J 985.

50 Turuguet O.: «Docurnentació i analisi documental», materials da
curs Organització i gestió deis sistemes de documentació a rernpresa
Barcelona, Institut Catala de Tecnologia, J 995.

51 "El uso de la tecnologia», a Hewlett Packard: Un viaje a través de le
empresa y las tecnologías, Barcelona, setembre de J 995.

Les noves tecnologies: fonts d'informació per a les polítiques cuuues
material del seminari celebrat pel Centre d'Estudis i Recursos Culturals de e
Oiputació de Barcelona el maig de J 995.
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versions antigues de DBASE (11/,11/+i IV) o en qualsevol altre for-
mat poden ser integrades al sistema sense cap problema, com
també dades processades amb qualsevol processador de text o
programa de tractament d'imatges. Per mil/orar el format de pre-
sentació utilitzarem diversos processadors de text (WordPerfect
6.0, Lotus AMIPRO 3. 1), com també programes tant de tracta-
ment d'imatges (photoStyler. CorelDraw) com de gestió de pre-
sentacions (Lotus Freelance, Harvard Graphics 2.0).

Ésobvi que, aplicant més nous i sofisticats mit;jans52 com els
que proporciona la tecnologia actual es podrien preveure possi-
bilitats de tractament i d'explotació deis resultats molt més espec-
taculars del que podem proposar Malauradament, el que en
altres camps ja es gairebé una realitat quotidiana pel que fa a la
voluntat d'invertir en tecnologia (gestió empresarial, sector co-
mercial, ...) en el camp de la historia oral, i més qenericarnent de
les oéncies humanístiques, és encara ciencia ficció.

Projecte SEMPREHA ESTATAIXI? Establiments, botigues, ofi-
cis i IIocs a través de la memoria col.lectiva d'un barri.

El projecte SEMPREHA ESTATAIXI? Establiments, botigues,
oficis i I/ocs a través de la memoria col./ectiva d'un barri. es va
veure marcat per la immediatesa de la difusió i la interactivitat.
Lavocació del projecte era implicar a tot un barri en el reconeixe-
ment de la seva propia historia a través deis establiments comer-
cials i edificis o indrets emo'emancs. La principal tasca deis grups
de trebal/ va ser coordinar la participació deis diferents individus
per extreure uns continguts comuns. En aquest cas la informació
va haver de circular en doble sentit i de forma molt rápida els
mateixos entrevistadors es convertien en informadors per obte-
nir més dades o per implicar a més gent del barri. A partir de
/'inici de la fase d'intervenció i fins que va finalitzar rexposkíó. el
banc de dades va centralitzar la recol/ida i distribució de dades
en diversos sentits. Aixo va requerir:

-Tenir totes les dades possibles recol/ides d'antuvi (documents
no orals).

-Pautar estrictament la recol/ida de les dad es, a fi d'haver-Ies
de reelaborar el menys possible.

-Disposar d'eines per oferir dades en format final al ritme de
les necessitats.

-Aquesta coordinació de la informació la vam estructurar en
dos moments: la fase d'intervenció i la fase d'exposició.

Fase d'intervenció. a causa de les limitacions de maquinari,
els grups de recol/ida de dades van utilitzar fitxes manuals en
paper Enl/oc de multiplicar els formats de fitxes segons la infor-
mació recol/ida, es va optar per emprar un format únic universal,
del qual es podien omplir només els camps que convenia se-
gons el tipus dftem. i s'hi podia adjuntar informació en altres
suports (magné'tic, rotoqráñc, ...). Totes aquestes fitxes eren pro-
cessades pel banc de dad es, qui destriava quina informació de la
fitxa havia d'anar a cada fitxer. i duplicava o reinterpretava la
informació amb I'ajut de qui I'havia recol/idas3. Com que sovint
es realitzen successives entrevistes a un mateix informador. i calia
anar acumulant la informació, la mateix.:l fitxa va servir com a
format de sortida (<<report»)de les informadons defs diferents fit-
xers. de manera que alguns camps ja estaven plens quan es va
realitzar la segona entrevista, i "entrevístador podia disposar en
un sol fuI/ de dades bibñoqrañques. históriques. peJ5OflCIIs.ide
contingut de I'anterior entrevista.

En aquesta fitxa apareixien tots els camps da • que pemeo-
en establir I/igams múltiples entre els registres de <:0:5es iaeB_

Fase d'expostcio. durant el període que va dUIdf rexn0sid6

es va ampliar I'espectre de formats diferents de suport de la infor-
mació, donat que les procedencies eren més imprevisibles (foto-
grafies, aportacions orals, anuncis o publicitat impresa, etc.).
Durant la fase d'intervenció Ja s'havia donat forma a una fitxa-
resum de contingut per a cada ítem referenciat, on s'hi consig-
naven les dades historiques per un cantó i les anecdótiques per
I'altre que es van extreure de tota la informació recol/ida fins el
moment. Lesdades d'aquesta fitxa van rebre forma narrada per
a ser penjades, durant I'exposició, al costat de la fotografia cor-
responent. Esvan separar en un text historie i un altre que mdoia
les dades anecdónques i les históriques no fiables, i s'hi va afegir
la I/istadeis informants per a cada cas (sempre que no vulguessin
restar en I'anonimat). Aquest text es va anar actualitzant amb les
noves aportacions que es realitzaven durant I'exposició.

-La base de dades la vam estructurar en quatre fitxers:

ELEMENTS(camp clau: nom element): recol/ia les dades de
les botigues, edificis i IIocs emblematics. acumulant les refereno-
es de tots els registres d'altres fitxers que s'hi referien. Aquest
fitxer articula tot el sistema, i actua de distribuidor a través de tots
els camps clau.

REFERENCIESBIBLlOGRAFIQUES (camp clau: codi): cada re-
ferencia publicada, sigui de monografia, article o notícia, va re-
bre un número de serie que va servir per citar-la a les altres fit-
xes".

ENTREVISTES(camps clau: nom element, nom informador):
font primaria, havia de recol/ir totes les dades textuals i qrañques
de I'entrevista, mínimament estructurades El seu contingut es
repartia entre els altres fitxers.

INFORMADOR (camp clau: nom element) dades del perso-
natge entrevistat. Incloia les dades acumulatives del que havia
anat dient i aportant cada individu o col.lectiu (en cas el que es
respongui corporativament).

La fitxa única servia de I/igam deis diferents camps clau, i
s'utilitza sempre a partir de la unitat mínima de registre: una fitxa
per entrevista (entesa per sessió), per entrevistat i per element.
Calia omplir tantes fitxes com entrevistes, entrevistats o elements.
La mateixa fitxa reunia els quatre tipus de dades i fornia
I'entrevistador d'un marc contextual que li podia facilitar la preci-
sió en el desenvolupament de les futures entrevistes.

Projecte OFICIS IINDUSTRIESARTESANALSA t:ANTIC MUNI-
CIPIDE SANTANDREU DE PALOMAR (BARCELONA).

El projecte OFICIS IINDUSTRIESARTESANALSA t:ANTIC MU-
NICIPI DE SANTANDREU DE PALOMAR (BARCELONA) té com a
vocació principal la preservació de quelcom que es perd amb
rapidesa. Per tant. la fase d'intervenció és la que concentra més
esforcos. És necessari recol/ir molta informació, en tot tipus de
documents, i en un temps relativament curto Pautar en excés la
recol/ida podria entorpir el ritme de trebal/. Ésa posteriori que el
gatekeeper naura de reelaborar les dades recol/ides, enriquir-Ies
amb recerca bibliogratica i donar-Ios-hi un format d'emmagatze-
matge d'acord amb la difusió que s'hagi previst.

52 »EI uso de la tecnología», op. eit.
53 Sovint les notes preses d'una entrevista refleeteixen poe el seu contin-

gut isón només elaus que posteriorment ha de reinterpretar J'entrevistador.
5" h1uest sistema és extret de J'utilitzat pel grup de trebal/ del Proyecto

Tes!acdo de la Universitat de Barcelona, dirigit pel Dr. José Remesa/, i que
oota a reme la eonfeeeió dun vast inventari de marques amfóriques ro-
rnc..-.esen suport informa tic. Aguilera, A. i Berni, P: "Programa Tesraccio». a
~ deIrffiGJ de la UnÍVersitat de Barcelona, vol. 1/, epoca 2, 1991.
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Són vuit els fitxers de la base de dades. Tots ells estan relacio-
nats per camps clau i utilitzen el mateix format en els camps amb
contingut similar.

OFICIS (camp clau nom ofici) descripció de I'ofici a través de
camps textuals que acumulin les dades de síntesi. Incloura dades
tecmques sobre I'ofici, materials de treball, malalties, etc. Aquest
fitxer fa la mateixa funció que el d'elements en el projecte SEM-
PREHA ESTATAIXí?, articulant tot el sistema.

REFERENCIESBIBLlOGRAFIQUES (camp clau: codi): actua de
la mateixa forma que el corresponent del projecte SEMPREHA
ESTATAIXí?

DOCUMENTACIÓ GRAFICA (camp clau: codi): segueix la
mateixa rnecárica de codificació que el de referenoes oiolioqrá-
fiques, permetent referenciar de la mateixa manera els documents
no escnts". Donat que una mateixa imatge digitalitzada podria
constar en registres de diversos fitxers, creiem necessari incloure'l
per, centralitzant tata la informació grafica, evitar un excessiu
consum de memoria.

ENTREVISTES(camps clau nom ofici, nom artesa): són les
fitxes que ompliran els entrevistadors, i el contingut de les quals
es cuidará en la resta de fitxes, després duna revisió conjunta de
I'entrevistador i el gatekeeper

ARTESANS (camps clau: nom ofici, taller): conté les dades
personals i les histories de vida.

TALLERS(camps clau nom ofici, nom artesa): dades d'ubica-
ció física i de context topoqrañc. a fi de poder estudiar distribuci-
ons dins el barrio

EINES I OBJEGES RELAClONATSAMB LOFICI (camp clau
nom ofici): indoura tant eines com productes de I'ofici, i fins i tot
objectes que, independentment de la seva funcionalitat, tinguin
una relació tconoqráñca o significativa amb l'ofici56

TECNIOUES DE TREBALL(camp clau: nom ofici): descripció
de les tecniques i metodes de treball. Podria incloure filmacions
en vídeo.

Amb les dades emmagatzemades segons aquesta estructura
creiem que es podran atendre rapídament totes les especificitats
de la difusió del nostre treball. A nivell de recerca perrnetrá fer-hi
analisi estadístics, estudis de distribució sobre el barri. Pel que fa
a la difusió, al emmagatzemar-se ja en format final, les dades es
podrien oferir en serveis de consulta on-line, crear presentacions
per a la projecció en xerrades, o bé editar parts del contingut en
paper, disquets o CD-ROM.
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ANNEX l. Model global c'entrevista utilitzat, entes com a parárnetres a
qüestionar rartesa.

Model de fitxa per al recull qrañc de les eines deis oficis tractats.

MODEL ENTREVISTA
NOM OFICI: Activitat - Nom de J'entrevistat - Adreca de J'entrevistat
LLoc de I'entrevista - Data i hora

DADES BIOGRAFIOUES
Any d'inici de J'ofici - De qui ho va aprendre - Motivacions
Possible continuitat - Anys d'arribada a Sant Andreu
Pertinenca a algun gremi o associació

PROCÉS D'ELABORACIÓ
*Materies primes: Típus - Origen - Canvis - Cost

*Eines i maquinaria: Tipus - Antiguitat - Canvis - Definició - Usos

*Procés d'elaboració: L10c d'elaboració - Descripció del procés
Nombre de treballadors - Durada del procés

* Productes
Tipus - Distribució i comercialització del producte - Cost

Elaboració de fitxa per al recull grafic i informatiu d'eines,
FITXANÚM .
EINANÚM
OFICI:
LLOC:
Nom del propietari:

FOTO (10 x 15) Núm negatiu:

NOM (oficial) Nom que Ii dóna rartesa
DEFINICIO I USOS

MIDES:

55 A1berch, R.; Freixas, P; Massanas, E.: L'arxiu aimatqes. Propostes de
classificació i conservació, dossier de documentació de museus del Servei
de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1988.

56 LLopart, D. i Montmany, M: Instruccions per a la recollida de meten-
als etnoorétks. dossier de documentació de museus del Servei de Museus
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,
1991.

Sauri, M.: Notes per a la documentació de les col./eccions emaoqcues
del Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars, serie 2: Documentació,
Ajuntament de Barcelona, 1994.
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