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É s un matí ideal per passejar.
Lluminós, amb vent suau. Als
carrers de Montbau, per so-
bredelaRondadeDalt,esres-
pira diferent. És Barcelona,

peròpodria ser laperifèriad’unaciutat de
províncies demés al nord si no fos perquè
Collserola i tota lamuntanyame-
diterrània et cau gairebé al da-
munt. Hi ha places i zones ver-
des.Hihaedificisdediferentsal-
çàries, cases unifamiliars i la
sensació que qui va construir el
barri va voler trencar lamonoto-
nia seriada dels polígons d’habi-
tatges. Montbau agrada als ar-
quitectes, que són capaços de
rastrejar els corrents que van in-
fluir en la construcció d’aquest
barri. Localitzar, per exemple,
aquesta església de “volta catala-
na” que té una certa proximitat
amb la que va construir Le Cor-
busier a Ronchamp a comença-
mentsdelsanyscinquanta.
Montbau va ser concebut el

1957. L’habitatge era llavors una
urgència a tot Europa. La guerra
havia deixat ciutats en ruïnes.
Rotterdam,Coventry,Hamburg,
Düsseldorf, Dresden, l’East End
de Londres... La gent deixava el
campisen’anavaatreballarlain-
dústria. Fugien dels centres ur-
bans insalubres. Londres i París
planificaven ciutats dormitori. I
alesgransurbsdelSudd’Europa,
comAtenesoMilà,esconstruïen
apartaments a tota velocitat per
allotjar lagentqueviviaenbarraques.
Planificadors i arquitectes tenien ideals

elevats. Però aquellamareade formigóno
haresistitelpasdel temps. “Lacaracterís-
tica lletjor de l’arquitectura urbana d’Eu-
ropaoccidentalaquellsanysnopotatribu-
ir-se exclusivament a pressions demogrà-
fiques. Semblava gairebé deliberada, fruit
d’un disseny acurat” explica l’historiador
TonyJudt aPostguerra. I conclou: “elmal
causat al teixitmaterial de la vidaciutada-
na durant aquells anys constitueix la cara
fosca inomésamitgesconegudadels tren-
ta gloriosos del desenvolupament econò-
mic”.
El judici de Judt no obeeix només a ra-

onsestètiques.Téaveureamblautopiade
tancar persones en polígons allunyats i
mal comunicats. Segregats per procedèn-
cia o classe social. França va recol·locar la
població de les antigues colònies, mà
d’obra barata els anys del boom, en grans
polígons llunyde laciutat.Quanvaarribar

l’austeritat els vuitanta, la banlieue va cre-
mar i ja no es va treure de sobre l’estigma
dedelinqüència imarginació.
El1957Barcelonaeraunagranciutatdel

Sud. Amb lamateixa urgència demogràfi-
ca. El barraquisme era una cosa habitual.
Aquell anyFrancescCandel publicavaOn
la ciutat perd el seu nom, novel·la en què
parladepersonesencalladesamigcamíde
la gran ciutat. A l’alcaldia hi arribava un
notari, José María de Porcioles. El seu
mandatduraràfinsal1973.Enaquestperí-
ode, Barcelona viurà una febre construc-
tora sense comparació a la història. Serà
una ciutatmoltmenys planificada que les
delnord.Condicionadapelcontextdedic-
taduraiunaferotgeespeculació.D’aquíen
sortiranbarrissencerssenseequipaments
ni serveis bàsics que els seus residents
haurande lluitaranysdesprés.
L’any de la seva arribada, el nou alcalde

no ha estat encara abduït per la coalició
d’interessosquegovernael creixementde

la ciutat. “Vol fer les coses bé” raona Fer-
nando Marzá, director de l’arxiu del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i co-
missarid’unaexposicióqueposaenrelleu
elqueesva feraMontbau.
El barri serà la intervenció de més en-

vergaduradelPatronatMunicipaldel’Ha-
bitatge. I es construeix en tres fases. S’ur-
banitzen 31 hectàrees a la falda de Collse-
rola per a 8.000 persones. L’alcalde fa
l’encàrrec a tres arquitectes joves però
amb experiència en habitatges experi-
mentals, Xavier Subías, Guillermo Girál-

deziPedroLópezIñigo.“ElsenviaaEuro-
paperquè coneguin el que s’està fent”.Vi-
siten la Interbau de Berlín, una exposició
internacional resultat d’un concurs con-
vocat per reconstruir el barri de Hansa.
Allàhiha totelmovimentmodern iel fun-
cionalismedelsguanyadorsesreprodueix

en la primera fase de Montbau.
Blocs lineals, sol, poca densitat.
“Són brutalment moderns per a
l’època”. Durant la segona fase
(1961) hi ha Josep Soteras, Fran-
cescBassó,JoaquimGili iAntoni
Bonet Castellana, un home que
va i ve de l’Argentina. Trenquen
la linealitat dels edificis de lapri-
mera fase.Elspreocupa laconvi-
vència i la relació entre els veïns.
A la tercera fase (1964) Joan
Bosch construeix un grup de ca-
sesunifamiliarsacoblades, influ-
ïdespelmetabolisme ialtrescor-
rentsde l’època.
El barri no només és especial

per l’arquitectura, per la facilitat
amb què els constructors de
Montbau absorbeixen el que els
arriba de l’exterior. Tambého és
per la sevadiversitat i per comes
construeix. “Porcioles ha tingut
experiènciaenlapromociód’ha-
bitatgesambelCongrésEucarís-
tic. En sap, de cooperatives”.
L’ajuntament fa de promotor. I
lescooperativescomprenelster-
renys i gestionen les parcel·les.
N’hihade taxistes,militars, enti-
tats religioses, gent que s’ha or-
ganitzat pel seu compte, funcio-

naris...Hihatambétècnicspreocupatsper
lacomposiciósocialdelbarri (segonsCar-
lota Giménez, que ha escrit la història del
barri).
Lamajoria dels que s’instal·len aMont-

bau són parelles sense fills. La meitat de
Barcelona. La resta, de fora. Part de la se-
gonageneració, els queara tenen seixanta
anys,faràcarrerauniversitària.Ladiversi-
tatelsobligaaconviure.Peròtambéelsco-
hesiona. Els permet evitar el projecte
d’abocador del 1971. Superar la crisi de les
drogues de finals dels setanta. Explica
l’extens teixit associatiu i cultural del bar-
ri.Aquestadiversitatencarasobreviuavui.
Montbauvahaverdelluitarpelsserveis.

Erallunydetot.Peròtotiaixí,perunacon-
fluència de factors, va ser un petitmiracle
a l’Europa de formigó que es va abatre so-
breEuropaelsanyscinquanta i seixanta.
(Montbau1958-1964espotveurealaseu

barceloninadelCol·legid’Arquitectes fins
al 3de juliol).

Miracle aBarcelona
Nascut entre lamarea de formigó que es va abatre
sobreEuropaalsanys50i60,Montbauhaesquivat
lamalafamaqueenvoltalesobresd’aquestperíode
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Una de les fotografies d’OriolMaspons del barri deMontbau

UNA NIT A
LA TERRA

Ramon
Aymerich

Per una confluència de
factors, el barri ha estat
exemple de diversitat
arquitectònica i social
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