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“Només en sortirem  
amb els peus per davant”

barri als anys 80. La Carme recorda 
que Montbau encara té mancances 
com el comerç: “Botiga que tanca, 
botiga que no s’obre”. 

Inaugurat per Franco 
El polígon de Montbau és fruit de 
l’encàrrec que l’alcalde Josep Maria 
de Porcioles va fer als arquitectes Xa-
vier Subias, Guillermo Giráldez i Pe-
dro López Iñigo, que acabaven de 
guanyar el primer premi FAD d’ar-
quitectura per la Facultat de Dret de 
la UB. Havien d’urbanitzar els ter-
renys situats entre la serra de Collse-
rola, les rieres de Montbau i Duran 
(avui els carrers Arquitectura i Har-
monia, respectivament) i l’actual 
ronda de Dalt. L’extensió total és de 
31,7 hectàrees i el projecte incloïa 
1.809 habitatges per acollir 8.140 
nous habitants. Els habitatges es van 
comercialitzar a través de cooperati-
ves, cosa que va impedir l’especula-
ció. “Es va voler fer les coses ben fe-
tes”, diu el director de l’Arxiu Histò-
ric del COAC, Fernando Marzá, per-

La construcció del barri va ser una guspira de modernitat en plena postguerra

es va posar a finals del 1957 i el barri 
es va inaugurar el 1962 aprofitant 
una visita de Franco. “Montbau fa de 
transició entre la ciutat i la munta-
nya, i això fa que Collserola sigui part 
del barri”, diu l’arquitecte i organit-
zador de la Biennal Internacional de 
Paisatge de Barcelona, Jordi Bell-
munt. “Durant el confinament ens 
van envair!”, recorda la Carme. 

Avui a Montbau hi viuen 5.185 
persones, segons dades de l’Observa-
tori de Barris del juliol del 2020, i es 
manté com el barri de Barcelona amb 
la població més envellida perquè un 
terç dels habitants tenen més de 65 
anys. Per això algunes de les deman-
des actuals, com la instal·lació d’es-
cales mecàniques i la creació d’un ca-
sal d’avis, tenen a veure amb la millo-
ra de les condicions de vida de la gent 
gran. Encara que semblava evident 
que hi entrarien, als veïns els va aga-
far per sorpresa quedar exclosos del 
Pla de Barris de l’Ajuntament de Bar-
celona. “La gent cada vegada és més 
gran”, diu la nostra amfitriona i guia 

La construcció del barri de Mont-
bau, situat a la falda de Collserola, va 
ser una operació arquitectònica in-
sòlita a la Barcelona de finals dels 
anys 50. Per l’atenció que es va dedi-
car a l’habitatge obrer, la quantitat 
de sòl que es va ocupar de cop i pels 
diners i professionals que es van mo-
bilitzar. Ho explica una exposició so-
bre el barri a la seu barcelonina del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
titulada Montbau, 1958-1964. Entre 
Arquitectura i Harmonia. El matri-
moni format per Eduard Zafra i Car-
me Heras hi viu des de fa més de 56 
anys i han obert les portes de casa se-
va a l’ARA. Només d’entrar-hi, 
l’Eduard i la Carme diuen que el seu 
pis és “petit” però també que només 
sortiran de Montbau “amb els peus 
per davant”. 

Amb una passejada es pot obser-
var que els espais públics i la natura 
hi són molt abundants, i hi ha mo-
ments que es pot pensar que som en 
una ciutat alemanya o neerlandesa 
en lloc de Barcelona. Però Montbau 
és un oasi urbà pel qual els veïns han 
lluitat molt: l’Eduard i la Carme s’hi 
van traslladar quan el seu pis enca-
ra no tenia llum i al llarg dels anys 
han participat en les lluites per acon-
seguir equipaments com la bibliote-
ca i l’escola i perquè hi arribés la pro-
longació del metro. També es van 
mobilitzar contra la instal·lació d’un 
abocador a Collserola i d’una narco-
sala a la Vall d’Hebron a la primeria 
dels anys 2000, després de l’impac-
te que el tràfic de drogues va tenir al 
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què l’Ajuntament de Barcelona va 
pagar un viatge per Europa als arqui-
tectes perquè veiessin què s’estava 
fent en matèria d’habitatge públic i 
importessin solucions. Un dels llocs 
que van visitar va ser l’Exposició In-
ternacional Interbau de Berlín, on 
van poder veure com s’havien re-
construït els barris berlinesos des-
truïts durant la Segona Guerra Mun-
dial. La primera pedra de Montbau 
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01 L’àgora de Montbau. 02.  Eduard 
Zafra i Carme Heras al seu pis. 03. Els 
habitatges taller. 04. Distribuidor d’un 
bloc de la primera fase. CRISTINA CALDERER  
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OBRES DE DALÍ A ITÀLIA  Una dotzena de peces de la 
Fundació Salvador Dalí es podran veure al Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Trento i Rovereto en una mostra 
sobre la influència de Rafael en Dalí, Picasso i De Chirico.  

MANEL, A L’ARTS D’ESTIU  El festival de Pineda de Mar 
se celebrarà del 3 al 14 d’agost, amb un cartell que inclou noms 
com Estopa, Manel, Sergio Dalma, Sopa de Cabra, Ara 
Malikian, Amaral, Miguel Poveda i Judit Neddermann. 

pel barri, la museòloga Neus Moya-
no. “S’hi manté molt la gent que hi va 
venir quan el barri es va crear i que 
ara té 80 o 90 anys –explica–. Jo hi 
vaig arribar quan en tenia tres i en 
vaig marxar als vint, perquè no 
aguantava més. Però les coses han 
canviat molt i la tendència és tornar-
hi. Montbau té la sort i la desgràcia 
que encara no es coneix gaire”. 

Després de sortir de l’estació del 
metro de Montbau, el brogit del tràn-
sit de la ronda de Dalt queda esmor-
teït aviat, a mesura que s’avança cap 
a la plaça dividida en dos nivells pro-
tagonista de la primera etapa de la 
construcció del barri, envoltada de 
grans blocs lineals d’habitatge. 
Aquests blocs són un pis més alt del 
que estava previst perquè una part 
dels terrenys va anar destinada a ha-
bitatges per a militars i els arquitec-
tes Giráldez, López Íñigo i Subías van 
haver d’ampliar-los per encabir-hi el 
volum de gent previst. 

Els habitatges de Montbau són 
senzills i es podria dir que els tallers 
habitatge de la segona fase, més bai-

Peu de foto de dues línies. 
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xos per permetre que els altres siguin 
assolellats, estan una mica deterio-
rats, però cal tenir en compte que la 
qualitat dels materials estava per so-
ta de l’afany experimental dels arqui-
tectes. Malgrat tot, la fesomia dels ha-
bitatges sembla haver-se mantingut 
al llarg del anys i les torres d’ascen-
sors, que s’hi van afegir posterior-
ment, van encaixar prou bé en els edi-
ficis. “La gent està molt orgullosa de 
la qualitat del barri i procuren conser-
var-lo”, diu Moyano. I el mantenen 
cohesionat a través d’iniciatives com 
l’Associació Musical Big Band de 
Montbau, on hi ha el llibreter del bar-
ri, Xavi Sobregués. “Fa molt de temps 
que es persegueixen el casal d’avis i el 
centre cívic”, explica. Un cartell d’un 
pis en venda enganxat al carrer Har-
monia diu: 198.000 euros.  

Un moment de canvi europeu 
La segona etapa és dels arquitectes 
Josep Soteras, Francesc Bassó, Jo-
aquim Gili i Antoni Bonet Castella-
na, i es va iniciar el 1961. A més dels 
habitatges hi ha la parròquia del bar-
ri, amb unes voltes ceràmiques que 
recorden Le Corbusier. “La cons-
trucció del barri de Montbau es va 
engegar en un moment de canvi en 
el panorama de l’arquitectura inter-
nacional: s’estava acabant l’etapa 
dels Congressos Internacionals 
d’Arquitectura Moderna (CIAM), 
dominats pels corrents funcionalis-
tes. Això vol dir que després d’haver 
resolt qüestions bàsiques com l’ha-
bitatge mínim, l’assolellament i l’es-
pai públic, s’hi van afegir principis 
com els “d’associació i identitat”, 
com explica Marzá, que tenien a 
veure més directament amb la vida 
dels habitants.  

I més endavant, amb arquitectes 
com els anomenats metabolistes, 
l’espai públic es va integrar en els 
edificis i es va parlar “d’edificis ciu-
tat”, com és el cas de les “casetes 
blanques” de la tercera fase del po-
lígon, de Joan Bosch. “Un encert de 
Montbau és la diversitat: hi ha tor-
res, espais públics, habitatge de bai-
xa densitat, i hem de pensar que es-
tem en uns anys de reconstrucció 
d’Europa després de la Segona Guer-
ra Mundial, en el marc d’una crisi 
bestial”, diu Bellmunt. Els arquitec-
tes Giráldez, López Íñigo i Subías 
també van fer el polígon del sud-oest 
del Besòs, tot i que no va tenir tant 
d’èxit pels problemes que l’envolten, 
com la proximitat amb la Mina i els 
clans de la droga.e

‘Galatea’: ja no 
queden animals  

al circ

‘Galatea’ TEATRE NACIONAL  
FFINS AL 23 DE MAIG 

Galatea és segurament 
una de les obres més 
analitzades i polèmi-
ques de Josep Maria de 
Sagarra perquè repre-

senta un trencament temàtic i for-
mal de l’autor amb la seva trajectò-
ria. Una obra escrita quan encara 
ressona la Segona Guerra Mundial 
i reivindicada com a obra mestra 
per una bona part dels coneixedors, 
i pel director del TNC, Xavier Al-
bertí, malgrat que a la seva estrena 
el 1948 no va rebre el beneplàcit ni 
del públic ni de la crítica, probable-
ment perquè el país ja era prou fosc 
i ombrívol com per abraçar el des-
encís de la protagonista i la baixa 
vàlua moral de la majoria dels que 
l’envolten. Més sort va tenir la des-
graciada història de la domadora de 
foques a la seva primera visita al 
TNC el novembre de 1998, amb An-
na Lizaran (Galatea), Francesc 
Orella (Jeremies) i Pere Arquillué 
(Aquil·les) sota la direcció d’Ariel 
García Valdés. 

La nova proposta de Rafel Duran 
té la virtut d’assenyalar amb encert 
l’atmosfera històrica impregnada 
de fracàs d’una societat que ha per-
dut la seguretat en allò que creia i 
s’enfronta a una nova realitat in-
consistent, on ja no hi ha animals al 
circ i on regnen l’individualisme i la 
filosofia de l’Íbex. Tot plegat no so-
na gens antiquat en les actuals cir-
cumstàncies, però segurament de-
manava un tractament més agosa-
rat per superar l’esquematisme de 
la confrontació entre les il·lusions 
perdudes i la nova realitat, i per so-
lucionar la manca d’evolució dels 
personatges, exceptuant el del car-
nisser Samsó, ben interpretat per 
Borja Espinosa. 

Crec que era necessària una op-
ció més farsesca, com la que es reve-
la a l’escena del cafè dels parisencs, 
magníficament coreografiada per 
Roberto G. Alonso i amb detalls es-
tètics que trobem a faltar a la resta 
d’escenes. De la Galatea de Míriam 
Iscla aflora una resignació ben ela-
borada i una calidesa ben diferent 
a la fredor que caracteritzava la de 
Lizaran. Roger Casamajor esdevé 
un idoni Pep el Grill, Ernest Villegas 
explota amb seguretat el cinisme 
d’Aquil·les i Santi Ricard és un mag-
nífic poeta. Malgrat la bona direcció 
d’actors i la correcció del conjunt, 
no acaba d’entusiasmar; tampoc hi 
ajuda un espai escènic –una basti-
da– d’un trist simbolisme.e
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Imatge de la mòmia embarassada que 
suposaven que era un sacerdot. REUTERS

Descobreixen 
la primera mòmia 
egípcia prenyada

Una antiga mòmia egípcia que es creia que 
contenia les restes d’un sacerdot és en realitat 
el cos embalsamat d’una dona en el tercer tri-
mestre d’embaràs, van anunciar ahir cientí-
fics polonesos. Marzena Ozarek-Szilke, antro-
pòloga del Projecte Mòmia de Varsòvia, esta-
va examinant una tomografia computada fe-
ta el 2015 a una mòmia al Museu Nacional de 
la capital polonesa quan es va fixar en una co-
sa peculiar. “Quan vaig mirar la pelvis menor 
de la mòmia em va interessar el que hi havia 
a dins... Vaig pensar que hi veia un peu petit 
–va explicar Ozarek-Szilke–. En aquell mo-
ment, tota la imatge va començar a prendre 
sentit”, va dir Ozarek-Szilke a Reuters. 

La mòmia va arribar a Polònia el 1826, 
quan la naixent Universitat de Varsòvia cre-
ava una col·lecció d’antiguitats, en un taüt 
que va ser fabricat a la regió de Tebes el se-
gle I aC per a un sacerdot egipci anomenat 
Hor-Djehuti. Per això durant dècades es va 
pensar que la mòmia pertanyia a aquest ho-
me. Però en un descobriment fet públic di-
jous al Journal of Archaeological Science, ci-
entífics del Projecte Mòmia de Varsòvia 
afirmen que la mòmia era en realitat d’una 
dona d’entre vint i trenta anys que estava 
embarassada d’entre 26 i 28 setmanes. La 
identitat de la dona es desconeix, però 
s’apunta que procedia de l’elit de la comu-
nitat de Tebes perquè va ser curosament 
momificada, embolcallada amb teles i equi-
pada amb un conjunt d’amulets, cosa que 
denota alta posició social. Tanmateix, el cos 
va patir robatoris d’antiquaris al segle pas-
sat, de manera que no estava intacte. I tam-
bé és possible que el seu origen –les tom-
bes reials de Tebes– fos una llegenda per en-
carir-ne el preu. 

La causa de la mort tampoc no se sap del 
cert, però Ozarek-Szilke apunta que és pos-
sible que l’embaràs hi tingués alguna cosa 
a veure. El descobriment aporta una mica 
de llum sobre l’embaràs i el paper poc cone-
gut dels nens a l’Antic Egipte, però també 
planteja preguntes com quin era l’estatus 
d’aquest nen a la religió egípcia: “¿Es consi-
derava que tenia ànima i podia renéixer si 
encara no havia nascut?”, plantegen. e
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