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Coses de la vida    gran barcelona
Memòria històrica d’una antiga vila

Petita història de gràcia
El col·leccionable ‘L’Abans’ repassa un segle
del territori, des del 1869, amb fotos dels veïns

El llibre s’acaba amb les obres del 1976 a Lesseps, 
que marca, per als autors, el canvi del districte

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

U
n poble que ja no existeix, 
devorat tant pel pas del 
temps com per l’especula-
ció urbanística, en el qual 

l’ús de l’espai, agrícola, industrial, 
residencial i, en els últims temps, so-
bretot d’oci, ha anat canviant proba-
blement d’una manera més dràstica 
que a la resta de la ciutat. És Gràcia. 
Amb l’objectiu de reivindicar el seu 
passat i, sobretot, de preservar la se-
va memòria oral i visual, desenes de 
veïns han rebuscat als calaixos i han 
recuperat les fotografies dels seus àl-
bums per aportar des de fa uns 
quants mesos instantànies familiars 
que brinden records i vivències, fo-
tos que amaguen moments foscos 
de la història; d’altres, de llibertat; 
també de tradicions que segueix 
conservant el veïnat, i, sobretot, 

d’evolució urbanística i social. For-
men part de la col·lecció per fascicles 
L’Abans, que estarà als quioscos del 
districte des de demà, quan serà pre-
sentada en un acte que se celebrarà 

odista i cronista local Josep Maria 
Contel, coautor de l’obra juntament 
amb l’historiador Eloi Babiano (tots 
dos graciencs), encara que reflecteix 
una evolució que bé es podria tras-
lladar al conjunt de la ciutat, segons 
subratllen. L’obra consta de 50 fasci-
cles setmanals a 2,90 euros per exem-
plar. La primera entrega, amb les co-
bertes incloses, serà gratuïta. Una 
vegada acabada la col·lecció (de l’edi-
torial Efadós, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Barcelona) es 
podrà adquirir el llibre complet, 
d’unes 800 pàgines il·lustrades amb 
més d’un miler d’imatges en blanc i 
negre seleccionades d’entre més de 
les 3.000 que han estat cedides per 
veïns. A més a més, se n’hi sumen un 
miler d’obtingudes d’arxius públics 
i privats als quals també s’ha recor-
regut.
  Els autors del treball, un llibre viu 

al qual encara es poden aportar fo-
tos (al centre d’estudis Taller d’His-
tòria de Gràcia), subratllen que pri-
mer de tot és una obra antropològi-
ca, més que no pas historicista, i que 
per aquest motiu a la majoria de les 
instantànies hi surten veïns, una cir-
cumstància que hi atorga un valor 
afegit, ja que es mostren escenes de 
la vida quotidiana d’una altra èpo-
ca, subratlla Contel.

ELS VOLUNTARIS DE LA LLIBERTAT / L’obra 
arrenca el 1869, any en què els au-
tors han pogut certificar la foto més 
antiga, on surt el batalló dels Volun-
taris de la Llibertat de la Vila de Grà-
cia, una companyia creada quan el 
general Prim va expulsar del tron 
Isabel II, i finalitza el 1976, quan co-
mencen les obres de construcció de 
la plaça de Lesseps com a part del 
conjunt de la Ronda del Mig, una ini-

a l’antic casino La Violeta, ara fla-
mant equipament.
 Aquesta publicació és especial-
ment un homenatge als veïns de 
tota la vida d’un barri que al llarg 
dels últims temps ha canviat nota-
blement, com recorda el fotoperi-

1914 33 El carrer de 
Bonavista, engalanat.

1926 33 Travessera 
amb Torrent de les Flors.

anys 30 33 Un bus de la 
plaça de Lesseps al Carmel.

anys 30 33 Celebració 
de la festa de Sant Medir.

1930 33 El carrer de la 
Fraternitat, de festa major.

1954 33 Una família , 
el Diumenge de Rams.

els ciutadans ja
han cedit més de
3.000 imatges familiars,
i segueixen aportant 
material

L’ABANS

Diversos toms 
dedicats a altres 
barris de BCN

33 La col·lecció L’Abans, dedica-
da a la història gràfica dels pobles 
i les ciutats de tot Catalunya i les 
Balears, es va iniciar el 1996. Des 
d’aleshores ja compta amb prop 
d’un centenar de llibres al mercat. 
El primer que es va publicar a 
Barcelona va ser el dedicat a 
Poblenou, que es pot adquirir per 
155 euros. A partir del divendres, 
els fascicles de Gràcia se sumen 
als col·leccionables de Sant 
Andreu del Palomar, Horta, Sants 
i Sarrià, que van començar a ven-
dre’s també setmanalment l’any 
passat.
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RECTA FINAL D’UNA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA

lià li agrada desplaçar-se amb el 
seu propi cotxe, amb la llibertat 
que comporta. A la capital catala-
na, l’empresa s’ha posicionat com 
la manera més còmoda de viatjar 
a Itàlia, amb contínues promoci-
ons i la imatge dels seus vaixells 
com a minicreuers, ja que incor-
poren piscines, restaurants, dis-
coteca i diversos serveis per ame-
nitzar les 20 hores que separen Ci-
vitavecchia de Barcelona (12 en el 
cas de Sardenya). Per als italians, 
per a qui Grimaldi és una institu-
ció, «Barcelona és una marca forta 
i atractiva i es ven per si mateixa», 
argumenta el directiu. 

Promoció de Catalunya

La promoció indirecta de la ciutat 
a Itàlia s’estén a Catalunya. En els 
canals de venda especialitzats de 
la naviliera, es ven tant com a des-
tí per a estudiants de fi de curs que 
poden viatjar amb l’autocar a bord 
i desplaçar-se pel territori català, 
com en format de connexió per a 
viatgers que volen visitar Lourdes, 
a França, entre d’altres.
 La crisi no perdona tampoc 
en aquest sector, i Massarotti no 
s’atreveix a fer plans d’expansió, 
pendent de l’evolució de l’econo-
mia. Però adverteix que la seva flo-
ta de 100 vaixells i els seus 12 vai-
xells en construcció els permeten 
agilitat per incorporar oferta tan 
bon punt el mercat ho necessiti. H

Mentre les grues s’extingeixen en 
el paisatge de Barcelona, al port es-
tan especialment actives. El lito-
ral prossegueix el seu imparable 
desenvolupament guanyant es-
pai d’ús ciutadà al que abans no-
més era terreny per a maniobres de 
càrrega i descàrrega o semideserts 
de formigó. L’activitat és especial-
ment frenètica al moll de Costa, 
en ple canvi, i amb un protagonis-
ta destacat en els últims mesos. La 
naviliera Grimaldi, després d’obte-
nir una concessió administrativa 
de 15 anys (prorrogable per a 7,5 
més), està impulsant una gran ter-
minal que reforçarà el vincle ma-
rítim que des de fa uns anys uneix 
Barcelona amb els ports italians de 
Liorna (Florència), Civitavecchia 
(Roma) i, a l’estiu, Porto Torres (Sar-
denya), com ja va avançar aquest 
diari.
  S’hi mouen passatgers i merca-
deries, tot i que són els primers els 
que han popularitzat la marca, a 
força de convertir-la en una traves-
sia amb fins vacacionals o d’oci. La 
naviliera invertirà 22 milions d’eu-
ros en la construcció, que estarà 
operativa al juny, tot i que insisteix 
que el verdaderament important 
és l’esforç fet fins avui per desen-
volupar les línies amb Barcelona. 
«Es necessiten 500 milions només 
per activar una ruta, amb dos vai-
xells i la seva logística», explica el 
seu conseller delegat a Espanya, 
Mario Massarotti, a peu d’obra. 
 L’aposta per Barcelona ha es-
tat interpretada com un compro-
mís de permanència del servei a la 
ciutat, però a la pràctica Grimal-
di fa vuit anys que està convençu-
da de la importància estratègica 
d’aquesta autopista del mar que 
no només allibera les carreteres de 
milers de camions, sinó que faci-
lita el transport de persones amb 
els seus propis vehicles, per fer vi-
atges en família i amb tota como-
ditat, explica. «La terminal és una 
fase d’un llarg procés d’inversió», 
afegeix el directiu, que destaca que 
400.000 passatgers dels més de 2,7 
milions que van registrar el 2011 
(a falta de dades tancades de l’any 
passat) van sortir o van arribar a 
Barcelona. El seu volum de mercat 
inclou uns 60.000 camions, i una 
xifra similar en vehicles nous, una 
de les principals línies de negoci de 
la firma en la ruta mediterrània, 
que l’han convertit en líder del seu 
sector.
 Amb la nova edificació, l’empre-
sa busca sobretot aportar «quali-
tat» a la seva oferta. Fins ara s’havia 
d’embarcar des de les instal·lacions 

de Trasmediterránea. Des de l’estiu 
que ve disposar del seu propi espai 
els permetrà operatives amb més 
de 3.500 passatgers (entre embarca-
ment i desembarcament) en unes 
quatre hores. El projecte inclou un 
edifici de tres plantes de 3.750 me-
tres quadrats, una esplanada pavi-
mentada i una passarel·la amb tres 
fingers de connexió entre terminal i 
ports d’atracament. La instal·lació, 
en una superfície total de 63.000 me-
tres quadrats de terreny guanyat al 
mar, incorpora 1.000 metres qua-
drats d’oficines, uns 350 de locals 
comercials, un restaurant i una sa-
la de conferències. El disseny el fir-
ma l’arquitecta Yannic Levêque, de 
l’empresa IDOM.
 Massarotti destaca que la na-
viliera ha fet passos pausats i se-
gurs per ampliar el seu negoci amb 
Barcelona. Primer va ser un ferri en-
tre Barcelona i Roma (2004); sis me-
sos després ja n’eren dos, després un 
altre amb Liorna i així un continu 
creixement de trànsit que es va sal-
dar amb dos vaixells nous, Cruise Ro-
ma i Cruise Barcelona, els ferris més 
grans d’Europa, amb capacitat per a 
2.200 passatgers, 170 camions i 300 
cotxes.
 Aquesta fórmula de viatge ha tin-
gut un efecte immediat a nivell tu-
rístic, en les dues direccions, encara 
que Massarotti confessa que són més 
els viatgers que vénen des d’Itàlia 
a Barcelona que a la inversa. Entre 
altres motius, perquè al turista ita-

PATRICIA CASTÁN
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33 En construcció 8 Mario Massarotti, davant les obres de la futura terminal de Grimaldi, ahir.

JORDI PERDIGÓ

«La terminal és 
una fase d’un llarg 
procés d’inversió 
a la ciutat», diu 
el directiu

«BCN es ven sola a Itàlia»
El conseller delegat de Grimaldi proclama el compromís de la companyia amb la capital 
catalana H La nova terminal de la naviliera reforçarà des del juny les connexions de la ciutat

El ganxo turístic fa 
que la naviliera 
tingui més viatgers 
d’Itàlia a Barcelona 
que a la inversa

ciativa que marca, per a Contel, un 
punt d’inflexió en la història de Grà-
cia. «A partir de llavors comença un 
canvi imparable; es van substituint 
les cases baixes per edificis alts i el 
territori es reurbanitza», segons as-
senyala.
 L’Abans de Gràcia es divideix en 
vuit apartats (urbanisme, festes i tra-
dicions, transports, educació esco-
lar, associacions, institucions i fets 
històrics, món del treball i serveis) 
que donen informació completa de 
l’evolució d’un territori que en els 
orígens arribava fins a la Pedrera i 
era considerat dels afores, ja que va 
ser extramurs fins al 1850. Prova d’ai-
xò són, entre moltes altres, imatges 
que recull l’obra, com  la d’un parc 
Güell en què les cabres campaven 
com volien (1910), d’una processó 
al santuari de Sant Josep de la Mun-
tanya (1956) i d’una Gal·la Placídia i 
una Via Augusta cobertes després de 
soterrar-se el 1929 el tren amb mo-
tiu de l’Exposició Internacional.
 L’elaboració d’aquesta obra, ex-
plica Contel, l’ha animat a treure del 
calaix un projecte aparcat: una obra 
sobre la història de la festa major de 
Gràcia centrada en el carrer de Ver-
di, una via que exemplifica el dràstic 
canvi comercial que s’ha produït al 
barri. H

L’ABANS


