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RESUMS DE COMUNICACIONS
Els barris de la Marina
Julio Baños i Soria

Als barris que queden darrere la muntanya de Montjuïc,
se’ls coneixia a principis del segle xx com els barris de
Can Tunis, desprès cap als anys cinquanta, amb motiu
de la creació del Polígon Industrial de la Zona Franca i el
canvi de nom al passeig principal de l’entorn com el passeig de la Zona Franca, tothom anomenava els veïns dels
diferents barris de darrere la muntanya com veïns de la
Zona Franca. Com que als ciutadans d’aquest entorn no
els semblava bé que la gent de la ciutat es pensessin que
vivien en el Polígon Industrial, un grup de veïns interessats en tenir un barri amb identitat pròpia li va demanar al Districte un nom al marge del de Zona Franca,
que segons les enquestes fetes entre el veïnat podria ser
el de la Marina de Montjuïc o la Marina de Ponent. El
Districte de Sants–Montjuïc, els va fer cas, i va aprovar
en un ple, al gener de 2007, els noms de Marina de Port
per als barris o barriades de Montjuïc i els que estan a
l’entorn del passeig de la Zona Franca des de la Gran
Via fins al Carrer Cisell, i la Marina de Prat Vermell als
barris o barriades que hi ha des del carrer Cisell fins a la
línia de Renfe de mercaderies, que està instal·lada sobre
un terraplè de certa alçada i que fa de barrera natural
entre el Polígon Industrial i els barris de la zona.
Aquests barris van ser el barris de Candel, on va
viure i on va desenvolupar gran part de la seva tasca
d’escriptor i periodista. En aquesta comunicació, es
fa una dissecció meticulosa però breu de tots aquests
barris o barriades, explicant el perquè del seu naixement i les circumstàncies que els causen, en la seva
majoria per necessitats urbanístiques del municipi.
També es fa una mica d’història de tot l’entorn, ja que
des de sempre tant la platja (avui en dia port comercial), com els camps de la Marina i les seves cases de
pagès, actualment polígon industrial, sempre s’havien
considerat com part integral d’aquests barris.
Aquesta comunicació tampoc s’oblida de comentar la importància històrica d’aquest lloc on des de
les èpoques ibèrica, grega, romana i medieval, sempre
han existit assentaments o grups de persones que habiten aquest territori.

Paco Candel i Xavier Fabregas,
gegants de la Catalunya moderna
Maryse Bodiu

Paco Candel (1925-2007), escriptor, l’obra del qual és a
bastament reconeguda, i Xavier Fàbregas (1931-1985),
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assagista, historiador i crític de teatre, van teixir una
amistat indefectible que en els anys de la postguerra
es va nodrir amb una visió compromesa del món i de
la societat catalana, en particular.
La manera altament renovadora de Xavier Fàbregas
d’analitzar el conjunt de les arts de l’espectacle amb
una metodologia moderna i la seva aportació “pionera” en el camp de l’antropologia cultural, fan d’aquest
intel·lectual, conjuntament amb Paco Candel, una figura clau en el seu àmbit.
El diàleg permanent i els intercanvis recíprocs amb
què s’enriquien aquells dos brillants escriptors van
potenciar una mirada compartida, profunda, oberta
i creadora, sobre la identitat del poble català i de les
seves formes de representació populars i cultes.
Candel i Fàbregas, formats amb l’educació lliure i
tanmateix rigorosa que s’impartia amb els mètodes
més renovadors del moment, com ara el de Maria
Montessori (que les escoles de la Generalitat posaven
aleshores en pràctica), van, sens dubte, imprimir uns
ideals que encara avui poden orientar la nostra societat de manera constructiva.
Pensadors humanistes i homes d’acció, Paco Candel i Xavier Fàbregas, amb la confiança incondicional
que procura l’amistat, van encarrilar les seves vides
tot fent sorgir de l’arrel local la dimensió universal
d’unes obres enfocades amb determinació, sense por
ni covardia.

Immigració, territori i catalanitat
des de L’Hospitalet
Joan Camós

La comunicació que presentem és fruit del treball que
des del CELH hem estat realitzant al llarg d’aquests
anys analitzant el fenomen immigratori en relació a
la història de la ciutat de L’Hospitalet.
En concret es presenta l’anàlisi dels cicles migratoris d’aquests últims cent anys en el context de la dinàmica social i cultural de la ciutat. El primer cicle
correspon a 1915-1930, “els murcianos.” La segona
immigració, la que s’inicià a la postguerra i fins a
1981, “els xarnegos”. Finalment l’actual, la del segle
XXI, aquest nou cicle immigratori i les seves implicacions, “els estrangers”.
D’alguna manera es repassa la catalanitat des del
paisatge candelià de L’Hospitalet, veient com primer
els immigrants eren vistos com la causa de tots els
mals i per tant exclosos, en segon lloc se’ls pretenia
assimilar i més tard s’ha anat repetint que l’immi3

grant s’ha d’integrar. Avui des d’àmbits diversos es
planteja com a referència la inclusió.
Darrere hi ha el permanent debat sobre catalanitat,
autòctons i immigrants.
		

Els quatre llibres d’Els altres
Catalans i L’Hospitalet
Manuel Domínguez

La publicació d’Els altres catalans va ser decisiva pel
Paco Candel. El va marcar en tots els aspectes. Una de
les conseqüències més directes és que va escriure tres
llibres més amb aquest títol.
La comunicació té dos objectius. El primer és fer
un repàs als quatre llibres, utilitzant-los com un testimoni del que li passava al país, o, si més no, el que
pensava Candel que li passava al país.
El primer llibre és el testimoni de la immigració de
1963. El segon llibre explica com fou acollit el primer
llibre i, per tant, com anava la convivència entre les
dues comunitats. El tercer posa l’accent en el possible
conflicte lingüístic en la dècada de 1980. El quart tracta
de la tercera i més recent immigració.
El segon objectiu és utilitzar els llibres com a font
d’informació de la història de L’Hospitalet. Candel
escrivia sempre basant-se en les seves experiències
més properes, i a L’Hospitalet va tenir-ne moltes. La
ciutat apareix sovint en el primer llibre i força en el
tercer. En el segon una mica i gens en el quart, puix a
finals de la dècada de 1990 L’Hospitalet encara no era
un dels principals receptors de la immigració estrangera, com ho va ser després.
Els reportatges de Candel són una finestra a uns
llocs i a uns temps, són fonts històriques d’extraordinària qualitat.

La novelística de Francisco Candel en el
contexto de la Generación del Medio Siglo
David García Ponce

El estudio de las novelas de Francisco Candel escritas
en los años cincuenta representa un pilar fundamental para entender la narrativa y el pensamiento intelectual del autor, que se desarrolla en décadas posteriores.
Candel, como el resto de los escritores de la Generación del Medio Siglo, establece como prioridad narrar los problemas sociales de la época y romper con
el silencio de las instituciones y de los medios informativos. Su obra es un documento de primera mano
para conocer la realidad suburbial de Barcelona en la
posguerra. Sin embargo, sus novelas han sido poco
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estudiadas y han permanecido en el olvido de muchos críticos literarios.
El objetivo de la comunicación es, por un lado, analizar los rasgos comunes con los escritores contemporáneos e identificar las características particulares de
su obra, en especial el tratamiento del espacio y el paisaje y, por otro, justificar los motivos por los cuales las
novelas escritas en los cincuenta merecen un estudio
detenido. Con todo ello se pretende contribuir a la difusión literaria de un autor injustamente olvidado.

El gueto: microrrecuerdos de Candel
Jesús Martínez

Los dos somos de Zona Franca. Francesc Candel (Valencia, 1925-Barcelona, 2007), de Foneria 37-39, escalera C. Su terraza daba a Mare de Déu de Port.
Hasta 1983, mis padres estaban de alquiler en el Carmelo de Juan Marsé (El embrujo de Shanghai). Yo vivo
en el barrio de Estrellas Altas, en el bloque que toca con
el parque de Can Sabaté, antigua fábrica de municiones (durante la Primera Guerra Mundial, los operarios
boicoteaban la cadena, con el fin de evitar la sangría de
muertos). En los patios de las Estrellas se han abierto
boquetes en el suelo, se han practicado redadas y se ha
grabado la película Anacleto, agente secreto (Javier Ruiz
Caldera, 2014), con Imanol Arias como actor principal.
Entre 1993 y 2001 conversé en una docena de ocasiones con el escritor Francesc Candel, en su domicilio. Como buen vecino, le picaba a la puerta siempre
que me mandaban deberes en la Facultad de Periodismo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Me
licencié en 1997 con un aprobado. Aquellos encuentros quedan en la retina como detalles de una época
en la que menudeaban los hombres fuertes con recios
principios. Como Candel.

Candel quan encara és noi
i un xicot que espera
Ginés Olmos

Candel continua l’escolaritat primària havent-hi els 14
anys. Així sabria més, pensaven els seus pares.
La escola és la parroquial, on la pràctica religiosa era
substancial. Candel es sentia còmode, perquè la pietat li era natural, de bressol. Era notòria la destresa de
Candel en les tasques de redacció, que embellia amb
intel·ligents il·lustracions, la qual cosa li feia mereixedor
del bon mirament del mestre Sr Cabo.
Per sobre de tot el que engrandia Candel era la lectura, fos a casa, la muntanya, de visita al camp. Hi
ha constància d’aquesta excel·lent afició en les anotacions que registrava en el quadern de deures.
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La pobresa l’obliga a servir d’escolà per sufragar el
cost de l’escola, una activitat que l’ocupa temps en els
dies laborables i festius i l’obliga a mantenir atenció a
la litúrgia.
Un bon costum era formar tertúlies al pati de casa
seva amb els amics més propers de l’escola; es parla de
pintura, literatura i de les novetats del moment.
Creix i cau malalt. Llegeix a dojo. La novel·la Cossos
i ànimes el posa en cor d’escriure relats que encerclen
la seva malaltia.
Tomàs Salvador queda sorprès del viu llenguatge
que empra, l’anima escriure.
Finalment, la trobada amb Eduard Manchon, condeixeble, és crucial per sortir endavant.

A partir del llibre Història d’una parròquia
Anna Ortíz

Aquesta comunicació està basada en la novel·la Història d’una parròquia perquè retrata molt de prop i
plenament la infantesa i adolescència dels meus propis pares. Hi ha, en l’esmentada obra, dues característiques que m’agradaria remarcar.
La primera és que aquesta novel·la, ara que volem
reivindicar el vessant literari i no només sociològic
del Paco, es pot llegir des de tres enfocaments diferents: en primer lloc, com una novel·la coral pròpiament dita, com a ficció (per cert, ben poca, per bé
que canviés tots els noms dels protagonistes, escamat
amb l’experiència de Donde la ciudad cambia su nombre). En segon lloc, com una crònica, una part de la
història del nostre país –en mostrar-nos un sector de
la societat des del punt de vista geogràfic i social. I, en
darrer lloc, un document molt “personal” pel que fa a
mi mateixa, ja que, gràcies al Paco, jo he sabut coses
dels meus pares que no sabia. Per tant, vull que quedi
aquí expressat el meu agraïment sense reserves.
I, l’altre motiu d’aquesta comunicació fa referència
al recurs literari que empra per remarcar el pas del
temps i del qual les trenes de la meva mare en són un
exemple que m’ha omplert de tendresa.
Vull destacar i recomanar, per als qui s’interessin
per la història, per la literatura i, en definitiva, pels
homes, les obres del Paco, en particular en aquest cas
Història d’una parròquia, aquest tros d’història en
majúscules desvetlladora d’uns barris castigats, però
tan estimats per tots aquells que hi van viure.

Paisatge d’un matí de diumenge al meu barri
Esther Pardo

Diumenge al matí. Dones amb mantellines negres
i jaqueta s’atansen a l’església de la Mare de Déu de
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Port des de tots els barris. És l’única que hi ha en tota
la Marina. Al seu voltant les criatures criden i s’empaiten. Les que ja han fet la primera comunió tenen
cara de circumstàncies i estiren del braç als germans
més petits que fan xivarri. Tots cap a la missa de dotze
(abans ja n’hi ha hagut una a les vuit i una altra a les
10). Els cabells repentinats, temps de brillantina i el
serrell ben enganxat al front. El senyor Puig encara no
ha llançat al mercat cap colònia infantil i els nens que
a casa ho poden pagar, fan olor d’“Heno de Pravia”.
Les usuàries de l’església son majoritàriament dones
de totes les edats, faldilles sota genoll i màniga llarga encara que peti el sol. Els marits, promesos i molts
dels nens que se’n poden escapar, són al camp de futbol fent el vermut i animant els futbolistes de l’Iberia.
El capellà passa revista i va comptant quants li han
fet el salt en el moment en que puja al púlpit a fer el
sermó. Fins aquest moment no els ha pogut veure perquè encara fa la missa d’esquenes als feligresos i en
llatí. Per si de cas s’ha descomptat, quan acaba l’ofici
es posa a la sortida per controlar. Aquest és el moment
en què allarga la mà i tothom que el saluda li acosta
els llavis. Quina imatge, tant dels catalans com dels
altres. Només cinquanta anys ens separen dels caps
tapats, mànigues llargues i mostres de submissió.
Si havien arribat els gitanos hongaresos al barri, a la
sortida de missa al carrer Sant Eloi, entre l’entrada del
camp de futbol i la de l’església, hi havia un ós enorme,
ballant al so d’un acordió que tocava el gitano més jove.
El gran, duia barret negre i un bastó a la mà; a l’altre
aguanta la cadena a què està lligat l’ós, la llana de tot
el seu cos, enganxada en grumolls de diferents tons del
marró. Fa molta pudor. El pobre animal salta per evitar
cremar-se els peus, encara que aquí el terra no sigui calent. El que els veïns pensem és que té un bon sentit del
ritme de la música.
Ja teníem el matí de diumenge enllestit; després, un
cop arribats a casa, a dinar i a la tarda, fèiem visites
al veïns o en rebíem si és que venia algun parent que
passava per allà i ja que hi era, aprofitava per berenar,
o fins i tot sopar si esqueia.

Casas Altas: el paisatge de la naixença
R.M. Provencio i Monleón

Són ben coneguts els carrers que van constituir el
paisatge d’adopció de Paco Candel quan la família es
va traslladar a Barcelona. Però l’escriptor va néixer a
terres valencianes que fins i tot per als mateixos valencians són encara avui desconegudes.
Casas Altas és un municipi de la comarca del Racó
d’Ademús que es va independitzar de l’ajuntament
de la capital comarcal l’any 1845. En aquell moment
comptava amb 645 habitants i una extensió de 15’89
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km2. L’escassetat territorial es traduïa en una manca
de terra per a la producció agrícola, únic mitjà de vida
que llavors tenia la població.
L’hivern és llarg, amb fred intens que gela els cultius. La poma és la fruita més estesa a la comarca,
amb algunes varietats ben peculiars. La més típica
i que es continua cultivant majoritàriament avui és
l’esperiega, una poma dura que no cal ni sulfatar perquè la mosca no té prou força per picar-la. És la fruita
d’hivern per excel·lència que simplement es conserva
a les golfes de les cases de pagès. En terres de secà,
l’ametlla s’imposa.
L’horta està banyada pel riu Túria, que travessa tota
la comarca. Els rius Ebrón i Bohilgues desemboquen en
el Túria a diferents poblacions (Torrebaja i Ademús) i
asseguren el rec de les terres cultivades.
Aquests dies tenim ocasió de comprovar que Paco
Candel escrivia en castellà. A l’exposició del Museu
d’Història de Catalunya podem veure el mecanoscrit de la seva obra cabdal Els altres catalans. I és que
aquesta és la llengua parlada en la seva vila natal, passada, això sí, per l’aragonès proper.
A principi del segle xx l’electricitat entra a les cases;
l’aigua corrent arribarà durant la segona meitat del
segle.
La falta de mitjans de vida per tirar endavant una
família provoca una despoblació d’aquelles terres cap
a zones que ofereixen treball, ingressos econòmics i
possibilitats de cultura perquè els fills tinguin un futur millor. L’any 1920 Casas Altas tenia 721 habitants
però el 1991 ja només en comptava 164.
La fugida poblacional cap a Catalunya, i més tard
cap a València, i la no industrialització de la zona
han preservat la naturalesa local. Casas Altas s’omple durant l’estiu dels fills i descendents que mantenen la casa pairal. Precisament descendents dels
Candel Tortajada continuen habitant la casa on va
obrir els ulls Paco Candel, un edifici situat al darrere
de l’Ajuntament, en ple centre, totalment rehabilitat.
Una visita a Casas Altas i rodalies seria una bona manera de retre homenatge a qui, sense oblidar els seus
orígens, es va integrar plenament en la comunitat que
el va acollir.

Aproximació al llenguatge
popular cantunisenc
Joan Puigmalet

Diu Candel a Els altres catalans (p. 101) que “l’idioma
comporta tota la càrrega cultural d’un país: literatura, oratòria, cançons, adagis, tradicions, llegendes,
emotivitat, enyorament... És l’encadenament de tota
la seva història, del seu passat. És important que no
es marceixi, que no mori ni desaparegui”. Seguint
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aquest idea, hem recuperat, ja sigui de testimonis
orals o d’obres publicades, algunes dites, frases fetes, jocs de paraules, goigs i cançons que tenen com
a referent la zona on visquè Candel. Aquests registres
locals responen sempre a una raó i una ètica particulars. En resulta un paisatge lingüístic senzill, directe
i viu, de quan Can Tunis era bàsicament una zona
de pescadors i pagesos, amb expressions referides a la
pesca amb l’art i la vida d’aquesta gent (“passar uns
dies a l’Art”), moltes frases fetes per engegar a passeig
(“anar a prendre vent a la Farola”), altres referides a
la feina pagesa (“durar més que la batuda de cal Perola”), al temps (“bigoti a la farola del Llobregat, llevant o ventada”), al relleu (“pla com la Marina”), etc.
Finalment, també hem passejat per les obres de Candel a la recerca d’algunes d’aquestes petites joies de la
riquesa lingüística de l’esplanada que va des del peu
de Montjuïc cap al pla del Prat, per demostrar que el
mateix Candel tenia interès per aquestes mostres de
la cultura local cantunisenca.

…Han trencat un paisatge! Al voltant de
les masies de l’espai candelià
Jordi Ramos Ruiz

Es pretén realitzar una primera aproximació al paisatge de les masies que van acompanyar la trajectòria i
experiències d’en Francesc Candel. Les construccions
rurals de l’antiga Marina de L’Hospitalet, amb el canvi
de domini a Barcelona, passarien a la Marina de Sants
l’any 1920. Aquest fet provocà una transformació de
l’antic panorama agrícola que modificaria l’espai.
S’intentarà explicar aquesta evolució paisatgística, és
a dir, donarem veu a les antigues construccions rurals
per endinsar-nos als canvis constants de l’urbanisme
i indústries del sector de Marina. El procés urbanístic
afectà les masies de tot l’àmbit on va viure en Francesc
Candel, que convivien amb els barris de barraques.
Els camps agrícoles i hortes de la zona de la Marina i
el barri de pescadors de Can Tunis canviaren per donar pas a aquest món candelià, arribant al mosaic de
barriades i indústries, sense oblidar l’impacte del Port
de Barcelona. Es passejarà doncs, per les masies de la
Marina de Sants que es poden relacionar amb les vivències d’en Francesc Candel.

Sobre Paco Candel
Ferran Soriano

Paco Candel, independentment de l’extensa obra
literària i cívica que ens ha llegat, posseïa moltes altres
facetes que al llarg del temps varen quedar minimitzades
per la importància i transcendència de l’obra escrita,
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amagant una rica pluralitat, on els aspectes creatius
i socials es complementaven, ja que aquest sentit
social sempre era present d’una manera o altra en les
reunions i converses. Tant aquests artistes i poetes que
he mencionat més amunt, en llur obra majoritàriament
–d’una manera més abstracta o figurativa– feien evident
el seu compromís en les diferents expressions, pintura,
escultura, poesia, casant perfectament, amb això que
en diem ara, sentit candelià
Ell, en Paco –ja s’ha dit– en els seus principis volia
ser pintor i això va fer que sempre els tingués a prop;
la lluita i les inquietuds pròpies del qui s’enfronta al
paper blanc, amb la intenció d’expressar-se, sigui
d’una manera o altre, i partint des d’una posició social
i cultural de clar desavantatge, situació que ell entenia
molt bé per pròpia experiència, feia que s’hi trobés a
gust envoltat de gent que va estimar-lo sincerament.
Per aquest motiu he volgut incorporar en aquesta
comunicació un aspecte molt poc, o gens comentat,
posant-hi noms d’aquests amics, alguns anònims,
altres no tant o gens, que també formaren part d’aquest
univers ple de matisos i contactes i relacions humanes
del creador d’Els altres catalans, Francesc Candel.

Emigrantes de postguerra
Emilio Suárez

Síntesis de esta historia: nací en Adra (Almería), llegué a Barcelona (Can Tunis) en 1948. Cantera. Playa.
Cobre. Metal. Cabos de algodón. Vía del tren. Banda.
No robos. Huelga tranvías. Lluvia. Piedra que mata.
Camiones. En 1951 nos llevaron al estadio. A un
matadero. A misiones. A la Barceloneta. A Can Clos.

Colònia industrial Mare de Déu
del Port, l’Asilo
Josep M. Torres

Precedents històrics
· 1916. Neix l’asil del Port en resultar insuficient l’asil
del Parc
· 1929. (Exposició Universal de Barcelona). Rep el
nom de “Colònia Industrial de la Mare de Déu de
Port”, tallers d’aprenentatge i rehabilitació.
· 1938 Guerra Civil española. Destruït parcialment.
· 1941 Reconstrucció i conversió en dipòsit de persones. (Fins a 800 en els temps de més auge).
· Prohibició total del català.
· 1952 Pavellons per a nens i nenes separadament.

ELS PAISATGES DE PACO CANDEL TROBADA D’ESTUDIS

· Tots ells a càrrec de les monges “Esclavas de María
Inmaculada”.
· 1962 Els nens passen a mans dels “germans de La
Salle”.
· 1977 Tanquen els dos centres i donen lloc a: Escola
Barkeno (E.G.B.), Institut Montjuïc.
Colonia industrial de Nuestra Señora de Port.
=”Asilo”. Ubicació: C. Mare de Déu de Port - C.
Cisell- Pg. de la Zona Franca. Edificació en forma
d’S. Amb els tallers per una banda i els corrals i els
horts per l’altra es convertia en 8. Quedaven formats 2 patis: un per als nenes i l’altre per als nois.
Total de pobladors: 500 persones, incloent les monges i els adults.
Comunitat de religioses. Nombre: entre 25-30 anomenades “Hermanas de San José, esclavas de María
Inmaculada, protectora de obreras” • Organització.
“Madre, hermanas, el padre...” • Responsabilitats:
dirigir cuina, bogaderia, educació, oci.
Els nois. Nombre 200, d’entre 6 i 14 anys • Educació
d’estil paramilitar • Instructors provinents de Falange Española • Mètodes repressius: rapar cabells,
privar de visites... • Roba rudimentària i de mal
gust, per a les solemnitats (festes, visites) • Els nois
més grans rebien autoritzacions per sortir i fer activitats al barri.
Les nenes. Nombre: unes 200 de 6 a 14 anys, sota
control directe de les monges. • Es diferenciaven
dels nois en que en lloc d’exercicis militars, feie més
pràctiques religioses.

Un Candel insòlit
Jesús A. Vila

El Paco Candel no era un personatge aspre pel que
fa al tractament de les discrepàncies, sobretot perquè
la seva bonhomia personal era manifesta, malgrat
que sovint utilitzava la ironia com a fórmula crítica
del seu distanciament. No obstant això, la seva participació política va exacerbar en algunes ocasions
aquest tarannà de natural tranquil. Jo vaig ser testimoni directe d’alguna d’aquestes excepcionalitats i
l’explico de primera mà en la comunicació presentada. Si alguna carència tenia la personalitat del Paco
Candel era justament la de la rancúnia. I d’aquesta
manera puc donar fe de l’oblit dels exabruptes amb
el pas del temps i l’establiment d’una relació fins i tot
cordial fins el final dels seus dies. Aquesta és doncs,
l’exposició d’un Candel insòlit, explicada amb la brevetat aconsellable.
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