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>CA L’ISIDRET
Aquest espai, situat als afores d’arreu, va ser durant segles un espai rural i de pastura del Pla
de Barcelona. La xarxa del mil·lenari Rec Comtal hi portava l’aigua i la distribuïa pels paratges
coneguts com del Taulat per regar els antics camps de vinya i d’hortalisses.
Al segle XVIII van aparèixer els prats d’indianes i les incipients fàbriques tèxtils, que al segle XIX
va deixar pas a una indústria més pesant i productiva, acompanyada d’una altra de més lleugera
al seu servei.

>EL CAMP
El que avui coneixem com a barri de Provençals del Poblenou va ser un indret conegut amb el nom genèric de
Taulat dins del terme de l’antic municipi de Sant Martí
de Provençals. Des de l’edat mitjana es pot documentar que aquell era un espai fonamentalment agrícola
amb abundants terrenys de regadiu. La urbanització
definitiva del barri a mitjan segle XX va eliminar els darrers camps, però és possible copsar-ne l’aspecte per
mitjà de fotografies, dibuixos i pintures.

Camps de cultiu a banda i banda de la carretera de Mataró que al segle XX es van anar
urbanitzant poc a poc per transformar radicalment el paisatge i, de retruc, provocar la pèrdua
de patrimoni i d’una part de la memòria col·lectiva.
Els infants d’aquell moment, ara la gent gran del barri, van viure la transició dels terrenys, encara
descampats, cap a un barri obrer que es feia seus els carrers abans els cotxes no els van fer
fora. Un urbanisme precari amb blocs d’habitatges sense serveis però amb un esperit de lluita
veïnal i de dignitat que omplia les mancances quotidianes.
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La terra sustentava els orígens fins que, amb un sentiment d’orgull i d’identitat, amb més colors
que ombres, ha arribat aquest equipament per afermar la història.
s.XIII La xarxa de regadiu del Rec Comtal distribueix l’aigua aprofitant el pendent
de muntanya a mar en uns paratges coneguts aleshores com el Taulat.
s.XVIII H
 i apareixen els prats d’indianes i les incipients fàbriques tèxtils de
manufactures creades amb la matèria primera que generava l’entorn.
s.XIX C
 oexistint amb el conreu, s’hi estableix la indústria més pesant i
productiva que emprava el vapor com a transmissor de l’energia.
s.XX E
 ls camps de l’entorn de la carretera de Mataró s’urbanitzen amb
el creixement urbanístic dels anys 50 i transforma radicalment el paisatge.
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Les terres del Taulat pertanyien a personatges benestants de Barcelona i a pagesos hisendats; gent com
Joan Oriol o Francesc Riera, pagesos propietaris de les
masies de Can Planas i Can Riera als segles XVII i XVIII,
o com Josep Antoni de Gispert, acabalat terratinent
fins a començament del segle XIX. Eren masovers,
pagesos arrendataris i jornalers els que s’encarregaven
de treballar-les conreant-hi blat, vinya, llegums, cànem, fruiters i cultius d’horta.

Em llevava cada dia a quarts
de cinc per a anar al Born. El
meu avi hi venia bledes, i a cada
comprador se li havia de fer un albarà. Com
que l’avi no sabia escriure, jo havia d’anar amb
ell per fer els albarans. Jo tenia vuit o nou anys
i això era durant els mesos de juny a setembre.
També a l’hivern hi anava algun cop per
vendre manats de raves.
A l’estiu s’havia de regar més sovint, i encara
que no mancava l’aigua, era millor regar a la
nit perquè la humitat durava més temps. A
mi em tocava anar al tros després de sopar
i escampar-hi calç per matar
cargols i llimacs, perquè s’ho
menjaven tot.

>LA FÀBRICA

Mis recuerdos de la fábrica
de Ca L’Isidret se remontan
aproximadamente al año 1950.
Yo contaba aproximadamente unos diez años
de edad; la fábrica pertenecía a la empresa
«Hijos de Juan Giménez Sánchez SA.»
y mi padre trabajaba en ella como jefe de
personal y de mantenimiento. Puedo asegurar
que fueron unos años muy felices debido
a la grandiosidad que para mí significaba
la fábrica, y porque ya desde un principio
fue el lugar preferido para nuestros juegos
y pasábamos todo el tiempo libre entre las
máquinas y las montañas de ropa.

L’any 1779, Joan Aloy, corredor de canvis; Antoni Mora,
blanquer, i Joan Aribau, fabricant, van adquirir una
peça de terra al Taulat. Havien format una societat per
fabricar el que aleshores s’anomenava indianes, peces
de tela de cotó estampades que eren objecte d’una activa producció a Barcelona.
La roba s’havia de blanquejar per poder-la estampar,
cosa que es feia en unes instal·lacions anomenades
prats d’indianes de les quals el Taulat en va aplegar
moltes al darrer terç del segle XVIII. Amb el temps,
Joan Aribau va romandre com a únic propietari de la
societat, i el seu prat, sense saber ben bé per què, es
va començar a conèixer com a Ca l’Isidret.
L’indianaire Esteve Planas va engrandir aquell prat
mentre el seu gendre, Antoni Maymir, es va associar
amb Gaietà Casamitjana. L’any, 1844 tots dos van
transformar aquell prat en una gran fàbrica industrial
dedicada al blanqueig, tint i estampació de peces de
roba que funcionava amb una màquina de vapor importada d’Anglaterra.
Aquella fàbrica va estar en funcionament fins a mitjan
segle XX amb diferents propietaris. Al 1848 va ser seu
de «Jaumandreu i Companyia», al 1884 de «Mulleras
i Sauquer», al 1892 de «Saladrigas, Juncar, Gimeno i
Companyia», i al 1904 pertanyia a Juan Giménez Sánchez. L’activitat es va mantenir fins a l’any 1960.
L’evolució del prat de Ca l’Isidret va succeir en altres
llocs de la rodalia. A finals del segle XIX, el paisatge de
l’antic Taulat s’havia omplert de les xemeneies d’una
munió de fàbriques de tota mena. El feixuc, rutinari i
mal pagat treball a la fàbrica va passar a ser l’activitat
de bona part dels homes i les dones de tot Sant Martí
de Provençals, que, com molts altres obrers, van participar activament en la reclamació de la millora de les
seves condicions de vida i treball.
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La producción empezaba en los laboratorios,
donde se elaboraban los múltiples colores
que se daba a la ropa, y en las naves, donde
se lavaban y estiraban previamente todas las
telas. De ahí pasaban al blanqueo y tinte y,
después, a la estampación, en la que cuatro
máquinas de cilindros daban color y dibujo a
los tejidos. Seguidamente pasaban a otra nave
que llamaban las perchas, donde se limpiaba
y pulía la ropa, y, para finalizar, la última fase
era la de acabado y empaquetamiento. La
fábrica contaba con enormes calderas que
funcionaban a base de carbón.
La fábrica cerró sobre los años 1960 o 1961 y
fue trasladada al barrio del Bon Pastor con el
nombre de «Acabados Especiales SA.». El día
de la inauguración, un hijo del director de la
fábrica izó una bandera pirata en lo más alto
de la fábrica, causando un gran
revuelo debido a los tiempos
que corrían.

>EL BARRI
Ildefons Cerdà va projectar la urbanització del terme
de Sant Martí de Provençals, inclòs el Taulat, i hi va
aplicar el model ortogonal de l’Eixample. Un segle després s’hi van afegir dos projectes municipals (el ‘Plan
de ordenación de Barcelona y su zona de influencia’
del 1953, i el ‘Plan parcial Levante sur’ del 1958), que
van preveure uns tipus d’edificació i d’activitat que van
acabar determinant l’aspecte del barri. Al 1969 l’urbanisme del barri va quedar novament condicionat amb la
Gran Via, el nou gran accés a la ciutat des de Mataró.

La ciutat va experimentar un fort creixement demogràfic i urbanístic a mitjan segle XX. Mancaven molts
habitatges, i una de les respostes al problema va ser
la constitució de cooperatives en què els membres
aportaven el capital per comprar el terreny i promoure
els edificis. La cooperativa del Sagrat Cor va néixer en
aquest moment i amb aquest objectiu, i va bastir els
primers blocs d’habitatges en part dels terrenys de Ca
l’Isidret. L’arquitecte del projecte va ser Jordi Bonet i
Armengol.
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La tasca de la cooperativa del Sagrat Cor no es va reduir a la construcció d’habitatges. Va establir també
una cooperativa de consums, indispensable quan el barri no disposava encara de botigues ni mercat, i va ser
durant dècades l’altaveu de la reclamació de millores
en el precari urbanisme inicial i de la dotació de serveis
i d’equipaments. La cooperativa va ser, des dels seus
inicis, una ferma estructura d’organització dels veïns, i
encara ho és actualment.
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Amb la meva família vam venir
a viure al barri l’any 1967. Va ser
un canvi que va comportar una
millor qualitat de vida sobretot per al meu
pare, que tenia asma bronquial i ho passava
molt malament per la humitat que hi havia
on vivíem. Al nou habitatge obríem l’aixeta i
teníem aigua, no l’havíem d’anar a buscar a la
font. Ens podíem dutxar amb aigua calenta
cada dia, entre altres coses.
El paisatge ha canviat moltíssim. Hi havia
menys edificis i encara s’hi veien alguns
camps. Em feia il·lusió veure el Tibidabo
des del balcó, amb les seves atraccions, la
talaia, l’avió... Poc després van començar les
obres de l’autopista, i per a la inauguració va
passar-hi una corrua de cotxes d’època ben
maca. De seguida el nou veïnat va començar
a formar part de les nostres vides. I aquí
segueixo, contenta de viure en aquest entorn
que també ha configurat un
estil de vida i amistats al qual no
renuncio.

Als anys cinquanta, un grup de
militants de l’HOAC (Hermandad
Obrera de Acción Católica)
vinculats a les cooperatives del Poblenou van
començar a pensar a fundar una cooperativa
d’habitatges. Es reunien a la parròquia del
Sagrat Cor, on en Jaume Tobella hi estava
de rector. Aquest capellà havia estat molt en
contacte amb capellans obrers de França i
gent de l’ACO (Acció Catòlica Obrera). Quan
al 1957 es va constituir la Cooperativa del
Sagrat Cor, la parròquia deixava els locals que
servien d’oficina.
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El 2 de gener de 1958 van fer l’opció de
compra dels terrenys on s’havia de construir.
Era una finca que pertanyia a Enrique Cera
i feia uns 6.000 metres quadrats, dels quals,
segons els plans d’urbanisme, només eren
edificables la meitat. El terreny va costar
1.743.001 pessetes de l’època.
Els primers habitatges es van
inaugurar el 24 de juny de 1960.

Mi paso por las tiendas de
consumos de la cooperativa se
remonta a cuando terminaron
las viviendas. En un local aún en obras se
montó un chiringuito en el que se vendían
alimentos no perecederos a los socios los
viernes por la tarde y los sábados. Yo ayudaba
como voluntario, y, cuando terminaron las
obras de la primera comunidad, empezó la
primera tienda oficial, que estaba en la calle de
Paraguay. Yo era el responsable de gestionar
las compras, incluidas las de frutas y verduras.
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Al cabo de un tiempo, como ya había muchos
más vecinos, tuvimos que incrementar la
oferta de alimentos frescos. Por eso, la
cooperativa se trasladó a la calle del Maresme,
y ya iba siendo algo más parecido a un
supermercado. Estuve a cargo de la tienda
unos cuatro años, y estoy agradecido a aquella
labor porque me abrió un camino laboral al
exterior muy positivo. Nunca
hubiera pensado que podría
llegar hasta donde llegué.

