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Quim, quin any vas néixer?
Vaig néixer el 1952... i vaig néixer a Sant An-
dreu. Sí... Vaig néixer a Sant Andreu, conjun-
turalment, no? Perquè vaig néixer en una clí-
nica... i a la Sagrera no teníem clíniques i, per 
tant, vaig néixer a La rosa.

I on vivíeu, aquí, a la Sagrera?
Vivíem al carrer Gran de la Sagrera.

Els teus pares eren gent que estava ficada en 
activitats dins de la Sagrera?
el meu pare és una persona que ha influït molt 
en el meu desenvolupament posterior i en 
aquest caràcter associacionista, diríem, no? 
Bé, el meu pare pertany a una generació que 
la Guerra Civil va partir pel mig, no? Formava 
part d’un grup intel·lectual de l’època, que es 
movia a cavall entre la Sagrera i Sant Andreu. 
És un grup que va publicar L’Andreuenc durant 
els anys trenta, i després va fer, el 1935-1936, 
una revista que era més de la Sagrera i que 
es deia Enllà. era una revista que tractava de 
totes les vessants de la cultura: la literatura, la 
poesia, la música, l’escultura, tot, tot un se-
guit d’aspectes hi quedaven tractats i també 
hi havia un apartat en què es parlava de coses 
del barri. Llavors eren molt dinàmics, molt in-
quiets, i aquella era una revista absolutament 
escrita en català. I, doncs, molt nacionalista, 
no? I, a més, el meu pare era músic. Havia 
estudiat la carrera de violoncel·lista i tenia 
moltes iniciatives en aquest camp. Clar, ima-
gina’t, amb aquest ambient i, tot d’una, ve una 
guerra civil...

Quina va ser l’experiència del teu pare durant 
la Guerra Civil?
...la Guerra Civil, la perd, i llavors, doncs, ha 

de sobreviure. Sobreviure. Deixes de banda 
totes les inquietuds, perquè no les pots de-
senvolupar, perquè el context ja no ho permet. 
I de la música ja tampoc no es pot viure. Ales-
hores, entra en una fàbrica que anomenaven 
“Les Gomes”, a Can Segués, a la Sagrera, que 
estava al capdavall del carrer Sagrera, fins on 
fa poc hi havia un circuit d’aeromodelisme, i 
que ara ja també ha marxat per les obres que 
s’han de fer de l’AVe. Allà hi havia Can Segués 
i la fàbrica “Les Gomes”, i al dels cap anys va 
entrar ja a treballar a la Pegaso, que és on es 
va jubilar.

I la mare?
La meva mare feia de mestressa de casa, i ens 
cuidava el meu germà i a mi. I, bé, també una 
germana que vam tenir i que es va morir quan 
tenia quatre anys.

Els teus pares van saber de la teva militància 
en el moviment veïnal i polític?
Sí, sí, sí. Potser el que no els vaig explicar 
mai va ser que militava en un partit polític, 
perquè això sí que, segurament, els hauria 
ocasionat... Però que estigués en una entitat, 
que estigués treballant al servei del barri, que 
era el seu barri, que ells se l’havien estimat... 
Bé, de fet, el meu pare va formar part de la 
vocalia de Jubilats de l’Associació de Veïns i 
de la Coordinadora de Jubilats de Barcelona. 
mon pare era un element molt actiu, va ser 
president del Casal d’Avis de Sant Andreu du-
rant disset anys. 

M’explicaves que el teu pare va ser una influ-
ència important...
em va saber traspassar un parell de coses 
molt importants. Bé, en realitat, moltes, no?, 

Joaquim Terré i Ponsà
“A La Sagrera no hi havia ni escoles ni clínica.  
Havíem de sortir per a tot”
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però aquestes dues que dic relacionades amb 
el que estem parlant. una era aquesta predis-
posició a fer coses, no?, fer coses sense espe-
rar a canvi res més que la satisfacció personal. 
És a dir, no voler treure cap profit material 
de res de tot allò. ell, feia coses sempre que 
podia –en la seva època va poder fer moltes 
menys coses, perquè la situació era molt més 
difícil, i en aquella època era prioritari treballar 
i guanyar-se la vida. I també em va llegar un 
sentit de justícia. mon pare era una persona 
molt justa. 

I on vas estudiar, Quim?
Segon tema: a la Sagrera tampoc no teníem 
escoles [riu]. Hem sigut una mica desgracia-
dets en tot, no? Per tant, vaig estudiar a Sant 
Andreu també. Vaig estudiar en una escola 
municipal, que ja no existeix, que es deia Gru-
po Escolar Pintor Fortuny, i que estava al carrer 
Gran de Sant Andreu.

Quin tipus d’ensenyament era?
Bé, ja t’ho pots imaginar. L’ensenyament de 
l’època. A base de regle i memòria. De totes 
maneres, tinc un bon record d’aquella època 
i dels professors, i també d’aquest sistema 
memorístic que, realment, portat als últims 
extrems, és absolutament absurd, però que 
en algun moment també és necessari, per-
què t’ajuda a desenvolupar una sèrie de 
vessants que algunes vegades veus que als 
nanos d’avui no se’ls potencia, actualment. 
I, bé, tenia un professor a qui jo en aquella 
època considerava un fatxa, perquè ens ex-
plicava unes coses a la classe realment terri-
bles. explicava, per exemple, que va ser sal-
vat en últim extrem de morir afusellat per un 
piquet dels rojos. recordo que una vegada 
va preguntar si algun nano de la classe havia 
estat amb els rojos a la Guerra Civil. I, és clar, 
molts ho érem, però teníem la prudència de 
no dir-ho; però a un se li va ocórrer dir-ho, i 
el professor li va dir: “¿y no has visto nunca 
que tu padre tiene las manos manchadas de 
sangre?”. Imagina’t què és dir això a un nen 
de sis o de set anys...

Déu n’hi do...
era per traumatitzar-lo. Però, curiosament, 
després he llegit coses d’aquest individu i te-
nia molta fama en el sector. era una persona 
amb moltes relacions, amb moltes coneixen-
ces, amb molta influència. una altra de les 
coses que recordo molt era que el tio era molt 
influent en els sectors de poder de l’època  
i venia gent a l’escola a demanar-li feina.  
Nosaltres érem a classe i ell estava parlant 
amb la persona que venia a demanar-li fei-
na. I, de tant en tant, parava la classe i deia 
“mireu aquest senyor, que em ve a mi a de-
manar-me feina, perquè de jove no va posar 
interès i no va estudiar...”, i el posava com a 
exemple del que nosaltres no havíem d’arri-
bar a ser. Imagina’t aquell tio, pobre, avergo-
nyit totalment, davant de la classe, amb els 
nanos, i amb el professor dient això... 

I li aconseguia feina allà on fos?
es veu que sí, perquè tenia molta influència. 
Bé, doncs, aquest era una mica el marc de 
repressió dels alumnes que, segons els es-
quemes de l’època, no es portaven bé. Tam-
bé a base de càstigs corporals. Picant amb el 
regle, tirant l’esborrador al cap d’algú, pilotes 
de goma... explicar això avui pot semblar una 
mica còmic, però en els anys cinquanta i sei-
xanta, més o menys, aquest tipus d’ensenya-
ment era el que ens trobàvem, sobretot...

Ho explicaves a casa teva, que aquest era 
l’ensenyament que impartien a l’escola on 
anaves?
Clar, clar... en aquella època, la norma era ca-
llar i encaixar-ho tot de la manera més digna 
possible. Val a dir una cosa bona d’aquesta 
escola i de tot aquest sistema: a l’escola hi 
havia quatre aules i allà estudiàvem tots i 
ens anàvem canviant d’aula, i era un garbuix 
d’edats i de sistemes d’ensenyaments molt 
diversos i simultanis; i allà podies fer el que 
es deia “el comerç” o el “batxillerat lliure”, 
però el director del centre va veure que un 
grup d’alumnes podíem tenir certes possibi-
litats i, sense consultar-ho –imagina’t com 
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anava la cosa–, sense consultar-ho als meus 
pares, ens va fer fer la prova d’ingrés de bat-
xillerat en un institut, i la vam aprovar, i lla-
vors, un dia, es va reunir amb els meus pares 
i amb mi i ens van dir “el seu fill l’any que ve 
anirà a un institut [...] ha de marxar d’aquesta 
escola, perquè en aquesta escola el batxillerat 
que podria fer no és el que a ell li anirà millor, 
i no se’n podrà treure més profit, per tant, 
jo he considerat que ell i uns quants alum-
nes més han d’anar a un institut”. I, fins i tot, 
ens va presentar a un examen, sense dir-ho a 
ningú, perquè poguéssim optar a una beca, i 
uns quants el vam aprovar i vam poder anar 
a un institut i obtenir una beca. I vaig plorar 
molt perquè deixava el col·legi al qual havia 
anat durant vuit o nou anys i me’n feien fora, 
per dir-ho d’alguna manera. Vaig començar a 
estudiar el batxillerat al Juan de Austria, que 
està a la Verneda. Lògicament, ni a la Sagre-
ra ni a Sant Andreu no hi havia cap institut 
en aquella època. Tot eren acadèmies: que si 

Sant Jordi, que si l’Acadèmia Cultura, que si 
l’Acadèmia Peninsular, que l’Acadèmia Sant 
Víctor... Hi havia una mena de una xarxa 
d’acadèmies, a Sant Andreu.

I com era l’escola de la Verneda?
era un sistema totalment diferent. Allà vaig fer 
el batxillerat elemental, el batxillerat superior, 
el preuniversitari –jo sóc de l’última genera-
ció que va fer en aquest país el preuniversi-
tari [somriu], perquè ja el curs següent es va 
instaurar el Cou–, i a l’acabar els estudis de 
batxiller vaig entrar a fer econòmiques a la 
universitat Central, a Barcelona. I vaig com-
paginar estudis i feina perquè jo procedia 
d’una família treballadora i, bé, a partir d’un 
moment determinat, t’has fet gran i tens una 
sèrie de despeses i tal... I jo vaig haver de com-
paginar els estudis amb la feina.

On vas començar a treballar?
Jo, de fet, només he treballat a dos llocs a la 
meva vida. I tots dos llocs estan relacionats 
amb el negoci navilier. Vaig començar en una 
naviliera, una empresa espanyola molt antiga, 
del segle xix, que es deia Compañía Trasatlán-
tica Española, que la va fundar Antonio López 
López, primer marqués de Comillas, que té 
una estàtua...

Al Pla de Palau, no?
Sí, exactament. I vaig entrar a treballar allà. 
Primer vaig entrar a treballar aprofitant les va-
cances d’estiu, que eren molt llargues. I quan 
van acabar les vacances, jo em vaig acomiadar 
de la gent i els vaig explicar que me n’anava 
a estudiar, però vam arribar a una acord amb 
l’empresa pel qual, les tardes que tenia lliures, 
podia continuar anant-hi a treballar fent d’ad-
ministratiu. I vaig estar simultaniejant estudis 
i feina durant dos anys, fins que vaig acabar 
el batxillerat i ja havia de començar la univer-
sitat. A la universitat m’hi vaig matricular de 
tarda –llavors hi havia horari de matí, tarda i 
nit–, i vaig poder anar-hi a les tardes, i, així, 
anar a treballar als matins a aquella empresa, 
on vaig treballa-hi vint-i-quatre anys.

Joaquim Terré en la seva etapa de joventut.  
Arxiu Terré.
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Déu n’hi do. Per tant, si vas néixer el 1952, als 
18 anys vas entrar a la universitat? És l’any 
1970.
Sí, exacte.

Fins aleshores, abans de la universitat, a la Sa-
grera t’havies relacionat amb alguna entitat?
Bé, cal saber quin context hi havia a la Sagre-
ra en aquell moment per pensar si era fàcil 
relacionar-se amb entitats. el que vull dir és 
que, per exemple, tota la vida associativa que 
es feia a la Sagrera estava monopolitzada o 
concentrada al voltant de la parròquia. No 
hi havia res més. mentre que, si consultes 
hemeroteques i publicacions d’abans de la 
guerra, veus que a la Sagrera sí que hi havia 
una disparitat, una diversitat de centres. el 
seu centre més emblemàtic era el Casal Naci-
onalista Sagrerenc, que anomenaven Cal Ger-
rer, i que es trobava justament al costat d’on jo 
vivia, al carrer Gran de la Sagrera, gairebé por-
ta per porta. en acabar la guerra, aquest lloc, 
lògicament, va ser confiscat, tancat, precintat, 
ocupat, i va ser, potser, una de les primeres 
ocupacions que es produeix a la Sagrera [som-
riu]; el van ocupar les forces catòliques de 
l’època, que van començar a donar-li un altre 
sentit, i també li van canviar el nom, i va pas-
sar a dir-se Círculo Cultural montserrat. I quan 
el propietari d’aquest local el vol recuperar, 
perquè era de lloguer, llavors és quan l’esglé-
sia es planteja construir el centre parroquial al 
costat de l’església, que em sembla que va ser 
cap a l’any cinquanta. Però el que vull dir és 
que tota la vida de la postguerra, la vida social 
al barri, es desenvolupa al voltant de l’esglé-
sia. Sí que sobreviuen, durant uns anys, les 
festes de carrer, però al cap d’un temps moren 
per inanició. en aquell context, vaig creixent i 
no trobo un lloc on desenvolupar-me...

Hi havies anat, a la parròquia?
No. Jo no... Hi havia anat el meu germà. el 
meu germà és dotze anys més gran que jo. I 
ell, quan tenia 18 o 19 anys, es movia per allà. 
Jo era un nano de 7 o 8 anys i de vegades hi 
anava amb ell. Però quan ell abandona tot 

aquest món, jo no hi trobo res per continuar-
hi, i llavors em quedo a casa, i em relaciono 
amb els amics de l’escola i d’un institut que 
no és del barri. Llavors va entrar a la meva 
vida una persona que hi influeix extraordinà-
riament. I la conec a la feina, casualment. I 
és un sagrerenc, també. es tracta d’una per-
sona que havia vingut a viure a la Sagrera i 
que, per aquestes circumstàncies de la vida, 
va entrar a treballar al mateix lloc on jo tre-
ballava. Aquesta persona, que tenia una gran 
capacitat i un gran dinamisme, s’havia mogut 
en els entorns de la parròquia, però ja havia 
connectat amb els nous moviments que esta-
ven emergint d’un catolicisme més vinculat a 
la nova realitat, ja no era aquell nacionalcato-
licisme de després de la guerra, sinó una cosa 
més basada en la realitat social. I ell connecta 
amb aquest moviment que va aflorant de mica 
en mica. es troben també amb el mossèn de 
l’època, mossèn oriol, que ajuda en tot això. 
els rectors que hi havia hagut abans eren més 
d’aquella època, no?

Més tradicionals, a l’antiga?
No fomentaven res de tot això. Però aquell 
rector preguntava “Tu què fas?”, “Ah, vius al 
barri?”... i començava a explicar que hi havia 
un grup de joves i que t’hi podia posar en con-
tacte. I, efectivament, un dia vam anar al casal 
parroquial –abans es deia Centre Parroquial–, 
i allà hi havia un grup de joves que, realment, 
no tenien res a veure amb l’església. 

I qui eren aquest nois?, d’on havien sortit?
Sembla que són fills de gent que viu als edi-
ficis del Banc Central, de l’altra banda de la 
meridiana, i que, preocupats per les possibi-
litats de relacionar-se dels seus fills, un dia 
van anar a l’església, i van acabar dient “ah, 
doncs mira, que vinguin per aquí i que tinguin 
un local on es puguin reunir”. Aquests són els 
seus orígens. No és un esplai, ni un agrupa-
ment escolta, ni res d’això, sinó que es tracta 
d’un grup de joves amb pares inquiets que 
van trobar a la parròquia un lloc on poder-se 
relacionar. I es comencen a organitzar entre 
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ells. I potser primer l’única inquietud que te-
nen és fer festes, fer excursions, passar-s’ho 
bé, però, de mica en mica, hi va anar entrant 
gent que li va donant un altre caire, i aquest 
grup va arribar a ser molt important. Quan jo 
hi entro, m’hi afegeixo i ja connecto amb els 
sectors més dinàmics, i és un sector que pot 
arribar a concentrar en un moment determi-
nat unes 200 persones, eh, 200 persones, a 
més, que presenten aspectes en els quals a 
mi també m’han educat. era una època en la 
qual no hi havia subvencions ni ajuts oficials 
ni res de res. Tot el que organitzàvem ho fèiem 
nosaltres, ho cobríem nosaltres, ens havíem 
d’espavilar, etc. I comencem a fer coses... Hi 
ha una junta, hi ha una tresoreria, hi ha una 
programació que discutim entre tots un dis-
sabte al mes, etc. una dinàmica molt gran. 
ens dèiem Gente Joven Sagrera.

“Gente Joven Sagrera”?
Sí, en castellà, perquè l’origen suposo que és 
aquest que t’he explicat, que la majoria de la 
gent eren dels edificis del Banc Central de l’al-
tra banda de la meridiana, i eren castellano-
parlants. I els seus fills són els que nodreixen 
primer aquest grup. Justament això coincideix 
amb la meva entrada a la universitat i trobar-
me allà amb un món absolutament convuls. 
Vull dir, que allò era una olla que bullia cons-
tantment. Hi arribaves una tarda i resulta que 
aquell matí hi havien entrat els grisos i havien 
apallissat uns quants estudiants que s’estaven 
manifestant contra la dictadura, i a la tarda 
trobaves la porta tancada... o sigui, no hi ha-
via classes, però s’hi feien assemblees.

Així doncs, coincideix que al mateix temps 
entres en un grup de barri i a la Universitat... 
És com si se t’obrís un món nou!
exacte. Fins llavors jo havia estat com molt re-
clòs en mi mateix, a casa, amb alguns amics; 
i, de cop i volta, apareix aquest món. A veure, 
també val a dir que a casa, sobretot a través 
del meu pare, que havia estat en un camp de 
concentració a Huelva i que era d’aquesta cor-
da, encara que fos en veu baixa, es parlava de 

tot, del tema de Catalunya i també del tema 
d’esquerres. eren dos temes que ens sentíem 
nostres, però no podíem expressar-ho enlloc, 
perquè no hi havia els canals adequats. És a 
dir, que, una mica ja amb aquesta predispo-
sició, em trobo amb aquest món que és com 
una caixa de ressonància, ho amplifica abso-
lutament tot, perquè ja lligues amb una rea-
litat que no coneixes, perquè fins ara havies 
estat a casa, i el pare només parlava en veu 
baixa de les coses que havien passat, però no 
tenir ni idea del que estava passant en aquells 
moments. També així comences a veure que a 
Pegaso comencen a haver-hi vagues, els treba-
lladors comencen a mobilitzar-se...

El teu pare havia participat en les vagues?
mon pare també hi participava, sí, però ell 
no era de la part obrera, sinó de la part ad-
ministrativa. Ja saps que els treballadors més 
combatius i més actius sempre han estat 
els obrers, no? Però bé, després, en la me-
sura que s’imposava la realitat, tothom s’hi 
acabava involucrant. Per tant, ja hi vaig amb 
aquesta predisposició, i llavors em trobo 
amb aquell ambient...

I el teu germà?
el meu germà tenia 12 anys i va viure una altra 
època...

Per tant, ell no et va influir en cap moment. 
La teva influència són les converses amb el 
pare, que t’explicava què podia haver passat 
si no hi hagués hagut la guerra...
Curiosament, per al meu pare la unió Sovi-
ètica era un mite. era una referència. era un 
món diferent al nostre, i sempre que podia i 
tenia accés a algun retall o a alguna notícia 
ho aprofitava, perquè en aquella època tot 
estava molt censurat. Jo recordo molt que el 
periodista aquest que encara és viu, que deu 
tenir més de 90 anys, el Sentís, en l’època de 
la dictadura franquista, va fer un programa so-
bre la unió Soviètica per televisió, de tres o 
quatre capítols, i mon pare el va seguir. A més, 
aquest home va plantejar molt bé que primer 
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pintava un món molt d’una manera, però que 
després i a l’últim va carregar [somriu] sobre 
la unió Soviètica. I jo me’n recordo perquè di-
nàvem al menjador i la tele la teníem en una 
altra habitació, i el meu pare, aquells dies que 
feien el programa, se n’anava a dinar al davant 
del televisor, per veure’l. I l’últim dia, a mig 
programa, ja va tornar amb el plat a taula i 
parlant tot enfadat [riu i imita el seu pare en-
fadat]. Total, que tot havia anat molt bé, però 
aquell programa ja no..., aquell no el va aguan-
tar. Per a ell el cop va venir quan es van jugar 
els campionats de futbol europeus, i espanya 
va guanyar, a la final, la unió Soviètica.

I què va passar?
La primera eliminatòria la van jugar, al camp 
del Barça, la unió Soviètica i Dinamarca, i era 
la primera vegada, després de la guerra, que 
la bandera soviètica s’hissava en un pal del 
camp del Barça. És clar, fins llavors tot això 
estava prohibit, però era un partit oficial i l’ha-
vien de penjar. I el meu pare i uns quants tre-
balladors de la Pegaso van anar al camp del 
Barça a veure aquell partit per anar on estava 
la bandera...

I al grup “Gente Joven Sagrera”, s’hi parlava 
d’aquestes coses?
No, amb la Gente Joven ens ho passàvem bé, 
però als locals de la parròquia els més com-
promesos comencen a fer xerrades. els Cris-
tians de Base...

Quina mena de xerrades?
Doncs, per exemple, recordo quan mor un tre-
ballador a Sant Adrià de Besòs, ara que s’han 
posat de moda les xemeneies aquestes, va ha-
ver-hi un batibull allà i hi van matar un treba-
llador, i comentàvem tot això. I fèiem xerrades 
i parlàvem de la repressió que hi havia, del 
moviment obrer, etc. I en aquella època estava 
de moda versionar poetes com Alberti, i orga-
nitzàvem sessions de poesia amb les versions 
de Paco Ibáñez, i comentàvem els poemes, 
i així ens abstrèiem... es feien també cinefò-
rums, obres de teatre –sobre temes socials–, 

i a partir d’aquí, d’aquest grup de cristians de 
base i d’alguns dels membres més inquiets 
de Gente Joven, va sorgir la necessitat de fer 
alguna actuació al barri, perquè al barri tot ha-
via quedat reduït a la parròquia, però havia ex-
perimentat, en els darrers deu o quinze anys, 
un creixement brutal de població, sense que 
s’haguessin millorat els serveis bàsics com 
l’asfaltat i l’enllumenat dels carrers, les zones 
verdes, les escoles... en aquell moment al bar-
ri només hi havia una escola pública, la Joan 
XXIII, i no hi havia res més, però la població 
havia anat incrementant-se espectacularment. 
I no hi havia zones verdes, per exemple, i hi 
feien falta moltes coses i moltes millores. I a 
través de l’Albert Parareda, que és aquella per-
sona de qui parlava abans, el company que 
vaig conèixer a la feina...

Sí...
ell em va introduir en tot aquest món. L’oriol, 
mossèn oriol, li va proporcionar una mena de 
fitxer de gent del barri que podria estar inte-
ressada a dir-hi la seva o a participar en alguna 
cosa d’aquesta mena. I llavors es passa una 
enquesta en la qual es pregunten coses com 
“quins són els problemes més importants que 
tu creus que hi ha al barri?” o “creus que una 
associació de veïns seria una solució per a tot 
això?”. I llavors es fan partícips aquestes per-
sones a qui s’havia passat l’enquesta, i va anar 
molt bé, i així va néixer l’Associació de Veïns. 

Joaquim Terré en un acte de la Festa major de la 
Sagrera. És el segon per l’esquerra.  
Arxiu Terré
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I tu hi participes?
Jo participo en aquell procés de creació, però 
com un més, perquè la iniciativa la porta 
l’Albert [Parareda], que és qui de seguida en-
comana el seu dinamisme a l’altra gent. en 
aquell moment constituir una associació de 
veïns era complicadíssim; s’havien de dema-
nar els serveis d’un advocat; i em sembla que 
l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, 
que ja estava constituïda, ens va deixar els 
seus estatuts perquè sabéssim com es feien, 
i quan vam presentar els nostres ens els van 
tirar enrere i hi vam haver de canviar diver-
ses coses... Va ser un procés llarguíssim però 
que va concloure amb la legalització de la 
nostra associació de veïns. el que passa és 
que, ja durant aquest procés, es comencen 
a fer cosetes. es troba l’aixopluc o bé d’una 
escola que hi havia llavors al barri, l’escola 
Altamira, o bé de l’escola de les monges, per 
fer-hi reunions. També teníem l’espai de la 
mateixa parròquia. Però no hi havia local pro-
pi per tenir ja un domicili social. I, de fet, el 
primer domicili social que consta oficialment 
en els estatuts és el domicili particular del 
que va ser el primer president de l’associació, 
el Josep Carbonell. I, bé, a partir d’aquí ja es 
comença a actuar...

Com era aquella primera associació de veïns? 
Com preníeu les decisions?
entre tots. Al començament, quan engegà-
vem, érem pocs, però a poc a poc es comen-
ça a apuntar la gent i també comença una 
dinàmica de reunions, i de seguida pots ar-
ribar a entreveure que hi ha qui té algunes 
implicacions polítiques. Jo ho coneixia de la 
universitat, això. I enmig d’aquesta dispari-
tat, es discuteixen les coses. un aportarà l’es-
tratègia que potser han decidit en una reunió 
de la cèl·lula del seu partit, un altre aportarà 
la visió que té simplement com a veí del bar-
ri. I discutint i dialogant, però mai imposant 
–perquè jo no recordo que mai s’imposés 
res– es decidien les coses i es tiraven enda-
vant les primeres reivindicacions, que jo diria 
que es concentraven, bàsicament i fonamen-

talment, en dos grans blocs, encara que hi 
havia cinquanta mil coses que calia tractar, 
perquè encara estava tot desatès. una de les 
coses que calia tractar era la gran operació 
que estava posant-se en marxa, la del tras-
llat de la fàbrica Pegaso a la zona Franca i, 
com a conseqüència d’això, l’alliberament 
d’un gran espai al barri, que ja s’intuïa que 
d’entrada es destinaria a la construcció d’ha-
bitatges en una part d’aquesta zona, i això 
agreujaria encara més els problemes de ser-
veis i equipaments que teníem, perquè volia 
dir que moltes més persones vindrien a viure 
al barri i no hi havia els equipaments neces-
saris. I un altre tema a tractar va ser el de 
la plaça de les rates. La plaça de les rates 
era un abocador de porqueria, i tot el seu vol-
tant –carrers Azores, Antilles, Filipines–, que 
eren carrers sense asfaltar i sense il·luminar 
o molt mal il·luminats, era una zona fastigo-
sa. I així va ser com van començar aquestes 
dues grans lluites principals. La primera es 
va dur a termen amb una col·laboració his-
tòrica amb l’Associació de Veïns de Sant An-
dreu, perquè era una zona que es trobava al 
límit i que afectava les dues parts.

M’estàs parlant tota l’estona de la Sagrera 
com un lloc sense hospital –vas néixer a 
Sant Andreu–, un lloc sense escoles –vas 
anar a la Verneda i a Sant Andreu–, amb la 
plaça de les Rates, sense il·luminació... Per 
tant, m’estàs parlant d’una Sagrera realment 
molt de perifèria.
Sí. I sense vida. No hi havia vida associativa. 
No s’hi establien vincles de relació ni hi havia 
llocs on la gent es pogués trobar; no hi havia 
activitats culturals ni esportives, perquè hem 
de pensar que només hi havia una entitat es-
portiva al barri, que encara existeix, el Club 
esportiu Sagrerenc, on es jugava a futbol, i ja 
s’havia obligat aquest club a jugar en camps 
de fora de la Sagrera, perquè no podien ju-
gar a la plaça dels Jardins d’elx, on hi havia 
un camp de futbol, i on jugaven fins llavors, 
perquè amb el temps aquells terrenys es van 
urbanitzar i el club en va haver de marxar.  
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Va estar jugant al camp del Sant Andreu, al 
camp del Júpiter... en definitiva, al barri no es 
feia res. No es feia absolutament res.

I, a més a més, urbanísticament, estava total-
ment deixat.
I urbanísticament deixat de la mà de Déu. en 
aquell moment entrem en els anys setanta, i hi 
entren en en aquesta situació.

Si ho comparem amb Sant Andreu, per 
exemple?
Home... Jo he hagut d’anar a Sant Andreu a 
fer-hi moltes coses, però és que, a més, a Sant 
Andreu s’havien donat unes circumstàncies 
diferents, i hi van poder conservar els Lluïsos, 
que després ja van desaparèixer, la Lira, el Ca-
sal Catòlic, els Catalanistes..., tot això ho tenia 
Sant Andreu.

I aquí per què no?
La Sagrera no tenia res de tot això. La Guerra 
Civil aquí va actuar d’una manera més dràsti-
ca, perquè a la Sagrera hi havia hagut, a Can 
Gaig, un local social. La Cooperativa la Flor 
de maig, que tenia una sucursal a la Sagrera 
on es feien activitats, en acabar la guerra, es 
va mantenir fins que també va acabar mala-
ment, però, com a focus d’activitat cultural, 
ja no s’hi va fer res. I el Centre Nacionalista 
Sagrerenc, que era el centre per antonomà-
sia, com el cap i casal del barri, va passar 

a ser dominat per les forces catòliques de 
l’època, i li van donar un altre sentit.

Per tant, aquest moviment que acaba con-
solidant-se a l’Associació de Veïns és el pri-
mer moviment des del punt de vista social, 
de gent de barri, que decideix tirar endavant 
projectes i fer coses?
Això sembla, però tampoc no ho tinc gaire 
massa documentat, però sí que és veritat que 
ja comencen a actuar les comissions de barri 
d’algunes forces polítiques, potser del PSuC o 
de Bandera roja, que eren les forces que més 
es movien en aquest ambient.

I tu comences a treballar a l’Associació de Ve-
ïns sense haver militat en cap partit?
Bé, en aquest moment les associacions de ve-
ïns van creixent perquè hi ha un context que 
les fa créixer, un context problemàtic, de ne-
cessitats, de dèficits, de falta de democràcia 
en tots els ordres, que també és un dels mo-
dels que defensen les associacions de veïns, 
és a dir, el funcionament democràtic d’una 
entitat. L’associació va creixent i hi va entrant 
molta gent. Lavors comences a entrar en con-
tacte amb aquella gent perquè la veus més 
pròxima a tu, però que també estan militant 
en partits polítics, i penses que, encara que 
militin en un partit polític, estan defensant 
els mateixos interessos per al barri que tu, i 
que, per tant, la seva ideologia tampoc no deu 
distar tant de la teva. A la universitat jo havia 
llegit els teòrics marxistes i coneixia el procés 
que porta a establir un vincle de col·laboració, 
i el 1975, abans de la mort de Franco, vaig en-
trar a un d’aquells partits, el PSuC.

I les primeres reivindicacions i la teva militàn-
cia, sempre amb l’alè de la policia al clatell...
A veure... A l’associació de veïns teníem por 
perquè notàvem que no érem lliures de fer 
les activitats que desitjàvem. Per a qualsevol 
activitat que volies fer, havies d’anar a Go-
vern Civil i demanar-ne permís. Tenies por 
perquè et senties coaccionat, perquè a les 
assemblees oficials –per a les quals també 

Joaquim Terré , al costat de l’arquitecte Norman 
Foster, en la presentació del projecte del parc linial 
de Sant Andreu-La Sagrera. Arxiu Terré.
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havies d’haver demanat permís–, també hi 
havia la presència d’un delegat governatiu, 
que et coartava, tant pel que fa a la llengua 
amb la qual havies de parlar com pel que fa 
als temes que podies tractar.

Sempre, sempre hi eren?
Sí. A les primeres èpoques sempre hi eren. et 
senties coaccionat, perquè de vegades no ha-
víem demanat permís per fer alguna reunió i 
pensaves que s’hi presentaria algú.

I hi va haver algun incident entre la policia i 
l’Associació de Veïns de la Sagrera?
Amb presència de la policia? Se’ns van prohi-
bir alguns actes i va venir la policia per asse-
gurar-se que no es fessin. Actes al carrer, eh? 
La primera junta de l’Associació de Veïns de 
la Sagrera, de la qual jo no formava part, va 
firmar un manifest pel qual se solidaritzava 
amb una associació de veïns de madrid, la de 
moratalaz, que havia tingut un problema molt 
greu d’ordre públic. I llavors la policia va cri-
dar a comissaria tota la junta directiva de l’as-
sociació de veïns per veure què estaven secun-
dant i posar-nos la por al cos. Al barri, però, jo 
diria que repressions directes o acció directa 
de la policia no en vam tenir, més enllà de tot 
això, que ja era prou i més que suficient per 
condicionar-nos. Tot això també frenava molt 
la gent a l’hora d’incorporar-se a una entitat, ja 
que si ho feies, estaves sota sospites.

I de la mort de Franco, te’n recordes?
La recordo per una cosa molt senzilla: perquè 
va ocórrer en plena Festa major de la Sagrera.

És veritat, és clar.
Has de pensar que a l’Associació de seguida 
vam tenir clar que calia reconstruir les rela-
cions humanes al barri, perquè no existien. 
I una de les coses que es va plantejar va ser 
la recuperació de l’esperit de festa major. era 
una de les coses més directes i més immedia-
tes, i també una de les més viables i de les que 
més afavorien la connexió entre les persones, 
perquè per a la gent això encara era viu. I a 

través de la vocalia de Cultura de l’Associació 
de Veïns, de la qual jo formava part en aque-
lla època, es va tornar a organitzar una festa 
major, però ja amb un sentit molt diferent del 
que havia tingut en els darrers anys, que es-
tava limitat als actes religiosos que es feien 
al voltant del Crist rei; ara es volia restablir 
una festa de carrer. es volia ocupar els carrers, 
amb espectacles per als nanos... evidentment, 
tot estava molt limitat per qüestions de pres-
supost i també perquè moltes coses no les po-
dies fer. Ni tenies recursos per fer coses ni te 
les deixaven fer. Però ja es comença a posar la 
llavor del que serà la festa major que ha arribat 
fins als nostres dies, una festa major amb un 
model obert, participatiu, que intenta incloure 
tota la diversitat de gent i de sensibilitats que 
es mouen pel barri, etc.

Quin any va ser la primera festa major?
Jo diria que el 1973. el 1973 és la primera festa 
major de la nova etapa, eh? I, clar, el 1975 mor 
Franco i això ens agafa en pilotes. en el context 
en què em moc, hi va haver una gran alegria 
la desaparició del dictador. més tard hi penses 
i t’adones que el dictador va morir, però que 
el seu règim va subsistir. És a dir, Franco mor 
perquè havia de morir, però no es va produir 
el seu final, el final necessari perquè les forces 
democràtiques i progressistes del moment es 
poguessin imposar. Llavors es va entrar en un 
nou escenari. I aquí es podria discutir molt si 
es va saber o no es va saber fer bé. en aquell 
moment, mor el personatge que encarnava 
una mica tots els mals.

Ho celebreu?
Home, a casa no sé si es va obrir xampany o 
no [somriu], jo diria que no. A casa aquesta 
notícia es desitjava, però no ho celebrem be-
vent-nos una botella de cava...

I a l’Associació?
A l’Associació es respirava un sentiment de 
no saber ben bé què passaria a partir d’aquell 
moment, on ens portaria la mort de Franco. 
Jo crec que hi ha gent que ho celebra d’una 
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manera interna, però amb una certa prudèn-
cia. No se celebra res de manera pública per-
què es pateix per si hi ha represàlies o si se’ns 
deixaria clar que s’havia mort un personatge 
però que el sistema continuava vigent. Jo no 
recordo que des de l’Associació de Veïns, com 
a col·lectiu, es fes res especial.

I em comentaves que es cancel·la la Festa 
Major.
Sí, clar. Hi va haver una mena de dol oficial. 
Les poquetes coses que s’havien organitzat es 
van haver de cancel·lar.

Ens hem quedat amb diverses coses pen-
dents: el tema de la Pegaso i el tema de la 
plaça de les Rates. La Pegaso...
Bé, ens hem de situar en un moment en què 
l’Associació de Veïns creix molt i comença 
a dividir-se en grups, en funció de la natu-
ralesa del problema que ha de tractar. I així 
apareixen les clàssiques vocalies d’urbanis-
me, d’ensenyament, de Cultura, de Sanitat, 
de Dones, de Joves, etc. Hi ha un moment en 
què arriben a haver-hi deu o dotze vocalies. 
Hi ha gent per a tot. És un moment d’ebu-
llició, una ebullició de l’activisme de l’Asso-
ciació de Veïns, i jo en aquell moment em 
moc més dins la vocalia de Cultura i dins la 
vocalia de Joves. em moc més en aquestes 
vocalies i aquests altres temes els porta més 
la vocalia d’urbanisme, la qual cosa no des-
carta que quan s’havien de fer grans accions 
o grans concentracions l’Associació de Veïns 
actués com un bloc, unida. Pel que fa als ter-
renys de la Pegaso, primer hi fan els pisos i 
hi ha tres fases. La lluita per l’escola és una 
lluita aferrissada, molt dura, i que es porta 
conjuntament amb l’Associació de Veïns de 
Sant Andreu, i no s’acaba amb la construc-
ció de l’escola, perquè no es defensava que 
fessin una escola sinó que es fes una esco-
la seguint un model determinat. Aleshores, 
paral·lelament a la petició de l’escola, també 
es va generant l’embrió del claustre de mes-
tres que havia de fer funcionar aquesta esco-
la i que havia de garantir que fos una escola 

laica, una escola catalana, una escola plural 
i una escola al servei del barri. Per garantir 
tot això hi havia tot un grup de mestres que 
es comencen a mobilitzar. Llavors, no es de-
fensa només que hi hagi aquesta escola, sinó 
que siguin aquests mestres els qui estiguin 
dins l’escola. I en aquest punt se n’organitza 
una de grossa, perquè el ministeri, la delega-
ció del ministeri, no ho admet de cap de les 
maneres, i fins i tot nomena els mestres que 
han d’ocupar les seves places segons el que 
tenen establert. I aquests mestres són rebut-
jats. Hi va haver un gran follón, però es va 
aconseguir que aquests mestres, que havien 
treballat tant i havien preparat els programes 
per als nanos, entressin a treballar a l’escola, 
tot i que es van estar un any any sense co-
brar. La lluita per l’escola va continuar un cop 
l’escola ja existia. Quan es va construir era 
l’escola pública més gran d’espanya, perquè 
tenia capacitat per a 2.000 alumnes. Després 
es va dividir en quatre línies, i més tard en 
primària i secundària; però quan es posa en 
marxa és una sola escola. era una barbaritat 
fer anar allò amb aquelles condicions! Tot 
allò va generar reunions, assemblees, mani-
festacions, de tot, i van ser altres companys, 
molt més que no pas jo, els qui van portar 
la veu cantant, la iniciativa, i els que es van 
mobilitzar més; i la resta de membres de l’As-
sociació de Veïns, tot i estar més implicats en 
altres vessants, hi donàvem el nostre suport 
sempre que convenia.

Vau trobar el suport del barri?
Sí. Sí, sí, sí. el suport del barri va ser fona-
mental. Només et diré una cosa: quan s’aca-
ba això, l’escola s’omple, i es necessita una 
altra escola i, automàticament, s’engega la 
reivindicació que donarà lloc al Sagrer. És que 
era brutal la necessitat de places escolars que 
hi havia. Com que era un tema molt punyent 
i que tocava les necessitats més vitals de la 
gent, la gent es movia. I quan s’organitzava 
una concentració o una cercavila reivindica-
tiva, la gent responia moltíssim. I va passar 
igual amb la reivindicació de la plaça de les 
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rates. També hi va haver una gran mobilitza-
ció, perquè l’Associació de Veïns es va plan-
tejar solucionar-ho per evitar que continués 
sent un abocador d’escombraries.

Com era la plaça de les Rates, perquè provo-
qués aquest nom? Hi havia rates?
Sí, hi havia rates, perquè allà es llançaven res-
tes de runes d’obres, per exemple, però també 
restes de menjar, restes d’escombraries, tot. 
I tot s’anava apilant. Tot eren piles de merda 
i, és clar, hi van anar apareixent rates pertot 
arreu. I per això se li va posar el nom de la pla-
ça de les rates. es va aconseguir que l’Ajunta-
ment ho netegés, però l’Associació de Veïns, 
conjuntament amb tots els veïns del voltant, 
sobretot, però també amb veïns de la Sagrera, 
van emetre uns bonus i es van recollir diners 
per construir-hi bancs i plantar-hi arbres. Com 
que veien que s’anava a poc a poc (ja se sap 
que “las cosas de palacio van despacio”...), 
i com que els terrenys eren d’un particular i 
s’havien de comprar, hi va haver un litigi entre 
l’Associació de Veïns i aquest particular, per-
què no estaven d’acord en el preu d’expropia-
ció que l’Ajuntament li volia posar. un embo-
lic! I mentrestant el temps anava passant i allò 
no s’arreglava, i l’Associació de Veïns, com 
que tenia prou força, va emprendre una acció 
popular de condicionament mínim d’aquella 
plaça. Això dóna una idea de la sensibilització 
que tenia la gent en aquell moment a l’hora 
de donar suport i col·laborar en tot el que po-
guessin. Aquests anys de la transició, jo crec 
que són irrepetibles. Hi havia una sensibilitza-
ció molt gran de la població a tots els nivells. 
Semblava com si aquella por que dèiem abans 
s’anés vencent i donava pas a unes ganes 
enormes de participar en tot el que es fes. I a 
mesura que s’anava guanyant poder i llibertat, 
la gent s’adonava que no calia tenir tanta por 
per fer les coses, és a dir que va emergir una 
capacitat d’implicació molt gran. Després, tot 
això va [somriu]... va tornar a decaure, però els 
anys setanta, més o menys entre el 1973 i el 
1976, segons el meu parer, van ser claus per a 
la nostra societat.

Potser, segurament, perquè les necessitats 
que hi havia eren immenses.
També, també. Hi ha tota una confluència de 
factors que determinen aquesta gran partici-
pació de la gent.

Com ho vius? Ho vius feliç, ho vius alegre...?
Home, a veure, jo ho visc amb dos sentiments 
diferents. D’una banda em lamentava que es 
donessin aquelles circumstàncies que van 
provocar tota aquella reacció: que hi hagués 
una dictadura, que el barri estigués deixat de 
la mà de Déu, que estiguéssim coaccionats 
pel que fa a les nostres llibertats, etc. Tant de 
bo res de tot allò no hagués existit. Però d’al-
tra banda, em feia estar content i emocionat el 
fet d’haver participat en tot aquell moviment 
de reacció davant de tot allò. Per a mi va ser 
una època fantàstica. De fet, jo també, a causa 
de la feina, em vaig haver de passar sis mesos 
a madrid. Hi anava i en tornava cada cap de 
setmana amb el pont aeri. Desitjava que arri-
bés el divendres per tornar i viure el dissabte i 
el diumenge aquí!

I, a part de la realitat de la Sagrera, suposo 
que també et movies per àmbits de Barcelo-
na, no?
Sí. L’Associació de veïns, per exemple, estava 
coordinada amb la Federació d’Associacions 

Joaquim Terré en un acte de la Festa major de la 
Sagrera als anys 90. Arxiu Terré
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de Veïns; i pel que fa a la problemàtica general 
i a les accions generals, la Federació, en un 
moment determinat, era capaç d’aglutinar tot 
el moviment associatiu ciutadà. La prova d’ai-
xò van ser aquelles dues grans manifestacions 
que es van fer al mes de febrer i que van agafar 
el règim en pilotes, perquè no van entendre 
com s’havia organitzat la gent. Sobretot a la 
primera. A la segona ja van posar més mitjans 
de repressió per evitar que hi haguessin gaires 
concentracions. Però el primer cop no sabien 
d’on sortia tanta gent; es van quedar parats. I 
això era fruit de posar en comú tot aquell mo-
viment que hi havia a la Sagrera, Sant Andreu, 
el Clot..., a tot arreu, no? 

Durant aquests anys, entre el 1973 i el 1976, 
les associacions de veïns es fan servir com 
a refugi per a molta gent que estava en par-
tits polítics clandestins, com el PSUC, com el 
Partit Comunista, o Bandera Roja o el PSAN... 
Tots aquests partits que, evidentment, esta-
ven en la clandestinitat, arriba un moment 
que són legals, i això provoca un canvi dins 
mateix de les associacions de veïns. Aquí es 
nota també? La gent se’n va cap als partits 
polítics i l’associació de veïns queda una 
mica desguarnida?
Sí. A partir de les primeres eleccions muni-
cipals, que no vénen immediatament, ja que 
hi ha un període de temps fins que els par-
tits polítics estan legalitzats. Hi ha hagut les 
primeres eleccions generals, però els ajun-
taments encara són predemocràtics, per dir-
ho d’alguna manera. em sembla que va ser 
Socías Humbert l’últim alcalde previ ja a les 
primeres eleccions democràtiques, que són 
les que va guanyar Narcís Serra. en aquell 
moment, potser això no es posa de manifest, 
encara que, lògicament, sí que alguns partits 
polítics obren les seves seus socials al barri. 
Jo no ho vaig notar tant, perquè el partit que 
més influència podia tenir en l’Associació de 
Veïns en aquell moment era el PSuC, que era 
el que més ressò tenia. I el PSuC, de fet, sí que 
obrirà un local al barri, però abans ja funcio-
nava, il·legalment però funcionava, amb cèl-

lules, amb reunions a les cases on es podia, 
etc. I en una primera etapa no es nota gaire 
que marxi de l’Associació de Veïns. Jo crec que 
la marxa de la gent de les associacions cap als 
partits polítics no és immediata, però sí que, 
potser a partir dels ajuntaments democràtics, 
quan guanyen les eleccions, necessiten gent 
per ocupar llocs en els districtes, per exemple, 
i comença la descentralització, i aleshores ja 
sí que hi ha una desfilada i quan es comença 
a plantejar un factor que és una mica delicat. 
Penso que hi ha gent que aspira a fer carrera 
política, i hi ha la gent que, davant de com-
panys seus que es nota que aspiren a fer car-
rera política, es desil·lusiona i plega. 

Una mica, també, el desencís de la transició, 
no?
Sí. Desencís de la transició que, com a mo-
del, que no ha assolit aquelles aspiracions que 
hom havia somniat per a quan les coses can-
viessin; i desencís personal, també, per veure 
com companys de viatge que has tingut du-
rant un temps, quan s’entra en aquesta nova 
situació, només aspiren a tenir el seu lloc, el 
seu espai i el seu poder. I hi ha gent que no su-
pera cap d’aquestes coses i ho deixa estar tot.

I tu de quin grup ets? 
Jo sóc dels tercers.

Que sou...?
Que som els que continuem... Jo continuo, 
però en un altre àmbit més reduït. Jo, del 
1975 al 1981, milito en el PSuC, però els meus 
últims anys de militància en el PSuC ja són 
pràcticament formals. Arriba un moment que 
tot aquest procés em desanima i duc a ter-
me la meva vida associativa a l’Associació de  
Veïns. I és on més dedicació hi poso. I arriba el 
moment que demano la baixa del partit i, bé, 
els exposo els meus motius, els dic que el que 
veig no és el que jo havia pensat, que la meva 
aportació és per al barri, i que si he de conti-
nuar treballant ho vull fer per al barri, i que els 
desitjo molts èxits però que ja no em sento 
identificat amb ells... Perquè també s’entra en 
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la lluita partidista. una de les coses que em 
va il·lusionar i que em va engrescar més havia 
estat veure com, encara que un pertanyés a un 
partit i l’altre a un de diferent, tots teníem un 
horitzó comú i caminàvem cap a una mateixa 
direcció. I, sí, hi havia confrontacions en les 
assemblees o en trobades que se celebraven 
amb gent de diferents partits, perquè podíem 
mantenir estratègies diferents, però aquestes 
estratègies sempre anaven orientades cap a 
una mateixa finalitat. Però quan allò s’acaba, 
ja veus que tot plegat és una altra cosa. Cadas-
cú aspira a les seves quotes de poder, ja molt 
determinades. 

A l’Associació de Veïns ja no segueix col-
laborant?
Al llarg dels 36 o 37 anys d’existència de l’As-
sociació de Veïns, jo he tingut èpoques en 
què hi he estat més implicat que en d’altres. 
Vaig participar en el seu procés fundacional. 
Després, he estat membre de la vocalia de 
Cultura i de la vocalia de Joves, n’he estat se-
cretari i sotspresident, en vaig ser president 
quatre anys, del 1989 al 1993, en un moment 
en què creia que es necessitava, perquè l’As-
sociació de Veïns havia estat un any pràcti-
cament sense activitat. Va arribar un punt en 
què els companys que ho havien portat an-
teriorment no es van veure capaços de tirar 
endavant, perquè la gent no els responia, i 
van tenir la temptació de fer-la desaparèixer, 
i per això no feien cap activitat, i mentrestant 
esperaven que hi anés gent nova que es po-
gués engrescar per tornar a tirar-la endavant 
durant quatre anys més.

I, vist des d’ara, ho hauríeu fet diferent?
Les coses han canviat molt, sobretot des del 
punt de vista tecnològic. Abans calia redactar 
els escrits amb màquina d’escriure i, si t’equi-
vocaves, havies de repetir la feina, i fer un 
cartell era una aventura, i ara tot això és molt 
més senzill. També era complicadíssim posar-
se en contacte amb la gent per convocar-los 
per a una assemblea o per a una manifestació. 
era complicadíssim. Ara, internet ens permet 

multiplicar per mil la velocitat amb què abans 
fèiem les coses. Però llavors teníem el que 
teníem, i no podíem fer les coses d’una altra 
manera. Però, vist amb la perspectiva d’abans, 
sí que era meritori aquest esforç que fèiem en 
alguns camps ja estrictament instrumentals, 
no de contingut. I mirant enrere, al marge que 
la societat ha evolucionat molt, el barri de la 
Sagrera era un femer, i ara hi ha escoles, hi ha 
zones verdes... Potser no hi ha encara tots els 
equipaments que voldríem, però continuem 
lluitant. Tots els carrers estan urbanitzats, tot 
està molt més ordenat, i l’Associació de Veïns 
hi ha tingut alguna cosa a veure, en tot això, i 
també tota la gent que hi ha col·laborat, i això 
produeix molta satisfacció. I acabes pensant 
que, tenint en compte el context i els condici-
onants, era difícil haver-ho fet millor.

eNTreVISTA reALITzADA Per JorDI rABASSA 

mASSoNS EL 17 DE DEsEMBrE DEL 2007.

Foto: manuel A. raigada
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