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Vista de Barcelona des de Montjuïc, Florence-Fidèle-Constant Bourgeois de
Castelet, 1803. (AHCB)
< Plànol de la ciutat de Barcelona, Du Bosc, 17… (ICC)

«Al sud-oest de la ciutat es troba la muntanya de
Montjuïc, al castell de la qual s’arriba per una carretera suavitzada a mitjan segle XVIII per l’enginyer
Comte de Roncali, que va treballar a les fortificacions
(…). La seva alçada, perpendicular sobre el mar, és
de 173 metres (…). Aquesta muntanya, dipositada per
les aigües, correspon a les de la tercera formació, i es
composa principalment de roca o pedra sorrenca de
tres espècies: silícia, argilosa i ferruginosa.» Aquesta descripció forma part del llibre dedicat l’any 1847 a
Barcelona per part de Pascual Madoz, que després en
va ser governador civil i va obtenir per a la ciutat el
permís per enderrocar les muralles.
Montjuïc era, a mitjan segle XIX, quan Madoz
escriu el seu llibre, una muntanya impopular precisament pel seu castell, que tenia una fama sinistra. Cinc anys abans, el cap del govern, Baldomero
Espartero, havia fet bombardejar la capital catalana
des del castell el 3 de desembre de 1842 per combatre una insurrecció. Més de mil bombes van malmetre 462 edificis. Miraculosament, només hi va haver
una vintena de ferits. El bombardeig de la ciutat es
va repetir durant la revolta de la Jamància, durant
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La talaia de Montjuïc
Quan apreciem des de la ciutat el contorn de la muntanya de
Montjuïc, retallada sobre el cel clar mediterrani, descobrim la
silueta d’una torre que suggereix, en l’actualitat, la presència
d’una fortificació. Aquesta torre va tenir com a missió, durant
segles, transmetre senyals de perill a la costa. Malgrat no
complir aquesta funció, continua mantenint el seu valor
cultural, com un dels símbols més antics de la muntanya.
Un dels documents cartogràfics més didàctics de la
Barcelona moderna és la vista panoràmica que va realitzar
des de Montjuïc, per ordre de Felip II, el dibuixant flamenc
Anton Van der Wyngaerden, l’any 1563. Representa, en un
primer pla, el cim del promontori dominat per una talaia, i,
en un segon pla, la ciutat de Barcelona, delimitada entre
les muralles i el mar. El dibuix representa la ciutat i la franja
marítima amb notable fidelitat, abans de la construcció del
port, tal i com el coneixem en l’actualitat. Quatre elements
singulars ens criden l’atenció: la talaia, l’extensa platja, les
embarcacions i les drassanes. Aquesta representació duu
implícit un diàleg entre la talaia i els tres elements.
La costa catalana va estar sotmesa durant l’Edat Mitjana
i l’Edat Moderna a la rapinya que, des de Tunis o Alger,
realitzaven els pirates o corsaris retenint esclaus. L’expressió
«moros a la costa» ha arribat a l’actualitat com una al·lusió a
un perill immediat. Ja en temps de Jaume I i, més
concretament durant el regnat de Pere IV El cerimoniós,
es van construir més de 150 torres, des de la de Madeloc
al Rosselló fins a Santa Pola a Alacant. L’any 1384 es va
establir un protocol per transmetre els senyals de perill fins
a Barcelona, on hi havia l’arsenal de galeres a les drassanes,
mitjançant focs de nit o senyals visuals durant el dia. La torre
de guaita de Montjuïc representava la darrera anella de la
transmissió a la ciutat. De les drassanes sortien les galeres
a socórrer, cap a llevant o ponent, segons la procedència
del perill.
Barcelona va disposar fins al segle XVII d’una extensa platja
davant de les muralles coneguda com l’Arenal. Les obres del
port iniciades l’any 1477 amb prou feines van avançar en dos
segles i no es va disposar d’una zona abrigada fins l’any 1874.
La distribució de les embarcacions en el front marítim mostra
la seva especialització. Les galeres, amb funcions militars, es
localitzen a l’entorn de les drassanes, on tenien la seva base
permanent. Les naos, de port menor, se situen a l’entorn del
Pla de Palau, on s’ubicava el centre comercial.
Les drassanes constitueixen unes magnífiques instal·lacions
marítimes que suplien, parcialment, l’absència de port.
Jaume I va ordenar la construcció de l’arsenal i Pere IV les
va ampliar l’any 1344. Fou la base permanent de galeres del
regne d’Aragó. Estaven connectades directament amb la torre
de Montjuïc, d’on procedia qualsevol senyal de perill a la
costa. Davant del nou rumb que va anar prenent la navegació
oceànica, la seva activitat va disminuir. Van continuar amb la
missió de vetllar per la seguretat, fins 1745, quan les darreres
es van traslladar a Cartagena. La pirateria nord-africana va
finalitzar l’any 1830 amb la caiguda d’Alger i va donar lloc a
l’ocupació de la costa. La seva estructura ha arribat sense
gairebé cap alteració.
Entre els elements històrics descrits, trobem un nexe d’unió
que es transmet fins a l’actualitat, a través del símbol de la
Verge de la Mercè. El gran impacte que va tenir durant l’Edat
Mitjana la pirateria i la redempció de captius va propiciar
l’aparició d’ordres religiosos que es dedicaven al seu rescat.
Entre elles, es va instituir a la ciutat l’ordre de la Mercè
l’any 1218 per Sant Pere Nolasc. Des dels seus inicis, va
tenir la protecció del rei Jaume I, que va contribuir a la seva
implantació al regne. L’any 1232 es va construir el convent de
la Mercè a l’Arenal que, amb nombroses remodelacions, va
arribar a l’actualitat davant del passeig de Colom. L’església
de la Mercè, reconstruïda entre 1765 i 1775, acull la patrona
de la ciutat.

Fins a mitjans del segle XVII, la torre de guaita es va mantenir
solitària al cim de Montjuïc, amb funcions de vigilància. A
partir de la Guerra dels Segadors, va començar la fortificació
del seu entorn. La remodelació definitiva fou projectada per
Martín Cermeño, com a fortificació amb baluards, l’any 1751.
La històrica torre de guaita va continuar al seu emplaçament,
integrada a la fortificació, mantenint els elements formals de
torre quadrada i vistosa silueta. Un cop desaparegut el risc
de la pirateria al Mediterrani, ha servit per a d’altres propòsits,
com a suport al telègraf òptic (1730-40), al telègraf o als
senyals marítims, per a la funció dels quals s’ha recuperat
recentment l’ormeig superior. La torre, malgrat perdre la seva
funció històrica de guaita, constitueix un símbol cultural de la
ciutat. Sempre la distingim retallada a la silueta de Montjuïc
com a un reclam per recórrer aquesta muntanya sorprenent.
Manuel Nóvoa enginyer cap de demarcació de costes del
Ministeri de Medi Ambient

una setmana de l’any següent, el mes de setembre de
1843. Tan forts eren els atacs que l’Ajuntament va haver-se de refugiar a l’Església del Pi perquè els regidors poguessin celebrar les reunions. No cal dir que
les culpes dels greus fets van recaure de ple sobre la
fortalesa militar. Va ser aleshores quan Montjuïc va
esdevenir un símbol de repressió. Arribarien en el futur, a més, nous drames que reforçarien aquesta impressió en l’ànim de la ciutadania.
També amb el pas del temps, però, les fonts que
hi existien van atreure la menestralia i la classe obrera els dies festius, i la muntanya va esdevenir per a
molta gent un símbol popular que, amb fonts o sense fonts, es va mantenir durant dècades. Com deia
Manuel Vázquez Montalbán, «Montjuïc era la gran reserva verde, el lugar adonde el pueblo comanche podía
huir en busca de las libres praderas».
Poblament antic
Unes obres durant els treballs preparatius de l’Exposició Internacional de 1929 van permetre descobrir
a la banda del barri de Port, al camí de l’Esparver,
unes sitges que els historiadors van situar entre els

segles II i III abans de Crist. Van ser investigades en
el seu moment però van tornar a ser soterrades. Està
clar, doncs, que el poblament de la muntanya venia
d’antic.
Van ser els romans, que havien creat la colònia de Barcino, els primers a utilitzar la pedra de la
muntanya per fer-ne cases i també làpides funeràries,
com algunes de les trobades a la necròpoli de la plaça
de la Villa de Madrid, o escultures de pedra sorrenca
tan populars com el Príap o Vertumme Fal·lus, figura
que mostra el cos d’un home que s’arremanga els vestits i mostra un enorme membre viril erecte. Aquesta
peça va ser descoberta al peu de Montjuïc l’any 1849 i
es conserva al Museu d’Arqueologia de Catalunya, tot
i que durant anys es va mantenir amagada dels ulls
del públic. El mes d’abril de 1986 va ser mostrada,
amb d’altres peces, a una exposició anomenada Museu secret i va sortir a la llum pública.
A l’altra banda, cap al riu Llobregat, s’havia creat un petit port conegut com Fraga que va durar fins
al segle XIV, quan va perdre la seva utilitat i els voltants van esdevenir el nucli d’una comunitat pagesa,
origen del modern barri de Can Tunis. Paral·lelament,

>

Barcelona vista des de la torre de guaita de Montjuïc. Dibuix d’Anton Van der
Wyngaerde, 1583. (Austrian National Library, Viena)
< Detall de les drassanes i la muntanya de Montjuïc. Dibuix d’Anton Van der
Wyngaerde, 1583. (Austrian National Library, Viena)
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El meu amagatall secret
Recordo el soroll dels cotxes (fa falta recordar això?), el
color gris d’algunes façanes, els mitjons blancs i alts fins als
genolls, amb unes boletes penjant de les vores, les sabates
de xarol, sempre brutes, els palmons gegantins amb els quals
picàvem a terra per fer emprenyar el diable, i l’emoció que
vivíem recollint fustes per a la foguera de Sant Joan. I, més
tard, com ens quedàvem bocabadats mirant el foc, asseguts
al carrer amb les cadires que havíem portat de casa...
Però recordo especialment que, creuant uns quants carrers,
tot això desapareixia per donar pas a un escenari diferent:
l’indret on tenia el meu amagatall secret. Entre les pedres i la
verdor del bosc, entre fonts seques i corriols amagats, entre
les inacabables escales on, furtiu entre la malesa, hi havia un
pantà ple d’ànecs i de totes les granotes del món, i on es deia
que fins i tot hi havia hagut cérvols. Al meu amagatall podies
sadollar la set en una font misteriosa amb un gat negre que
et mirava amb freda indiferència i perdre’t en el jardí botànic
més bell que pogués existir davant els ulls d’un nen...
De què eren plenes les estàtues? S’amagava l’home del sac a
la cova del goril·la, a tocar del Teatre Grec? On són les ànimes
de totes les sardines que vaig enterrar de petit? Quants
entrepans de truita em vaig arribar a menjar, contemplant la
ciutat als meus peus? Coneixes el meu indret secret?
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Pasqual Ferry dibuixant

<

Il·lustració realitzada per Pasqual Ferry per a aquest llibre.

La mesura dels temps, la mesura del món
Fa més de trenta anys que visc a Barcelona. A diferència dels
barcelonins de naixement, vaig veure Montjuïc per primera
vegada des de l’aire, des de l’avió a punt d’aterrar una tarda
solejada del mes de maig de 1974. Ja havia llegit molt de la
història de la ciutat i de la muntanya però, tot i així, em va
impressionar la muntanya dins de la ciutat.
Però, uns dies més tard, la vaig explorar per la part de l’Estadi
i encara recordo l’estat d’abandó que hi havia. Estava clar
que la muntanya tenia una cara salvatge. Han passat els anys
i, indubtablement, Montjuïc ara està més integrada que mai
a la ciutat. Des de la meva perspectiva d’historiador, diria
que aquestes fases d’allunyament i d’apropament s’han anat
alternant al llarg del passat.
A les èpoques prehistòriques, els primers pobladors buscaven
la seguretat de les altures i la muntanya ens ha presentat
testimonis d’aquests segles, especialment les sitges de la
zona de Port de l’època ibèrica, que contenien materials
indicatius de connexions amb diferents zones del Mediterrani.
Amb la fundació de la ciutat romana de Barcino, sembla
que la muntanya va perdre pes perquè les restes romanes
són limitades, encara que s’extreia pedra de Montjuïc per
als edificis de la ciutat. Quan passejo per la ciutat històrica,
sempre penso en les tones de material que es van portar
des de les pedreres per a la construcció de la ciutat romana i
medieval.
A l’època altmedieval, del segle VII al segle XII –el període
al qual m’he dedicat–, sembla que la muntanya va recuperar
un paper important amb l’activitat a la zona coneguda com
el Port (a prop de l’església actual de la Mare de Déu del
Port), al castell de Port que la dominava, a les altres torres i
a les esglésies –fins i tot a una parròquia, la perduda de Sant
Julià– que es trobaven disseminades per la muntanya entre
les masies i les vinyes, i també al cementiri dels jueus, que
tots recordem cada vegada que parlem de Montjuïc, el mons
judaicus, la muntanya jueva.
A partir dels segles baixmedievals, sembla que la ciutat
va tornar a viure d’esquena a la muntanya. Els gravats del
segle XVI de Braun i Hogenburg i de Van den Wyngaerde
fan una impressió de proximitat però de separació. Amb
els esdeveniments del segle XVII, la construcció del castell
al segle següent i els moments més foscos dels segles
posteriors que es relacionen amb aquesta fortalesa, els
barcelonins tenien bons motius per no apropar-se a Montjuïc.
Malgrat tot això, hi ha un episodi de la seva història que no
ens parla de la repressió. Em refereixo a les observacions
astronòmiques de Pierre-François-André Méchain des
del castell entre els anys 1792 i 1794, en plena Revolució
Francesa; és a dir, l’inici de la mesura de l’arc del meridià de
Dunkerque a Barcelona, projecte que va establir el valor del
metre com a unitat fonamental i que es commemora amb un
punt geodèsic al castell. A part dels records més personals,
és aquest fet que travessa les fronteres i ens ofereix un lligam
entre la història de Montjuïc i la vida diària de molts dels
habitants del món actual el que prefereixo recordar en pensar
en la muntanya barcelonina.
Philip Banks historiador

els jueus que residien a Barcelona enterraven els seus
morts a la muntanya, que va ser coneguda des d’aleshores com a Montjuïc, topònim que volia dir «muntanya dels jueus». No hi va haver més enterraments
després de 1391, quan es va produir l’assalt al Call,
barri on habitaven. Unes excavacions als terrenys del
Tir Nacional van permetre descobrir modernament
171 tombes. Part de les làpides es conserven al Museu d’Arqueologia.
També va ser a l’Edat Mitjana quan els comtes
de Barcelona van encarregar la construcció d’un petit castell orientat cap al Llobregat, que seria conegut
com el castell de Port. Les seves ruïnes es van conservar fins als anys trenta del segle passat i ara només
una placa situada sobre un promontori que dóna al
Fossar de la Pedrera recorda que hi va existir.
Les ermites
Com diu molt bé Joan Roca i Roca en un text de
1917, «no era exclusiva de los judíos la ocupación de la
montaña, pues en ella existían, al propio tiempo, algunos edificios destinados al culto católico». En el mateix
segle XI, quan naixia el castell esmentat, ja existia

la capella de Sant Julià, que va ser popular almenys
durant un temps, perquè s’hi feien romeries el 9 de
febrer, data de la festivitat del sant. També s’hi van
aixecar esglesioles dedicades a Sant Ferriol i Sant
Fructuós, aquesta coneguda ja l’any 1168, raó per la
qual molts anys després els van dedicar sengles carrers al petit barri de La Font de la Guatlla, que dóna
a Montjuïc.
A la part que correspon a l’actual Poble Sec,
n’hi havia una altra, la de Sant Bertran, que va donar nom a una zona pagesa coneguda com les Hortes de Sant Bertran. L’ermità que en tenia cura va ser
assassinat l’any 1525 i la capella va quedar abandonada un temps. Els consellers de la ciutat van utilitzar-la com a llatzeret durant alguna de les epidèmies
que, periòdicament, afligien Barcelona. Molt a prop,
ja tocant al mar, el dia de Corpus de 1640 la famosa
revolta dels segadors va tenir un moment culminant
quan van donar mort al virrei de Catalunya, Dalmau
de Queralt, que volia fugir en una galera genovesa.
Van ser les tropes napoleòniques les que van destruir definitivament l’ermita de Sant Bertran, quan
envaïren Barcelona l’any 1808.

≤

Ruïnes del castell de Port, d’origen medieval, a principis del segle XX. (AHCB-AF)
Vista de Montjuïc des de les Hortes de Sant Bertran, en l’actual Poble Sec.
Lluís Rigalt i Ferriols, 1846. (AHCB)
< Vista d’un Montjuïc encara sense domesticar. 1874.
(De l’àlbum Bellezas de Barcelona)
>

La matèria de la muntanya
20 · 21

La darrera ermita ha tingut més sort, perquè es manté dempeus. De les altres quatre, tot just
si queda notícia de l’emplaçament. Dedicada a una
de les tres patrones de la ciutat, Santa Madrona, data
de 1605 i va ser refeta dues vegades, la primera després del setge de la ciutat l’any 1652 i la segona després d’haver quedat malmesa durant la Guerra de Successió, l’any 1713. Reconstruïda novament l’any 1754,
la família Peris Mencheta la va adquirir. Subsisteix
ben a prop del Palau Nacional i cada 15 de març, dia
de la santa, una romeria la visita des de fa pocs anys.

per muntar l’Exposició d’Indústries Elèctriques que
mai no es va celebrar.
Molts altres pagesos hi van continuar i als anys
trenta es parlava de 637 socis afiliats a l’Agrupació
d’Hortolans de Montjuïc. Alguns d’ells es limitaven
a plantar només patates, pebrots, cebes, tomàquets i
altres hortalisses per a ús propi. Escrivien a la seva
publicació: «Som obrers que treballem en llocs infectes o vivim en pisos insans, que no disposen de mitjans quens (sic) permetin convertir en lloc d’esbarjo,
però poc a poc nosaltres conquerirem aquest lloc, farem el raser (sic) que albergui la família obrera, que
per dissort té (sic) de viure en carrers on no hi toca el
sol.» Alguns venien planter davant del bar de Can Valero, al voltant del qual naixeria tot un barri de barraques. Tan animosos eren que fins i tot van crear
un himne de l’agrupació en plena Guerra Civil, titulat Fraternitat, on es deia: «Els hortolans de Montjuïc
/ amb la nostra Agrupació / hem fet de la muntanya /
un clos de germanor / matant tota zitzània, / sembrant bona llavor.»
Algun escriptor ha recordat aquest món a
les seves memòries, com Francesc González Ledes-

Els pagesos
A principis del segle XX, un periodista feia la següent
descripció: «Algún viñedo y muchos campos de secano
aparecen tendidos por las planicies, bancales y declives
más suaves de la montaña, cultivados con singular esmero. Entre todas las partidas, sobresale por su extensión y
hermosura la llamada Plana d’en Lladó.» En aquesta
plana es conreava un tipus de blat molt valorat, fins al
punt que venia gent de fora a comprar-ne llavors. La
darrera collita de blat va tenir lloc l’any 1915, quan
van començar a ser comprats els camps més grans

< Plantació de rosers en un viver de la muntanya, 1916. (AH)
<< Última collita de blat a Montjuïc, 1915. (AHCB-AF)

ma: «En tiempos de la República, la parte alta de la
montaña fue colonizada por el pueblo soberano, que instaló allí pequeños huertecitos (…). Allí, la gente de Poble Sec descubrió la luz que no tenía en sus pisos, descubrió el aire limpio y, por supuesto, descubrió la libertad.
La libertad consistía en subir a la montaña todos los domingos, con toda la familia y en plan safari, pero eso no
tenía precio.»
El nou castell
Des dels temps més reculats, sempre s’ha sabut que
hi havia un vigilant o cap de guaita al cim. Almenys
ja se’n parla en un document de l’any 1073, i en tenia
cura el Consell de Cent de la ciutat. El funcionari que
vetllava pel seu funcionament encenia foc a les nits
perquè les barques i els vaixells tinguessin un llum
de guia. Al segle XVI es va complementar aquest servei amb una casa fortificada prop de la desembocadura del Llobregat que, segons alguns, és l’origen del
nom de Can Tunis.
Va ser durant el setge al qual fou sotmesa
Barcelona per l’exèrcit de Felip IV quan els defensors
de la ciutat van aixecar un fortí molt elemental, però
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Molta gent aprofitava el dia de Divendres Sant per sortir a la muntanya, 1907.
(© Frederic Ballell–AHCB-AF)

que va permetre rebutjar les tropes enemigues i derrotar-les el 26 de gener de 1641, diada que dóna nom
a un carrer d’Hostafrancs. Tanmateix, això va ser copiat pels derrotats i, quan es va restablir la normalitat, l’incipient castell va ser ocupat per l’exèrcit espanyol, i va tenir un paper destacat en la Guerra de
Successió que va acabar l’any 1714.
Destruït parcialment, el castell va ser refet l’any
1751 per l’enginyer militar Juan Martín Cermeño, que
va seguir les directrius del marquès de Vauban, tot
un mestre en la construcció de grans fortaleses mig
segle enrere. El castell va entrar, per mèrits propis, a
la història negra de la muntanya. Als bombardeigs
de 1842 i 1843, ja esmentats, cal afegir la presó, les
tortures i finalment la mort, circumstàncies patides
per alguns ciutadans en diferents moments: procés
de Montjuïc de 1896 i cinc afusellaments; la Setmana
Tràgica de 1909 i uns altres cinc afusellaments, entre
ells el del mestre Francesc Ferrer i Guàrdia; execucions de militars sublevats i d’altres detinguts a mans
republicanes durant la Guerra Civil; afusellament del
president Lluís Companys a la postguerra, etc. Ja el
30 de març de 1934, el setmanari satíric L’Esquella de

El cos de guàrdia del castell de Montjuïc dels anys 30. (© Badosa)
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Tropes sortint del castell el dia de l’afusellament de Ferrer i Guàrdia,
el 13 d’octubre de 1909. (© Frederic Ballell–AHCB-AF)
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Gràcies MNAC per dir sí a Montjuïc
El Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) t’ofereix un viatge a través de 1.000
anys d’art català, contextualitzat amb art
espanyol i europeu. Des de la col·lecció
d’art romànic més important d’Europa fins al
modernisme i les avantguardes, al MNAC hi
trobaràs totes les disciplines artístiques i
grans noms de l’art com El Greco, Zurbarán,

Velázquez, Fortuny, Gaudí, Rusiñol, Casas,
Gargallo, Juli González o Dalí.
El MNAC té la seu al Palau Nacional, un dels
edificis més emblemàtics del Parc de Montjuïc, Des d’on es gaudeix d’una vista privilegiada de Barcelona. L’edifici s’ha convertit
en una de les icones arquitectòniques que
donen forma al skyline de la ciutat.
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La muntanya bruixa
Per als nens pobres, Montjuïc era una cançó.
Montjuïc té moltes definicions, com correspon a les
muntanyes bruixes: per als revolucionaris fou la fortalesa
de l’opressió i la mort a gallet; per als militars, la talaia
de defensa; per als esportistes, l’Anella Olímpica i per als
hotelers, que sempre acaben guanyant, el lloc on situar
habitacions de luxe. Però tot són veritats a mitges; res no
és tan vertader com una cançó, un camí verd i un tros de
sol regalats a un nen.
Deixeu-me viure, deixeu-me seguir veient Montjuïc com un
nen del Poble Sec que viu en un pis interior, veu els núvols
a terminis –pels rectangles del pati veïnal– i només coneix
les estacions pels vols de les orenetes. Als carrers del
Poble Sec hi ha pujades costerudes –Tapioles, Margarit,
Cabanyes– que duen a la muntanya bruixa i, en superar-les,
els nens que només tenen una zona verda (un test al balcó)
es troben amb l’herba de tots, els arbres en què graven els
seus noms i el sol desconegut. Per als nens del Poble Sec
d’abans de la guerra, Montjuïc era la llibertat, no la mort a
gallet.
Deixeu-me envellir amb aquella herba nova i amb aquell
sol antic. Durant anys, quan el president Macià parlava de
la caseta i l’hortet (i aleshores la gent senzilla sentia que
el president Macià seia a la seva taula), Montjuïc estava
entapissat d’hortets familiars que es cuidaven a mà, i de
flors tan boniques que semblaven cuidades amb la llengua.
Les famílies pujaven a peu els diumenges per les pujades
costerudes, amb els cistells de menjar, el porró –és clar–
i els nens que de cop i volta havien inventat una cançó.
Allà, els nens donàvem nom als ocells, saltàvem al sol i
abraçàvem la terra. De cop, aquella era la muntanya de la
felicitat, encara que la felicitat mai no seria nostra, dels
xavals; els xavals ens havíem convertit en els seus okupes.
Era un felicitat barata, de quatre duros, però mai no va existir
a les nostres vides res que valgués tant i que féssim tan
nostre. Ens eren regalats els Tres Pins amb l’enterrament
de la sardina, tal i com dèiem aleshores, la Font del Cargol
i una altra encara més sagrada, perquè es deia la Font de
la República. I abraçàvem l’estàtua d’en Manelic, que per a
nosaltres era la petita pàtria. Ressuscitàvem amb les nostres
cançons la Marieta de l’ull viu, que sembla ser que era la
dona més bonica que mai havia trepitjat la terra.
Deixeu-me fer-ho. Doneu-me llicència municipal per seguir
veient Montjuïc, la que no existeix, amb ulls de nen, o sigui,
ulls que tampoc no existeixen. Permeteu que continuï pujant
a peu per les escales del carrer Margarit, avui arreglades,
que arribi al gran passeig ple d’arbres, que busqui un ocell
i que trobi un semàfor.
Montjuïc ha canviat perquè ha de ser així, i els nens hem
canviat perquè ha de ser així, però Montjuïc serà sempre la
muntanya bruixa, ocultarà racons –o nius– plens de records
i escoltarà cançons que continua portant l’aire.
Francesc González Ledesma escriptor

Més enllà del Polvorí
A mitjans dels anys quaranta, jo servia a la caserna del
regiment d’artilleria antiaèria número 72 del carrer Tarragona,
ara inexistent. Una època dura... Feia molts serveis, moltes
guàrdies: a la Model, a la presó de dones, al Polvorí, etc. El
nostre regiment era mecanitzat, però com que escassejava
–i molt– el combustible, els trasllats es feien a peu.
Naturalment, anar a la Model, per exemple, des de la nostra
caserna, requeria un esforç mínim, però anar al Polvorí
o a la presó de dones ja era més empipador. Sobretot al
Polvorí. Després de recórrer bona part del carrer Tarragona,
travessàvem la plaça d’Espanya, per anar-hi, i tot seguit
enfilàvem un antic camí, molt solitari, força accidentat i
molt polsegós, que vorejava el Parc de Montjuïc, però del
qual quedava separat per algunes edificacions i uns murs
inacabables. Era una ruta que fèiem sovint perquè al Polvorí
no hi havia cuina, ni electricitat, ni aigua potable. No teníem
més remei, doncs, que anar a buscar el ranxo, al matí i al
vespre, a la nostra caserna.
Solíem ser un escamot de quatre o cinc homes, els qui
ens n’encarregàvem. Una tasca penosa. Transportàvem,
col·locades damunt d’un baiard, unes peroles tancades
hermèticament que pesaven com un dimoni. Però quan
veritablement era incòmoda aquella feina, era quan plovia.
Com que no hi havia pràcticament llum, al camí, relliscàvem,
ens enfangàvem fins a les orelles, etc. La nostra presència
a la plaça d’Espanya –quan plovia, sobretot–, per cert,
constituïa tot un espectacle. Hi passàvem –ens anàvem
rellevant, mentre fèiem camí– coberts amb unes mantes
esfilagarsades que ens arribaven fins als peus, esquivant
els transeünts, els cotxes, els tramvies, etc.
Hi havia molta gana, en aquella època. El sopar –o el dinar–,
doncs, era esperat amb candeletes. Uns sopars, sobretot, que
solien ser molt tristos. El menjar era escàs, dolent, sempre
fred. Ens el cruspíem en silenci, gairebé a les fosques...
I el parc? On era el parc? Més enllà del Polvorí, talment un
decorat, no pas lluny. Però era un altre món, un món per
a nosaltres, almenys en aquells moments i en aquelles
circumstàncies, inabastable.
Estanislau Torres escriptor

la Torratxa s’havia posat inusitadament seriós per denunciar, en un número extraordinari dedicat al castell, les malvestats viscudes al llarg del temps.
Un fet destacat és la constant reivindicació que
el castell fos cedit a la ciutat. El 24 d’agost de 1936,
en plena Guerra Civil, Gabriel Nogués va escriure:
«Com sigui que el cim de la muntanya ha estat tostemps una constant amenaça per Barcelona, els barcelonins hem maldat des de ja fa molt de temps perquè l’esmentat castell fos cedit a la ciutat.» Un dia
abans, el president Companys, que no podia suposar
que hi seria afusellat, havia proclamat que «el castell
de Montjuïc passa a ésser del poble de Catalunya». No
cal dir que, amb el final de la guerra, el castell va tornar a passar a mans dels militars novament. El mes
de juny de 1960, el dictador Francisco Franco va cedir-lo finalment a la ciutat, però reservant-se l’exèrcit
el Museu Militar i unes instal·lacions annexes. Actualment hi ha unes lentes negociacions per aconseguir-ne tot el traspàs.
De la mateixa època és una altra construcció, el
Polvorí, ara seu d’una companyia, Teatro de los Sentidos, que hi assaja. Al costat va néixer l’any 1952 un

nou barri amb el mateix nom de l’edifici militar, sense
que l’Ajuntament es preocupés que els terrenys fossin
zona verda. Afectats d’aluminosi des de principis dels
anys noranta, els vells edificis han estat substituïts
gairebé tots per uns de nous.
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Portada del setmanari satíric L’Esquella de la Torratxa dedicat al castell de Montjuïc,
el 30 de març de 1934.

Les fonts i les fontades
Si el castell va ser el símbol impopular de Montjuïc,
les fonts van ser tot el contrari. Una de les més antigues i valorades era la desapareguda Font Trobada,
situada sota l’actual piscina olímpica. Tan coneguda
era que va merèixer l’atenció del governador civil Andrés Pérez de Herrasti, que la va fer arranjar i hi va
col·locar una placa recordant l’efemèride, que va escaure un dia de 1817. La Font Trobada aprofitava l’aigua del torrent dels Tarongers. Va desaparèixer en
fer-se la nova piscina olímpica de cara a 1992.
Una altra font molt popular era la del Gat, de
la qual es parlava ja l’any 1855. Va esdevenir tan famosa que li van dedicar una cançó on barrejaven
els personatges d’una noia coneguda com la Marieta de l’ull viu i un soldat, cal suposar que procedent del castell. Josep Amich, més conegut pel pseu-

Portada de La Vanguardia dedicada a la cessió del castell a la ciutat per part
del president Companys, el 24 d’agost de 1936.

