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1987 Los barrios de Tarragona.
Tarragona. Ajuntament de Tarragona.
Ja fa uns anys que l'Arca d'Antropologia Social de la Facultat de
Filosofia i Lletres de Tarragona ha anat orientant els seus interessos i
prioritats cap a estudis d'àmbit europeu i contemporani i, més en concret,
una de les seves línies de treball ha estat el desenvolupament d'una
Antropologia Urbana de la qual el llibre que comentem en seria una
mostra ben palpable. El significat de la publicació del llibre, la responsabilitat del qual és indubtablement dels seus autors, es pot entendre milJor si
se sitúa en aquest context institucional en el qual s'hi ha d'incloure, en
aquesta ocasió, l'interès de l'Ajuntament de Tarragona per recolar estudis
d'aquest tipus.
Crec interessant assenyalar, d'entrada, el doble objectiu bàsic que
pretén el llibre « ...que nos sirviera de punto de referencia y de discusión
con los vccinos de los barrios y con otros científicos sociales, para poder
profundizar mAs sobre la problematica de los barrios de nucva creación ...»
(p.ll ). Per tant, un treball no asèptic, sinó compromés amb la realitat
immediata, segons expressió dels propis autors; la qual cosa no vol dir
renunciar, sinó tot el contrari, a un plantejament científic, en aquest cas a
partir dc l'òptica d'una Antropologia Social que no exclou Ics aportacions
que, en el marc d'un determinat model teòric, provenen dc la història, la
sociologia o l'economia, entre d'altres.
La principal hipòtesi teòrica de l'estudi és que «.. .la integración sociocultural dc las poblaciones inmigradas requiere de dos prc-requisitos: la
promoción socio-económica ) laboral de estas poblaciones. por un lado. y
el replanteamiento urbanístico, asistencial y de servicios que rompa con
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las barreras entre centro y periferia, por el otro» (p.18). Per tal d'avançar
en aquesta Unia, els autors han utilitzat una metodologia que, a més
d'organitzar la informació documental i bibliogràfica disponible, s'ha
centrat, pel que fa al treball sobre el terreny. en tres aspectes bàsics: la
realització d'històries de vida de families immigrades, la reconstrucció de
les seves xarxes socials i l'estudi de les associacions dels barris. Afirmen
que ban optat per presentar «... un modelo dimimic-a de la vida comunitaria, basado en el an:Uisis de los procesos mas visibles e intluyentes en la
vida colectiva: las movilizaciones populares y la vida asociativa>>; model
que, segons reconeixen, és força mediatitzat per la lectura que els Líders
comunitaris fan d'aquests fenòmens.
Crec que la honestedat i la claretat amb què s'exposa el que es volia fer,
el que es va fer i el com es va fer no es correspon, però, amb els resultats de
l'obra. Si bé és cert que el llibre està centrat en això que els autors afirmen,
em sembla que tant pels continguts concrets, com per la seva organització
general, la obra aqui presentada va força més enllà. La rica i diferenciada
gamma d'actituds i de comportaments individuals o grupals, la complexa
trama d'interessos, afectes, conviccions i identitats, moltes vegades contradictòries, que ()S reflexen o s'entreveuen a través d'aquestes pàgines,
permeten depassar un nivell de coneixement, certament necessari però
molt general, per començar a apuntar cap a un coneixement específic d'un
o altre barri (són iHustratives, en aquest sentit, les diferències qualítatives
- no només d'espais i dimensions- que es poden apreciar en la història de
dos barris com Bonavista i Torreforta, p. ex.), que tant de bo es puguin
aprofundir amb la monografia detallada de cada un d'ells.
D'altra banda ens trobem davant d'una obra molt útil pel que fa a la
sistematització del que sobre els barris de Tarragona es coneix actualment.
Des dels annexes, amb l'exposició de la bibliografia i les fo nts utilitzades i
d'una bona cronologia (en què potser no hi hauria sobrat, a més dels ítems
d'industrialització, urbanisme, moviments socials i associacionisme cultural i ètnic, un de més global, referit a Ja situació socio-política); fins el pla
de cada capítol, que s'inicia amb la presentació del plànol del barri i de les
seves dades objectives com la superfície, la situació, la població, una
gràfica de la distribució d'aquesta segons origen ètnic, piràmide d'edat i
llista dels diferents tipus d'institucions. abans de passar pròpiament als
temes centrals de l'estudi: juntament amb la clara presentació teòricometodològica i la contextuació històrica que se'ns ofereix a Ja introducció,
fan d'aquest llibre un instrument indispensable per qui vulgui apropar-se a
l'actual realitat dels barris de Tarragona.
No voldria acabar la ressenya del Llibre sense fer una referència a la
presentació que fa en el pròleg el Conseller de Relacions Ciutadanes de
l'Ajuntament de Tarragona. Tot i que el pròleg d'un llibre em sembla un
bon lloc per enfortir la discussió intel.lectual, tot plantejant no només les
coincidències, sinó també les discrepàncies amb els autors del mateix, el
que no cm sembla tan correcte -o que. en tot cas, posa clarament en
evidència al prologuista- és intentar justificar un desacord poUtic -car
d'això es tracta- amb unes referències metodològiques que liquiden en
dues paraules (de clares ressonàncies positivistes. a més) un tema tan
complex com el de l'ús de les històries de vida o, més en general, la
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utilització critica de les fonts orals; o a través de la descontextuaUtzacló
d'uns exemples agafats pels pèls.
Cal dir que l'Ajuntament de Tarragona s'ha lluït fent una molt bona
edició del llibre, un xic enfosquida potser. no tant per algún petit problema de compaginació, com per la desaparició, en uns quants espais que es
veuen clarament destinats a elles, de les fotografies que hi havien d'anar...
perquè?
Oriol Romani
Universitat de Barcelona
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