


que no es connecta el barri amb 1'Hospitalet Centre, entenem 
amb facilitat que ens diguin: 

"Era molt més senzill anar a Barcelona. Jo em relacionava amb 
1'Hospitalet Centre com si fos una altra ciutat" 

Dins de Collblanc-la Torrassa, el carrer Mas era la línia diviso- 
ria de dos barris que anaven creixent des de dos extrems opo- 
sats, i que no es van unir fins que aquest carrer va ser habitat. 

"Nosaltres anivem a comprar sempfe a la carretera de Sants 
(,..) No, el menjar no. Pero les coses de roba o coses per casa. 
1 els diumenges a la tarda, si sortíem, anavem cap a Barcelona, 
a 1'Hospitalet no, només quan necessitivem papers. No veus 
que hi havíem d'anar a peu? 1 queia lluny" 

"Amb l'escola dels nanos va passar el mateix. Volies que 
anés a YHospitalet, pero alhora volies que fos una escola cata- 
lana. Era un problema. Ara esta be, pero fa vint anys era un 
dilema gros ..." 

ES evident el paper decisiu que juga el transport per desvetllar 
el sentit de pertinenca a un lloc o a un altre, pero no és pas 1%- 
nic, i voldríem assenyalar-ne algun altre. Dins de l'ambit pura- 
ment histdric hem de dir que, després de la guerra, molta gent 
conscient de ser de la Torrassa i de viure-hi no gosava mencio- 
nar-ho doncs la Torrassa havia tingut molt mala premsa des del 
regim franquista; resultava més senzill dir que era de Collblanc. 
També feia l'efecte que pels de "fora" era més identificable el 
nom de Collblanc (aquesta idea encara dura). Finalment, ja en 
anys molt més propers (els setanta), la situació de l'ensenyament 
al barri portava sovint als estudiants que buscaven Institut a anar 
cap a Barcelona, cosa que podia arribar a trastocar la idea de per- 
tinenca. 



Pel que fa al taller, hi ha hagut partidaris de parlar d'un sol 
barri (generalment aquells que han estat molt actius dins I'asso- 
ciació de veyns), i partidaris de parlar de tots dos barris. 

La qüestió, doncs, queda ben oberta. 

Per part nostra ens permetem incloure, al final del treball, els 
resultats de les darreres eleccions a YHospitalet, ja que la sirnili- 
tud entre el vot dels dos barris i la diferencia amb d'altres, creiem 
que pot ser un element més a tenir en compte en aquest debat, 
que d'altra banda és ben viu. 


